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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Humant papillomvirus (HPV) orsakar vårtor och är en vanligt 

förekommande könssjukdom världen över. Vaccination mot de vanligaste HPV-

typerna som kan orsaka kondylom och leda till cancer ingår sedan 2012 i det 

allmänna vaccinationsprogrammet för flickor och unga kvinnor. Tidigare forskning 

visar att unga kvinnor trots låg kunskap om viruset, har en positiv inställning till 

vaccination. 

Syfte Att undersöka unga vaccinerade kvinnors kunskap om HPV samt deras kunskap 

om och inställning till HPV-vaccination.  

Metod En kvalitativ explorativ studie. The Health Belief Model användes som 

teoretisk modell. Individuella intervjuer med åtta unga kvinnor som vaccinerats mot 

HPV. Data analyserades med innehållsanalys.  

Resultat Totalt genomfördes åtta intervjuer med unga kvinnor födda 1993-1998. Tre 

kategorier skapades: 1) Bristande kunskap om HPV 2) Tillförlitligt skydd mot cancer 

samt 3) Vaccinet är tillgängligt. Kunskapen om HPV och HPV-vaccin var låg hos de 

unga kvinnorna. Den främsta anledningen till att de valde att vaccinera sig var rädsla 

för cancer, andras inflytande till vaccinering, främst från mödrar, en tilltro till hälso- 

och sjukvården och till vaccinet samt att vaccinet är tillgängligt.  

Slutsats Det är tydligt att kunskapen om HPV och vaccinet är låg bland de deltagande 

unga kvinnorna. Inför framtiden behövs anpassad information till unga kvinnor om 

viruset och vaccinet för att tillgodose behovet av information. Det är viktigt att unga 

kvinnor som vaccineras mot HPV har kunskap om vaccinet för att veta hur de skyddar 

sig mot HPV och att de även ska förstå vikten av att gå på gynekologisk 

cellprovskontroll som en del av prevention av HPV. 

 

Nyckelord: HPV, HPV-vaccin, livmoderhalscancer, kunskap, inställning. 
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ABSTRACT 

Background Human papillomavirus (HPV) cause warts and is a common sexually 

transmitted infection worldwide. Vaccination against the most common HPV types 

that can cause genital warts and cancer is implemented in the national vaccination 

programme for girls and young women since 2012. Previous research shows that 

young women, despite low knowledge about the virus, are in favour of the vaccine. 

Objective To explore young vaccinated women’s knowledge about HPV and 

knowledge and attitudes towards HPV-vaccination.  

Method An qualitative explorative study. The Health Belief Model was the  

theoretical framework. Individual interviews were conducted with young women 

vaccinated against HPV. Data were analyzed with content analyses.  

Results In total eight interviews were undertaken with young women born in 1993-

1998. Three categories were revealed through the interviews: 1) Lack of knowledge 

about HPV 2) Reliable protection against cancer and 3) The vaccine is available. The 

young women had low knowledge about HPV and HPV vaccine. The main reasons 

for vaccination were; fear of cancer, influence from others, especially the mothers, 

trust in the healthcare and the vaccine and the vaccine is available.  

Conclusion The knowledge of HPV and the vaccine was low among the included 

women. In the future the iformation about the virus and the vaccine needs to be 

adapted to the young women to provide the need of information. It is important that 

young women who are vaccinated against HPV have knowledge about the vaccine to 

be able to protect themselves against HPV and that they are aware of the importance 

of attending future cervical cancer screening controls as a part of the prevention 

against HPV.  

 

Keywords: HPV, HPV-vaccine, cervical cancer, knowledge, beliefs. 
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BAKGRUND 

Humant papillomvirus (HPV) orsakar vårtor och är en vanligt förekommande sexuellt 

överförbar infektion (STI) världen över. Det finns över 200 typer av HPV och vissa 

av dessa är associerade med bland annat kondylom och cellförändringar i underlivet 

(de Sanjose et al., 2010). HPV finns i två huvudtyper, de som infekterar slemhinnor 

och de som infekterar hud. Därefter delas viruset in i hög- och lågrisktyper för att 

utvecklas till cancer. Ungefär 40 HPV-typer kan infektera slemhinnor där penis, 

vagina, vulva och livmoderhals inkluderas. Hos båda könen kan viruset även infektera 

halsmandlar, ändtarm och struphuvud (Tegnell, Dillner & Andrae, 2009). Vårtviruset 

sprids vanligtvis via sexuell kontakt och tre av fyra kvinnor uppskattas utsättas för 

viruset någon gång under livet. Störst risk för att drabbas av infektionen är strax efter 

sexualdebut (Moore et al. 2009). Kvinnor som har haft samlag med mer än en partner 

har större risk att drabbas av en HPV-infektion (Bumbuliene & Alisauskas, 2012). 

Andra riskfaktorer för att drabbas av en HPV-infektion är tidigare klamydiainfektion 

(Dillner et al., 2010), rökning samt tidig sexualdebut (Bumbuliene & Alisauskas, 

2012). Hos de flesta individer ger inte viruset några symtom. Trots att det finns 

många olika HPV-typer är det inte alla som orsakar långsiktiga problem då de flesta 

HPV-infektioner självläker inom 1-2 år. Några HPV-typer kan på sikt leda till cancer 

och livmoderhalscancer är den vanligaste cancerformen orsakad av HPV (Castellaugé 

& Munoz, 2003). 

 

Primärprevention 

HPV-vaccin 

Sedan 2006 och 2007 finns två godkända vaccin som skyddar mot de vanligaste HPV-

typerna som kan leda till cancer. Det är ett bivalent- och ett kvadrivalent vaccin. Det 

bivalenta vaccinet skyddar mot HPV-typerna 16 och 18 (Markowitz et al., 2012). Det 

kvadrivalenta vaccin som används i det skolbaserade vaccinationsprogrammet i 

Sverige är högeffektivt, säkert och skyddar mot typerna 16, 18, 6,11. Typerna 16 och 

18 är associerade med livmoderhalscancer medan 6 och 11 är associerade med 

kondylom (Skinner et al., 2014). Den andra generationens HPV-vaccin, det niovalenta 

vaccinet, är godkänt och rekommenderas av the European Medicine Agency sedan 

mars 2015. Det niovalenta vaccinet skyddar mot ytterligare fem HPV-typer som kan 
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orsaka cancer och vaccinet har potential att skydda upp till 90 % mot all HPV-

relaterad cancer (Joura & Pils 2015).  

 

Eftersom HPV är en sexuellt överförbar infektion (STI) rekommenderas att vaccinet 

ges till flickor innan sexualdebut för bäst skydd (Mullins et al., 2013). Sedan januari 

2015 rekommenderas två doser av vaccinet till flickor 9-14 år i det skolbaserade 

vaccinationsprogrammet (WHO, 2015). Innan detta rekommenderades tre doser av 

vaccinet. Vaccinet skyddar inte mot alla HPV-typer som kan orsaka cancer och är 

därför ett komplement till gynekologisk cellprovtagning (Folkhälsomyndigheten, 

2014).  

 

Vaccinationsprogrammet - i världen och i Sverige 

Vaccinationsprogram för HPV för flickor mellan 9-14 har implementerats i många 

länder. Implementeringen har dock varit olika länder mellan. I USA samt i några 

länder i Europa erbjuds vaccinet inom primärvård eller på hälsocenter. I Australien, 

Canada och Storbritannien erbjuds vaccinationen i skolan. Täckningsgraden för de tre 

doserna varierar mellan olika länder men det är högre i de länder där vaccinationen 

genomförs i skolan (Markowitz et al., 2012). 

 

År 2012 infördes ett skolbaserat vaccinationsprogram i Sverige för flickor mellan 10 

och 12 år. Föräldrarna måste ge sitt samtycke och som alla barnvaccinationer är 

vaccinet kostnadsfritt. Skolsköterskan är ansvarig för alla delar av vaccinationen till 

exempel att förse föräldrar och flickor med information samt administrering av 

vaccinet (Grandahl, Tydén, Rosenblad, Oscarsson, Nevéus & Stenhammar, 2014 b). 

Informationen är standardiserad enligt Socialstyrelsen för att säkerställa att alla 

föräldrar får ta del av samma information (SKL, 2015). Enligt catch-up-programmet i 

Sverige erbjuder primärvården flickor födda mellan 1993-1998 kostnadsfri 

vaccinering mot HPV (Socialstyrelsen, 2012). Sverige har i dagsläget en 

täckningsgrad på 58 % av vaccinerade unga kvinnor i catch-up-gruppen. I det 

allmänna vaccinationsprogrammet är täckningsgraden just nu drygt 82 % och målet är 

minst 90 % (Folkhälsomyndigheten, 2014). Att målet är satt vid 90 % är för att uppnå 

flockimmunitet vilket innebär att minska spridningen av HPV och skydda de 

människor som inte är vaccinerade (Socialstyrelsen, 2011). 
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Sekundärprevention 

Gynekologisk cellprovtagning 

Enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer från 2015 ska hälso- och sjukvården erbjuda 

kvinnor i åldrarna 23-29 år screening för livmoderhalscancer vilket innebär 

cellprovtagning med analys för cytologi var tredje år. Vid 30-års ålder 

rekommenderas cellprovtagning med analys för HPV. Fler fall kan upptäckas tidigare 

med hjälp av cellprover med analys av HPV. Att cellprovtagning med analys för HPV 

inte rekommenderas för kvinnor under 30 år beror på att det ej finns vetenskap som 

stödjer att cellprov för HPV är en mer effektiv testmetod i denna åldersgrupp. Utöver 

det är andelen kvinnor som bär på HPV högre i denna åldersgrupp men infektionen 

kan i större utsträckning självläka och därför finns risk för överdiagnostik. Avsikten 

med screeningprogrammet är att tidigt upptäcka eventuella cellförändringar, markörer 

för utveckling av livmoderhalscancer, förstadier till samt livmoderhalscancer 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

Tidigare forskning om HPV och HPV-vaccination 

Kunskap om HPV hos unga kvinnor 

Tidigare forskning har visat att unga kvinnor har låg kunskap om HPV (Blödt, 

Holmberg, Müller-Nordhorn & Rieckmann, 2011; Bowyer, Marlow, Hibbitts, Pollock 

& Waller, 2013; Çetin et al., 2014; Cooper Robbins, Bernard, McCaffery, Brotherton, 

Garland & Skinner, 2010; Morales-Campos, Markham, Fleschler Peskin & Fernadez, 

2013; Mortensen, 2010; Turiho
.
, Muhwezi, Okello, Tumwesigye, Banura & 

Katahoire, 2015). Bowyer et al., (2013) gjorde en kohortstudie i England som visade 

att ungefär hälften av informanterna hade kunskap om att en HPV-infektion kan 

orsaka livmoderhalscancer, att kondom kan minska risken att bli infekterad av HPV 

samt att cellprovtagning är nödvändig trots vaccinering. Blödt et al., (2013) 

rapporterade i sin studie att 52% av kvinnorna menade att de hade hört talas om HPV. 

En fjärdedel av kvinnorna visste att HPV kan infektera både män och kvinnor. I 

Turkiet visade forskning att majoriteten inte visste att HPV ger livmoderhalscancer 

(Çetin et al., 2014).  

  

I en studie av Morales-Campos et al. (2013) rapporteras att kvinnor menar att ohälsa, 

blodtransfusioner eller användning av nålar, infekterade skärsår och 

narkotikamissbruk är orsaker till HPV-infektion. Forskning rapporterar att unga 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muhwezi%20WW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26327322
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okello%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26327322
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okello%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26327322
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kvinnor är medvetna om att det finns skadliga effekter av HPV men många har låg 

kunskap om hur HPV sprids (Cohen & Head, 2013; Fernánders et al., 2014; Morales-

Campos et al., 2013). 

 

Många kvinnor har hört talas om vaccinet mot livmoderhalscancer men färre har hört 

talas om HPV. (Blödt et al., 2011). Det framkommer i tidigare forskning att unga 

kvinnor associerar HPV med livmoderhalscancer (Cooper Robbins et al., 2010; 

Fernánders et al., 2014; Navarro-Illana, Diez-Domingo, Navarro-Illinal, Tuells, 

Alemán & Puig-Barberá 2014). Cohen & Head (2013) rapporterar att flertalet kvinnor 

talar om HPV som att det är samma sak som livmoderhalscancer. Liknande fynd ses i 

forskning av Cooper Robbins et al. (2010) där majoriteten av kvinnorna uttryckte att 

de ej vet skillnaden på HPV och livmoderhalscancer samt att flertalet informanter 

använder termerna som om det vore samma sak. 

 

Andra studier visar att det finns en kunskap hos unga kvinnor att HPV sprids via sex 

(Bower et al., 2013; Çetin et al., 2014; Gottvall, Larsson, Höglund & Tydén, 2009; 

Marlow et al., 2013; Navarro-Illana1 et al., 2014; Turiho et al., 2015). Cooper Robins 

et al., (2010) rapporterade att det fanns en kunskap om att HPV sprids via sex men 

kunskapen var låg angående att HPV är en könssjukdom. I en enkätstudie av Bowyer 

et al (2013) hade ungefär femtio procent av kvinnorna kunskap om att 

kondomanvändning kan minska risken att smittas av HPV.  

 

Kunskap om HPV-vaccin hos unga kvinnor 

Studier rapporterar att kunskap om vad vaccinet skyddar mot och vilka 

rekommendationer som finns kring vaccinering är låg (Cooper Robbins et al., 2010; 

Miller et al., 2014; Morales-Campos et al., 2013). Begränsad kunskap om sambandet 

mellan HPV och genitala vårtor rapporteras (Blödt et al., 2011; Çetin et al., 2014; 

Marlow et al., 2013; Mortensen, 2010; Navarro-Illana1 et al., 2014). I en studie av 

Delére Böhmer, Walter & Wichmann (2013) framkom att det finns unga kvinnor som 

menar att de inte behöver använda kondom vid sexuella kontakter efter vaccination. 

De menar också att de inte behöver delta i cellprovtagning efter vaccination. Däremot 

rapporterar Bower et al., (2013) att hälften av kvinnorna i studien vet att de trots 

vaccinering behöver gå på cellprovtagning i framtiden för att skydda sig mot 

livmoderhalscancer. 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156
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Cohen & Head (2013) redovisar att de som ej är sexuellt aktiva anser sig ha låg 

personlig risk att drabbas och de uppfattar att vaccinet inte rekommenderas för 

kvinnor som inte är sexuellt aktiva. De anser sig inte vara utsatta för risk för att få 

HPV men, kan överväga att vaccinera sig om de ingår en relation med en seriös 

partner. 

 

Inställning till HPV-vaccination bland unga kvinnor 

I tidigare forskning framkommer det att kvinnor upplever brist på information om 

vaccinet. I en studie av Fernánders et al. (2014) menade en ung kvinna som deltog i 

studien att kvinnor inte får information från sina gynekologer om vaccinet. 

Studier redovisar att det finns en önskan hos unga kvinnor om mer information om 

vaccinets säkerhet och effekt (Cooper Robbins et al., 2010; Rambout et al., 2014).  

 

Vanliga barriärer till vaccination har visat sig vara: bristande medvetenhet om HPV 

och låg kunskap om HPV-vaccin (Miller et al., 2014) samt brist på information om 

fördelarna av vaccination (Mortensen, 2010). Kostnad rapporteras i flera studier som 

en barriär för vaccination (Mortensen, 2010; Rambout et al.,2014). Rädsla för 

vaccinets biverkningar och vaccinets säkerhet är en anledning till att kvinnor väljer att 

inte vaccinera sig (Cohen & Head, 2013; Miller et al., 2014; Rambout et al., 2014) 

 

Studier som har undersökt varför kvinnor väljer att vaccinera sig har rapporterat att 

unga kvinnor är mer motiverade att vaccinera sig om de upplever en fördel av 

vaccination (Rambout et al., 2014) samt upplever sig ha kunskap om vaccinet 

(Haesebaert et al., 2012). Finansiellt stöd från föräldrar ses också som något som 

motiverar till vaccination (Mortensen, 2010). Rädsla för cancer är en bidragande 

faktor till att unga kvinnor vaccinerar sig (Morales-Campos et al., 2013; Mortensen, 

2010; Oscarsson, Hannerfors & Tydén, 2012). Det framkommer även att personer 

med närstående som drabbats av cancersjukdom är mer motiverande till vaccinering 

(Mortensen, 2010; Oscarsson et al, 2012). Studier som undersökt bland annat 

inflytande på vaccinationsbeslutet har rapporterat att den sociala omgivningen har en 

motiverande påverkan (Cohen & Head, 2013; Rambout et al., 2014). Både 

rekommendation från mödrar (Cohen & Head, 2013; Miller et al., 2014; Mortensen 

2010; Rambout et al., 2014) och från sjukvård (Cohen & Head, 2013; Fisher et al., 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156
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2013; Haesebaert et al., 2012;  Mortensen, 2010; Rambout et al., 2014) har 

rapporterats ha stor inverkan på beslut till vaccinering.  

 

Tidigare forskning i Sverige om HPV och HPV-vaccination 

Liknande resultat som rapporteras i världen ses i en svensk studie, genomförd innan 

implementeringen av det nationella vaccinationsprogrammet mot HPV av Gottvall et 

al., (2009). Där framkom att gymnasieeleverna hade låg kunskap om HPV och HPV-

vaccination. Trots det var majoriteten positivt inställd till vaccinering. Resultatet visar 

även att acceptansen av vaccinet är större hos unga kvinnor om de vet att vaccinet 

skyddar mot genitala vårtor. I en annan studie av Oscarsson och medarbetare (2012) 

som också genomfördes innan implementeringen av HPV-vaccinet i det skolbaserade 

vaccinationsprogrammet av redan vaccinerade kvinnor, visade att de tre främsta 

orsakerna till att de vaccinerat sig var rädsla för att drabbas av cancer, tilltro till 

vaccinet samt mödrars inflytande. Trots att de redan vaccinerats var deras 

medvetenhet låg angående relationen mellan HPV, sexuell överförbarhet och 

livmoderhalscancer. Många av de vaccinerade kvinnorna trodde att vaccinet skyddar 

mot cancer generellt, de visste inte heller att vaccinet skyddar mot kondylom 

(Oscarsson et al., 2012).  

 

Teoretisk referensram 

The Health Belief Model (HBM) är en teoretisk modell som togs fram på 1950-talet 

av socialpsykologer. HBM har sedan dess utvecklats och blivit en av de mest använda 

modellerna inom forskning i hälsobeteende. Modellen bygger på antagandet att ett 

hälsobeteende är beroende av individens uppfattning om sin egen hälsa (Glanz, Rimer 

& Vismanath, 2008). Modellen är tillämpbar då denna studies syfte är att undersöka 

varför eller varför inte dessa unga kvinnor väljer att utför aktiva handlingar i syfte att 

förebygga, delta i screening program samt ta kontroll över ett sjukdomstillstånd. 

HBM modellen är bruklig och har tidigare använts inom forskning om HPV-

vaccination (Oscarsson et al, 2012; Gottvall, Tydén, Höglund & Larsson, 2010). 

 

Enligt HBM är det är troligt att individen kommer agera för sin hälsa om: 

- Individen räknar sig själv som mottaglig för ett sjukdomstillstånd samt att det kan ha 

seriösa konsekvenser som exempelvis livmoderhalscancer. Det är därför viktigt att 

sjukvårdspersonalen kan identifiera de personer som är utsatta för risk att drabbas av 
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HPV. För att dessa personer ska förstå varför de bör vaccinera sig ska information ges 

till dessa om konsekvenserna av HPV. Information om gynekologisk cellprovtagning 

är lika viktigt då HPV-vaccin inte ger fullständigt skydd mot livmoderhalscancer.  

- Individen har en tro på att denne genom handling kan undvika sämre hälsa som 

exempelvis att vaccinera sig mot HPV. Även här har sjukvårdspersonalen ett stort 

ansvar att informera de unga kvinnorna om fördelar med HPV-vaccin.  

- Individer tror att de förväntade fördelarna av en handling överväger barriärerna 

(Glanz et al., 2008). De unga kvinnorna som deltagit i studien ingick i catch-up 

gruppen vilket innebär att de fått vaccinet gratis vilket är en fördel då kostnad kan 

vara en barriär.  

 

 
 

Figur 1. The Health Belief Model (Wikipedia, 2013). Faktorer som kan påverka och 

förklara ett beteende.  

 

Dessa begrepp kan var för sig eller i kombination förklara ett hälsobeteende. Cues to 

action och self-efficacy är senare begrepp som har kommit till i takt med att modellen 

utvecklats. Nyckeln till handling (cues to action) kan beskrivas som strategier för att 

aktivera beredskap, så kallade triggers. Detta kan sjukvårdspersonalen hjälpa till med 

genom att informera för att på så sätt motivera de unga kvinnorna att vaccinera sig. 

Self-efficacy beskrivs som individens tilltro till sin egen förmåga att klara en uppgift 

(Glanz et al., 2008). 
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Problemformulering 

Resultatet i tidigare studier som genomfördes innan vaccinationsprogrammet mot 

HPV startade, visar på en positiv inställning till vaccinet, men visar påtagligt låg 

kunskap om HPV och vaccinet. Tidigare forskning rapporterar att enbart ett fåtal av 

de vaccinerade är medvetna om sambandet mellan HPV, sexuell överförbarhet och 

livmoderhalscancer. Det finns ingen tidigare forskning i Sverige som undersökt unga 

kvinnor som ingår i catch-up gruppens kunskap om HPV samt kunskap om och 

inställning till HPV-vaccin. Det är av stor betydelse att unga kvinnor vet vad de är 

vaccinerade mot och förstår vikten av att gå på framtida cellprovtagningar som en del 

av sekundärpreventionen, då vaccinet inte ger fullt skydd mot HPV. 

Sjukvårdspersonal har ett stort ansvar att tillgodose behovet av anpassad information 

om HPV och HPV-vaccin till de unga kvinnorna. Ur ett folkhälsoperspektiv är det 

viktigt att undersöka unga kvinnors kunskap om HPV och deras inställning till att 

vaccinera sig efter implementeringen av det nationella vaccinationsprogrammet mot 

HPV.  

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka unga vaccinerade kvinnors kunskap om HPV samt 

kunskap om och inställning till HPV-vaccination. 

 

Frågeställningar 

1. Vilken kunskap har unga vaccinerade kvinnor om HPV? 

2. Vilken kunskap har unga vaccinerade kvinnor om HPV-vaccin? 

3. Vilken inställning hade unga vaccinerade kvinnor när de valde att vaccinera 

sig mot HPV? 

 

METOD 

Design 

Designen på studien var explorativ studie med kvalitativ ansats. Designen valdes för 

att få en djupare förståelse för informanternas kunskap om HPV samt deras kunskap 

om och inställning HPV-vaccination (Danielson, 2012). 
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Urval 

Rekryteringen av deltagare för studien påbörjades under sommaren 2015. Deltagarna 

rekryterades via snöbollsurval genom en bekant (Polit & Beck, 2012). 

Inklusionskriterier var kvinnor födda 1993-1998 och ingår i catch-up gruppen och att 

de hade tagit minst en dos vaccin mot HPV. Samtliga informanter uppfyllde dessa 

inklusionskriterier. En informant tog vaccinet före implementeringen av HPV-

vaccinet i det allmänna barnvaccinationsprogrammet men svarade fortfarande till 

inklusionskriterierna. Resultatet upplevdes som mättat efter intervjuer med de åtta 

deltagarna som rekryterats till studien.  

 

Datainsamlingsmetod 

En intervjuguide utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 1). 

Åtta intervjufrågor utformades inklusive bakgrundsfrågor som berörde informanternas 

ålder, hur många doser av HPV-vaccin de tagit och när de tagit första dosen. Frågorna 

handlade om deras tankar om HPV, vad de kände till om spridningen av HPV, vad de 

kände till om HPV-vaccinet, hur de resonerade inför vaccinationen samt vad de kände 

till om gynekologisk cellprovtagning. Större delen av dessa frågor hade följdfrågor 

som ingick i intervjuguiden som till exempel vid frågan ”hur resonerade du vid 

vaccinationsbeslutet” var en följdfråga: ”vilka var det viktigaste skälen till att du 

vaccinerade dig?” Detta för att säkerställa att syftet för studien besvarades. Vid 

tillfällen ställdes ytterligare följdfrågor exempelvis ”kan du utveckla?” för att 

förtydliga och eventuellt utveckla informanternas svar (Danielsson, 2012).  

 

Tre stycken pilotintervjuer med unga kvinnor som vaccinerat sig inom catch-up-

programmet genomfördes. Deltagarna vid pilotintervjuerna gav återkoppling på 

innehållet i intervjuerna. Återkopplingen användes sedan som stöd för att justera 

intervjuguiden för att på så sätt besvara studiens syfte och frågeställningar på ett 

tydligare sätt. Pilotintervjuerna användes även för att se hur lång tid det tog att 

genomföra intervjun och för att prova rollen som intervjuare. Det var även ett sätt att 

få en uppfattning om testpersonernas upplevelse om frågorna och intervjun i sin 

helhet. De ändringar av frågorna som gjordes efter pilotintervjuerna var 

ordningsföljden samt några omformuleringar av frågorna (Danielsson, 2012).  
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När bearbetningen av intervjuguiden var klar, genomfördes intervjuerna med 

informanterna för studien. Intervjuerna var semi-strukturerade med öppna frågor 

enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012). Denna typ av frågor användes 

eftersom det var deltagarnas egna uppfattningar, upplevelser och erfarenheter som 

undersöktes. Intervjuguiden utgjorde ett stöd under intervjuerna.  

 

Tillvägagångsätt 

Kontakt etablerades med primärsvårdsdirektören i Uppsala län för godkännande om 

att genomföra studien. Efter godkännande kontaktades fem primärvårdsenheter i 

Uppsala via telefon, för att undersöka möjligheten till rekrytering av informanter via 

deras enheter. Två av enheterna uppgav då att de hade få unga kvinnor som 

vaccinerade sig mot HPV och de hänvisade därför till andra primärvårdsenheter. De 

tre enheter som ställde sig positiva besöktes för att på så sätt delge personalen 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Sjuksköterskorna på de olika 

enheterna ombads att informera om studien samt överlämna informationsbrev till de 

unga kvinnor som vaccinerade sig mot HPV på enheten. Sjuksköterskorna skulle ge 

kontaktuppgifterna till de unga kvinnor som var intresserade av att delta i studien. 

Därefter skulle de unga kvinnorna som var intresserade av att delta själva etablera 

kontakt för att boka in tid för en intervju. 

Kontakt inväntades från intresserade informanter. Då inga informanter tog kontakt, 

valdes ett nytt tillvägagångssätt ut för rekrytering. En bekant som motsvarade 

inklusionskriterierna tillfrågades om deltagande. Utifrån denna informant gjordes ett 

snöbollsurval, vilket är ett sorts bekvämlighetsurval då inte hela populationen som 

skulle studeras fanns tillgänglig användes de personer som var åtkomliga. 

Snöbollsurval innebär att en eller ett par personer kontaktas för att sedan rekrytera 

personer från sin umgängeskrets som motsvarar studiens inklusionskriterier (Polit & 

Beck, 2012). Informanten lade ut förfrågan om deltagande i studien i en grupp för ett 

idrottslag på sociala medier. Ett flertal av medlemmarna i denna grupp överensstämde 

med inklusionskriterierna för deltagande i studien. Fyra kvinnor anmälde sitt intresse 

för deltagande och därefter bestämdes tid och plats för genomförande av intervjun. 

Intervjuerna genomfördes i anslutning till de unga kvinnornas träning enskilt i deras 

omklädningsrum. Från dessa informanter rekryterades ytterligare tre unga kvinnor via 

snöbollsurval. Kontakt med dessa togs via SMS där tid och plats för intervjun 

avtalades. Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive skola i enskilda 
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rum. Varje intervju tog cirka trettio minuter. Informanterna fick både skriftlig och 

muntlig information om deltagande samt om studiens syfte. Samtycke om inspelning 

av intervjun gavs innan intervjun påbörjades. Efter att inspelning och intervju 

avslutats gavs utrymme för informanten att ställa ytterligare frågor vilket samtliga 

informanter gjorde. Kontaktuppgifter gavs till informanterna för att ge möjlighet att 

ställa ytterligare frågor i ett senare skede. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I samband med att informanterna kontaktades inför intervju, gavs muntlig och 

skriftlig information (se bilaga 2) om studiens syfte vilken de ombads att läsa innan 

de tog ställning till sitt deltagande. Informationsbrevet informerade om samtycke till 

deltagande i studien, att uppgifterna behandlades konfidentiellt samt att deltagandet 

var frivilligt (Kjellström, 2012). Kvinnorna gavs även information om hur resultatet 

från intervjuerna skulle användas. Eftersom intervjufrågorna kunde beröra personliga 

upplevelser var det viktigt att informera om konfidentialitet. Informationsbrevet som 

informanterna fick ta del av följde även lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor 17 § (2003:406) där det stadgas att forskning endast får förekomma 

om deltagandet är frivilligt samt att samtycke givits. Frågorna berör privata uppgifter 

därför är det av yttersta vikt att värna om informanternas integritet (Kjellström, 2012). 

För att en studie ska anses uppfylla kriterier för etiska regler finns det flera faktorer 

som måste tillgodoses. Exempel på detta är att den har en god vetenskaplig kvalitet 

samt att den genomförs på ett etiskt sätt. För att en studie ska räknas etiskt godtagbar 

ska kunskapen som studien genererar ska gagna antigen samhället, individen eller 

professionen i det långa loppet. Det är viktigt att inför en studie ställa sig frågan: för 

vem är den här studien värdefull och vem kommer dra nytta av resultatet? I den här 

studien har hänsyn tagits till dessa faktorer och resultatet förväntades gagna både 

samhället och den enskilda individen (Kjellström, 2012). Innan intervjuerna 

påbörjades informerades informanterna om att det inte var ett kunskapstest utan att 

det var informanternas tankar och resonemang som var fokus för studien. I 

intervjuguiden fanns även ett avsnitt som lästes upp för informanterna innan 

intervjun. Avsnittet behandlade bakgrund till studien samt information angående 

deltagande (Danielson, 2012)(se bilaga 2). Informanterna fick kontaktuppgifter till 

studiens författare samt handledare för att vid eventuella frågor ha möjlighet att ta 

kontakt efter att intervjun avslutats.  
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Bearbetning och analys 

Efter att intervjuerna transkriberats analyserades de med innehållsanalys som 

beskrivits enligt Graneheim & Lundman (2004). Induktiv ansats valdes för att tolka 

materialet så objektivt som möjligt (Graneheim & Lundman, 2008). Kategorier 

skapades utifrån informanternas svar vid dataanalysen. Det fanns en förförståelse för 

ämnet vid resultatanalysen vilket skulle kunna påverkat tolkningen av det insamlade 

materialet. Transkriberingarna lästes ett flertal gånger för att få en enhetlig bild av 

materialet. Det innehåll som svarade till studiens syfte och frågeställningar 

markerades som meningsbärande enheter. Dessa enheter kondenserades och kodades 

för att ta fram det väsentliga ur meningarna. Utifrån dessa koder skapades tre 

kategorier. Till två av kategorierna skapades sub-kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). Under analysprocessen har transkriberingarna lästs ett flertal gånger för att 

behålla helheten i materialet och svaren som tagits ut.  

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad Kod Kategori 

Det var typ min pappa som sa 

vaccinera dig nu för nu är det gratis 

(skrattar) men vaccinera dig inte snart 

utan liksom bara för att det var gratis 

då. Så det var väl det... Passade på så 

länge det var gratis 

När vaccinet blev 

gratis ville pappa 

att jag skulle 

vaccinera mig 

Gratis 

vaccin 

Vaccinet är 

tillgängligt 

 

RESULTAT 

Utifrån de unga kvinnornas svar skapades tre kategorier: 1) Bristande kunskap om 

HPV 2) Tillförlitligt skydd mot cancer samt 3) Vaccinet är tillgängligt.  

 

Bristande kunskap om HPV 

Osäkerhet om vad HPV orsakar 

Samtliga informanter uppgav att de såg ett samband mellan HPV och 

livmoderhalscancer. De berättade att de inte tänkte så mycket när de hörde ordet HPV 

men att de kopplade det till cancer. Fortsättningsvis under intervjun benämnde de inte 

specifikt livmoderhalscancer utan de pratade mer om cancer generellt. 
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”Jag tänker inte så mycket när jag hör HPV om jag ska vara ärlig men det är väl 

cancer som ploppar upp i huvudet. Men inget annat speciellt liksom.”  

- Informant 4 

 

När de unga kvinnorna frågades om de hade hört talas om kondylom och om de kunde 

berätta vad de tänkte kring sjukdomen svarade ett fåtal att hade hört talas om det men 

att de inte visste vad det var. Under intervjuerna framkom att mindre än hälften av de 

unga kvinnorna visste att HPV är ett vårtvirus som kan orsaka kondylom. 

 

”Ja men jag vet inte riktigt vad det är… Vad är det för något?” 

- Informant 3 

 

Osäkerhet om hur HPV sprids 

Majoriteten av de tillfrågade unga kvinnorna hade kunskap om att HPV sprids via 

sex. Någon djupare kunskap om spridningen hade de inte. Ett fåtal av informanterna 

nämnde att det är en sexuellt överförbar sjukdom som kan spridas trots 

kondomanvändning. Få av de unga kvinnorna berättade att de inte vet att HPV sprids 

via sexuella kontakter. En informant menade att hon inte visste att HPV är ett virus 

utan menade att livmoderhalscancer kan skapas av kroppen själv som vid annan typ 

av cancer. En informant berättade att hon trodde att HPV sprids via luft- eller blod. 

 

”Jag vet inte… Eller alltså… Virus sprids väl… Via… Är det inte sexuellt överförbart 

eller något?” 

- Informant 6 

 

Tillförlitligt skydd mot cancer 

Tilltro till rekommendationer  

Kvinnorna i studien uppgav att de inte visste vad gynekologisk cellprovtagning 

innebär men att de hade hört talas om det. När de fick information om innebörden 

ställde sig majoriteten positiva till att gå på kontroller när de blir kallade. De unga 

kvinnorna menade att dessa undersökningar är bra då de kan fungera som en kontroll 

för att vara säker på att de är friska. En informant menade att cancer kan uppstå i 

livmodern av andra skäl som inte är på grund av viruset. 
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”Om det är något man borde göra så är det väl bra att man gör det så man har koll 

på att om man trots vaccinet… Inte har… Det är ju alltid skönt att veta att det är som 

de ska.” 

- Informant 6 

 

Ett fåtal av informanterna nämnde att gynekologisk cellprovtagning är viktig eftersom 

att vaccinet inte ger fullgott skydd mot HPV. Därför menade de att genom dessa 

kontroller kommer de att få reda på om de har cellförändringar trots vaccinering. En 

informant uttryckte att hon inte tänker gå på gynekologisk cellprovtagning eftersom 

hon tagit vaccinet och därför upplevde sig vara fullt skyddad. 

 

När informanterna talade om varför de valde att vaccinera sig tog flertalet upp hur de 

lät sig påverkas av yttre faktorer. Alla informanter utom en, nämnde sin mamma som 

en person som har påverkat deras beslut. Vissa menade också att de gjort som deras 

mamma sagt och inte reflekterat själva över vad vaccinet innebär. En informant 

berättade att hennes pappa uppmuntrat henne till att ta vaccinet. När de unga 

kvinnorna talade om yttre påverkan för beslutet att vaccinera sig var det även 

kompisar, reklamfilmer samt andra i omgivningen som uppmanade de unga kvinnorna 

till vaccinering. Somliga nämnde att de upplevde det som en press från omgivningen. 

 

”Alltså det var min mamma som sa till mig att jag borde ta det__ så om min mamma 

hade sagt innan att jag inte skulle göra det så hade jag nog inte heller gjort det.” 

- Informant 3 

 

Två av informanterna tog upp att deras spruträdsla gjort att de tvekat att ta vaccinet 

men att de tagit vaccinet ändå. Detta då omgivningen uppmuntrat till vaccinering men 

även dels på grund av att de hade tilltro till vaccin. En del av de unga kvinnorna 

nämnde att de hade en tilltro till sjukvården som därför hade inflytande på deras val 

att vaccinera sig. 

 

“Man tänker ju, man kopplar ju läkare, sjukhus så.  Att de vet hur man gör så... De 

gör något bra för en så det var väl mest bara aah.” 

- Informant 4 
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Under intervjuerna tog flertalet av informanterna upp att de ej reflekterat över 

biverkningar förrän i efterhand. Några av dessa menade att de tänkt på eventuella 

biverkningar i samband med att det på nyheterna nyligen rapporterats om 

biverkningar av HPV-vaccin samt efter att biverkningar rapporterats efter 

vaccinationen mot svininfluensan. De unga kvinnorna menade att de hade en tilltro till 

vaccin och därför inte reflekterat över eventuella biverkningar förrän i efterhand. 

 

Osäkerhet om vad vaccinet skyddar mot  

Majoriteten av informanterna menade att de enbart visste att vaccinet skyddar dem 

mot livmoderhalscancer. De menade att det inte upplevde sig ha någon ytterligare 

kunskap om vaccinet. 

 

“Alltså som sagt jag vet typ ingenting om det här… Det vara bara såhär dom sa att ta 

det här vaccinet så har alla sagt det är mot livmoderha… Livmoderhalscancer.” 

- Informant 3 

 

Att vaccinet skyddar mot kondylom hade inte informanterna kunskap om. När de fick 

information under intervjun om att de var vaccinerade mot kondylom upplevde de det 

som positivt men menade att de inte visste detta tidigare. 

 

Oro för att drabbas av cancer 

Under intervjuns gång talade de unga kvinnorna om hur de resonerade och hur deras 

tankar gick inför beslutet att vaccinera sig. Samtliga kvinnor nämnde rädsla för att 

drabbas av cancer som största anledningen till att de valt att vaccinera sig. Många av 

informanterna talade om cancer generellt och inte specifikt om livmoderhalscancer. 

 

”Kan man skydda sig mot någon form av cancer så ska man väl det.” 

- Informant 8 

 

Det framkom under intervjuerna att cancerhistorik i kvinnornas nära omgivning 

genererat oro hos de unga kvinnorna och det var en bidragande orsak till vaccinering. 
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Vaccinet är tillgängligt 

Några av informanterna berättade under intervjun att kostnaden av vaccinet innan 

implementeringen varit något som hindrat dem från att vaccinera sig tidigare. Ett antal 

av de unga kvinnorna nämnde att gratis vaccin ansågs vara motiverande för att 

vaccinera sig. 

 

”Det känns bara jätte jättedumt att inte göra när det finns där gratis”. 

- Informant 2 

 

DISKUSSION 

Resultatet visar att kunskapen om HPV och HPV-vaccin var låg hos de unga 

kvinnorna. De unga kvinnorna såg ett samband mellan HPV och livmoderhalscancer. 

Det var endast några som hade kunskap att vaccinet även skyddar mot kondylom. Den 

främsta anledningen till att de valde att vaccinera sig var rädsla för cancer, andras 

inflytande till vaccinering, främst från mödrar, en tilltro till hälso- och sjukvården och 

till vaccinet samt att vaccinet finns tillgängligt.  

 

Resultatdiskussion 

Bristande kunskap om HPV 

Studien syftade till att undersöka unga kvinnors kunskap om HPV samt kunskap och 

inställning till HPV-vaccin. Därför började intervjuerna med frågor som berörde 

tankar om HPV. Många av de unga kvinnorna upplevde det svårt att tala om detta då 

de flertal gånger påpekade att de inte visste någonting om viruset. Det poängterades 

upprepade gånger att intervjun inte var ett kunskapstest utan att det var 

informanternas tankar och resonemang som var intressant för studien. Ändå var det få 

som kunde berätta något mer än att viruset ger livmoderhalscancer. Följdfrågor 

ställdes men informanterna hade fortfarande låg kunskap om viruset vilket även 

tidigare studiers resultat visat (Blödt et al., 2011; Bowyer et al., 2013; Çetin et al., 

2014; Cooper Robbins et al., 2010; Morales-Campos et al., 2013; Mortensen, 2010; 

Turiho et al., 2015).  

När informanterna talade om spridning var de osäkra men menade att viruset sprids 

via sexuella kontakter. Att det finns kunskap hos unga kvinnor om att HPV sprids via 

sex är även ett fynd som även rapporterats i tidigare studier (Bower et al., 2013; Çetin 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156
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et al., 2014; Gottvall et al., 2009; Marlow et al., 2013; Navarro-Illana1 et al., 2014; 

Turiho et al., 2015). Intressant är att de visste att det sprids via sexuella kontakter men 

hade ändå inte kunskapen att HPV är en könssjukdom. En informant berättade att hon 

visste att HPV är sexuellt överförbart men när hon efter avslutad intervju frågade mer 

om HPV blev hon chockad när hon fick veta att det är en könssjukdom. Ett intressant 

fynd är att det fanns informanter som ej har kunskap om att HPV sprids via sex vilket 

gör det omöjligt för dessa att skydda sig på ett säkert sätt. Endast ett fåtal berättade att 

de visste att HPV är en könssjukdom som i sin tur kan utvecklas till 

livmoderhalscancer. Däremot framkom att samtliga kände till ett samband mellan 

HPV och livmoderhalscancer vilket även rapporterats i tidigare forskningsresultat 

(Cooper Robbins et al., 2010; Fernánders et al., 2014; Navarro-Illana1, 2014).  

 

Kunskapen om sambandet mellan HPV och kondylom är låg vilket också stämmer väl 

överens med tidigare forskningsresultat (Blödt et al., 2011; Çetin et al., 2014; 

Mortensen, 2010; Marlow et al., 2013; Navarro-Illana1 et al., 2014). Eftersom de 

unga kvinnorna har låg kunskap om HPV och hur viruset sprids finns det en risk att 

de inte visste hur de ska skydda sig mot HPV. Flertalet av de unga kvinnorna ville 

efter intervjuerna avslutats få mer information om viruset och om vaccinet. Det är 

tydligt att de unga kvinnorna önskar mer information om vad de är vaccinerade mot. 

   

Tillförlitligt skydd mot cancer 

Alla informanter menade att yttre påverkan har påverkat deras beslut att vaccinera sig. 

Mödrar var det som hade störst inflytande på informanterna och intressant var att det 

endast var en som nämnde pappans inflytande. Att mödrar påverkar unga kvinnors 

beslut att vaccinera sig mot HPV är något som setts i tidigare forskning (Cohen & 

Head, 2013;Miller et al., 2014; Mortensen 2010; Rambout et al., 2014). Detta kan 

möjligtvis bero på att de unga kvinnorna upplevde att det är lättare att prata med sina 

mödrar om sin reproduktiva och sexuella hälsa då de också är av kvinnligt kön. 

Intressant är även att två informanter nämnde att de tvekat till vaccinering på grund av 

spruträdsla men att mammans inflytande samt tilltro till vaccinet har gjort att de tagit 

vaccinet ändå. Det visar hur stark tillit informanterna hade till sin omgivning.  

 

Flera informanter nämnde omgivningen i form av kompisar och reklamfilmer som 

faktorer som påverkat deras vaccinationsbeslut. En ung kvinna upplevde detta som en 
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press utifrån medan andra såg det mer som en motivering till vaccination. Den sociala 

omgivningens inflytande har påvisats i tidigare forskning (Cohen & Head, 2013; 

Rambout et al., 2014). Det visar att informanterna har en stark tillit till omgivningens 

rekommendationer där mamman har störst inflytande. Det kan bero på de unga 

kvinnornas upplevda låga kunskap om både viruset och vaccinet. 

 

Tilltro till hälso- och sjukvården, är något som flera av informanterna berättat varit 

betydelsefull inför deras vaccinationsbeslut. Detta både i form av sjuksköterskor 

på vaccinationsbyråers och även läkare vid sjukvårdsbesöks uppmaning till 

vaccinering. Intressant är att de unga kvinnorna uppger att de känner en så pass stark 

tilltro till sjukvårdspersonalens kunskap att de helt litar på deras omdöme.  Detta tyder 

på att de unga kvinnorna hade en tilltro till rekommendationer och myndigheter vilket 

även rapporteras i tidigare studier (Cohen & Head, 2013; Fisher et al., 2013; 

Haesebaert et al., 2012; Mortensen, 2010; Rambout et al., 2014). Detta belyser hur 

viktigt det är att sjukvårdspersonal har kunskap om HPV då de har ett stort ansvar i 

överlämnandet av information. Tidigare forskning visar att skolsköterskor med större 

kunskap om HPV också har en mer positiv attityd till HPV-vaccinering (Grandahl et 

al., 2014 b).  

 

Ett oväntat fynd som kom fram under intervjuerna var att flertalet informanter 

nämnde att de reflekterat över biverkningar först i efterhand. Anledningen till dessa 

reflektioner kan vara att veckorna innan intervjuerna genomfördes rapporterades det 

på nyheterna om en eventuell koppling mellan HPV-vaccinet och sjukdomen Postural 

orthostatic tachycardia syndrome (POTS). European Medicines Agency (2015) har i 

november 2015 fastställt att det finns bevis för att HPV-vaccinet inte orsakar POTS. 

En informant nämnde svininfluensa-vaccinet och dess biverkningar som en anledning 

till tankar om biverkningar i efterhand. Tidigare forskning har rapporterat att oro för 

vaccinets säkerhet och oro för biverkningar, är en upplevd barriär som kan göra att 

kvinnor väljer att ej vaccinera sig (Cohen & Head, 2013; Miller et al., 2014; Rambout 

et al., 2014) 

 

De flesta av de unga kvinnorna hade hört talats om gynekologisk cellprovtagning men 

de hade en begränsad kunskap om vad undersökningen innebär. För de unga kvinnor 

som ej hade kunskap om vad gynekologisk cellprovtagning innebar gavs en kort 
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beskrivning om hur proceduren går till det vill säga att ett prov tas från 

livmoderhalstappen med en tops och ett borstliknande föremål. Efter detta var de 

flesta unga kvinnorna positivt inställda till att gå på cellprovtagning. Informanterna 

nämnde själva att de är positiva till cellprovtagning då de upplever det som en 

säkerhet för att veta att de är friska. Bansal, Pakhare, Kapoor, Mehrotra & Kokane 

(2015) rapporterar låg kunskap hos vuxna kvinnor om vad sekundär prevention 

innebär men en positiv attityd hos majoriteten till det. Det var endast ett fåtal som tog 

upp att det är viktigt med screening på grund av att vaccinet inte ger fullt skydd. I en 

studie av Sopracordevole, Cigolot, Mancioli, Agarossi, Boselli & Ciavattini (2013) 

framkom att vaccinerade kvinnor har mer kunskap om vikten av att gå på 

cellprovtagningar efter vaccination för ett bättre skydd mot livmoderhalscancer än 

ovaccinerade.  

 

Ett intressant fynd är att en av informanterna menade att eftersom hon vaccinerat sig 

bör vaccinet ge henne ett fullgott skydd och att gynekologisk cellprovtagning i 

framtiden då är onödig. Delére (2013) rapporterar att unga kvinnor menar att de inte 

behöver delta i sekundärprevention efter att de vaccinerat sig. Det är oroväckande att 

det finns unga kvinnor som ställer sig negativa till sekundärprevention på grund av att 

de har vaccinerat sig. Det föreligger då en risk att det i framtiden kommer att finnas 

kvinnor med cellförändringar som inte hinner upptäckas i tid. Här är det även tydligt 

att informationen om att vaccinet är ett komplement till gynekologisk cellprovtagning 

har varit bristfällig. Resultatet kan tolkas som att de kvinnor som är positiva till 

cellprovtagningen är positiva främst då de har en stark rädsla för att drabbas av cancer 

och inte för att de har kunskap om att vaccinet inte ger ett fullt skydd. 

 

Osäkerhet om vad vaccinet skyddar mot  

Samtliga informanter var medvetna om att vaccinet skyddar mot livmoderhalscancer. 

Samtidigt har de unga kvinnorna ingen kunskap om att vaccinet skyddar mot 

kondylom vilket även ses i tidigare studier(Cooper Robbins et al., 2010; Miller et al., 

2014; Morales-Campos et al., 2013). Detta kan vara ett resultat av att 

marknadsföringen av det kvadrivalenta HPV-vaccinet har haft fokus på att det ger 

skydd mot livmoderhalscancer och ej att det skyddar mot kondylom. Flera av 

informanterna visste ej vad kondylom är vilket är ett intressant fynd då de är 

vaccinerade mot detta. Detta är även ett fynd från tidigare studier (Blödt et al., 2011; 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156
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Çetin et al., 2014; Marlow et al., 2013; Mortensen, 2010; Navarro-Illana1 et al., 

2014). Det som är mest intressant och viktigt i resultatet från studien är att de unga 

kvinnorna inte visste vad de vaccinerat sig mot men ändå hade en tilltro till att 

vaccinet skyddar mot cancer. Informanterna menade att vetskapen om att vaccinet ger 

skydd mot en form av cancer var anledning nog att vaccinera sig. Liknande resultat 

ses i studie av (Gottvall et al., 2009; Höglund, Tydén, Hannerfors & Larsson, 2009) 

där man såg att gymnasieeleverna hade låg kunskap om HPV och vaccinet, ändå var 

majoriteten positiva till vaccinering.  

 

Oro för att drabbas av cancer 

Under intervjuerna var rädsla för cancer ett återkommande tema. De unga kvinnorna 

lyfte fram detta som den främsta anledningen till vaccination. Detta stöds av tidigare 

forskning som visar på att cancerrädsla är bidragande i beslutet att vaccinera sig 

(Morales-Campos et al., 2013; Mortensen, 2010; Oscarsson et al., 2012). I början av 

intervjuerna talade de unga kvinnorna om livmoderhalscancer men efterhand gick de 

över till att prata om cancer generellt. När följdfrågor om livmoderhalscancer ställdes 

framhöll majoriteten att de hade en rädsla för cancer men inte specifikt för 

livmoderhalscancer. Detta är ett mycket viktigt och intressant resultat då de har låg 

kunskap om viruset och vaccinet, men de vet att det ger skydd mot en sorts cancer och 

det avgjorde deras beslut att vaccinera sig.  

 

Informanterna hade alla en rädsla att själva drabbas av cancer, men det fanns flera 

informanter som nämnde olika anledningar till deras oro att drabbas av sjukdomen. 

Någon berättade om flera nära familjemedlemmar som drabbats av olika 

cancerformer som resulterat i en stark rädsla för att själv bli drabbad. Av detta kan 

man konstatera att cancerrädsla finns hos alla, dock är det av olika anledningar. 

Cancer i sin nära omgivning rapporteras i tidigare studier som en motiverande faktor 

till vaccination (Mortensen, 2010; Oscarsson et al, 2012). 

 

Vaccinet är tillgängligt 

Flera av informanterna sade att de väntade med vaccination tills det blev gratis. Att 

kostnaden för vaccinet är en barriär för vaccination ses i tidigare forskning 

(Mortensen, 2010; Rambout et al.2014). Vaccinationsimplementeringen innebär en 

ökad tillgänglighet för hela befolkningen trots socioekonomiska skillnader. Det ska 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156
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inte vara en kostnadsfråga för den egna individen att värna om sin hälsa, då målet för 

hälso- och sjukvården enligt § 2 är att bedriva en vård på lika villkor och god hälsa för 

hela befolkningen (SFS 1982:763). Att vaccinet är gratis är ett sätt att öka 

tillgängligheten och med resultatet från vår studie har detta påverkat flertalet av 

informanternas vaccinationsbeslut.  

 

Studiens resultat utifrån teoretisk referensram       

Den valda referensramen The Health Belief Model används här för att förklara 

studiens resultat. De unga kvinnorna upplevde alla en risk att drabbas av 

livmoderhalscancer som ansågs vara en allvarlig sjukdom och därför ett hot mot 

individens hälsa. Alla de unga kvinnorna upplevde en personlig vinst med vaccination 

som skydd mot livmoderhalscancer. De upplevde även en personlig vinst med 

sekundärprevention då detta skyddade deras hälsa. Informanterna lyfte fram kostnad 

som en barriär till vaccinering innan vaccinet blev gratis. Vård ska vara på lika villkor 

och gälla alla individer oavsett socioekonomiska skillnader i samhället. Efter 

vaccinationsimplementeringen upplevde informanterna den ökade tillgängligheten 

som en nyckel till handling. En annan nyckel till handling för de unga kvinnorna var 

andras påverkan eftersom de unga kvinnorna hade en tilltro till rekommendationer 

från sin omgivning och från sjukvården. Detta visar att sjukvården har stort inflytande 

på de unga kvinnorna och därmed ett ansvar att förse dessa med korrekt information. 

De unga kvinnornas egen tilltro till vad de vet att vaccinet skyddade mot samt vad 

sekundärprevention innebar var låg.    

 

Metoddiskussion 

Urval 

Kvalitativ intervjumetod användes och fungerade väl, då syftet för studien var att få 

en djupare förståelse för de unga kvinnornas uppfattningar, tankar och resonemang. 

Datainsamlingen upplevdes som en svårighet, då det var svårt att rekrytera 

informanter. Svårigheter att rekrytera informanter till intervjustudier rapporteras i 

tidigare forskning (Grandahl, Oscarsson, Stenhammar, Nevéus, Westerling & Tydén, 

2014 a). Flertalet chefer och ansvariga för enheterna var på semester under 

rekryteringsperioden, vilket gjorde att information till vårdcentralerna inte kunde 

delas ut. Detta gjorde att planeringen av arbetet blev förskjutet. När alla intervjuer 

genomförts hade fortfarande ingen från primärvårdsenheterna etablerat kontaktat för 
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intresse av deltagande. En anledning till uteblivet intresse kan vara att ersättning för 

deltagande ej gavs på grund av att det inte fanns budget för detta. Ytterligare en 

anledning till uteblivet intresse kan varit oro hos de unga kvinnorna att frågorna 

behandlade ett ämne som kan upplevas som känsligt att prata med någon okänd om. 

 

Flertalet primärvårdsenheter kontaktades för att få en så bred urvalsgrupp som 

möjligt. De fem vårdcentraler som kontaktades valdes ut då de låg geografiskt 

fördelaktigt. När tillvägagångssättet för rekrytering av informanter ändrades till 

snöbollsurval kan resultatet påverkats. Den informant som skrev i en grupp på sociala 

medier för idrottslaget var en bekant. Hennes svar samt relationen till henne kan ha 

påverkat tolkningen av intervjuinnehållet. Detta var dock något som funnits i åtanke 

vid tolkning av intervjun. En svaghet i studiens tillvägagångssätt var även att det 

förelåg en risk att informanterna vid de sista intervjuerna talat med varandra om 

innehållet i intervjun. Detta kan ha påverkat deras svar då de kan ha fått en 

förförståelse för frågorna som ställdes vid intervjutillfället. Detta gör att giltigheten 

för studien försvagas vilket har funnits i åtanke under resultatanalysen (Danielsson, 

2012).  

 

Datainsamling 

Åtta kvinnor intervjuades för att få ett trovärdigt resultat. Detta genererar en 

variationsbredd av deltagare anseende erfarenheter och berättelser (Danielson, 2012). 

Det framkom under en intervju att informanten hade vaccinerat sig före 

implementeringen av vaccinet. Det påverkade delvis hennes svar då hon hade svårt att 

minnas hur hon resonerade inför vaccinering.  Informanten svarade fortfarande till 

inklusionskriterierna för deltagande i studie och därför inkluderades denne.  

 

Att pilotintervjuer användes ses som en styrka, då intervjufrågorna var väl bearbetade 

samt att rollen som intervjuare prövats innan de riktiga intervjuerna genomfördes. Vid 

pilotintervjuerna gavs även feedback från testpersonen om hur intervjun samt 

frågorna upplevdes. Att genomföra en pilotintervju är vanligt och har använts i 

tidigare forskning (Gottvall, Larsson, Stenhammar & Höglund, 2011). De tre 

pilotintervjuerna genomfördes utöver de åtta intervjuerna och är inte med i resultatet.  

Under de riktiga intervjuerna deltog båda författarna, vilket var en styrka då det 

underlättade att resultatet inte misstolkades. En agerade som en observatör och 
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kontrollerade att intervjun följde intervjuguidens innehåll. Fördelen med att båda 

närvarade vid intervjutillfället var även att det var lättare för observatören att få en 

helhetsbild och därför kunna ställa förtydligande följdfrågor för att få ett djupare svar 

från informanten (Grandahl et al., 2014 a: Oscarsson et al., 2012). Vid 

transkriberingarna upptäcktes att ett flertal av svaren kunde ha utvecklats med 

följdfrågor för att få djupare förståelse. Det upptäcktes även att vid några tillfällen att 

ledande frågor ställts vilket uppmärksammats vid resultatanalysen. Vid intervjuerna 

uppstod ett fåtal tillfällen då det upplevdes som att informanterna inte ville utveckla 

sina svar på frågan om HPV-spridning då den uppfattades som känslig. Därför gjordes 

en etisk avvägning vid intervjutillfällena och inga ytterligare följdfrågor ställdes. 

Informanterna fick muntlig och skriftlig information före intervjun om att deltagandet 

var frivilligt och att intervjun kunde avbrytas utan att de behövde uppge en anledning. 

De fick även information att om de vid någon fråga ej ville svara skulle den frågan 

strykas. 

 

Tid och plats för intervju valdes av informanten själv vilket underlättade deltagandet 

då det var på informantens villkor. Dock behövdes ett avskilt rum för att få en god 

miljö och behålla sekretessen vilket fick anpassas till lokalens resurser. Detta var 

något som kunde tillgodoses vid samtliga intervjuer. Vid ett flertal tillfällen blev 

miljön inte optimal för inspelning då det ekade i rummet. Detta försvårade 

transkriberingen och materialet avlyssnades ett flertal gånger för att urskilja vad som 

sades. De inspelade intervjuerna transkriberades och materialet lästes igenom ett 

flertal gånger för att skapa en sammantagen uppfattning om dess innehåll (Graneheim 

& Lundman, 2004). Studiens syfte kunde besvaras efter dessa åtta intervjuer och 

därför rekryterades inga ytterligare informanter. Inget nytt tillkom i de sista 

intervjuerna och resultatet ansågs därför vara mättat. 

 

Förförståelse 

När ämne för studien valdes lästes tidigare forskning samt fakta om ämnet. Det fanns 

en risk att informanternas svar skulle tolkas utifrån förförståelsen för ämnet. Det var 

därför viktigt att intervjuguiden användes för att på så sätt undvika ledande frågor. 

Detta är något som funnits i åtanke vid intervjutillfällena samt vid tolkning av 

resultatet.  
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Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Intervjuerna transkriberades samma dag som intervjuerna hölls vilket är en styrka då 

känslan från intervjun kunde behållas även i text. Användningen av Graneheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalys blev en tidskrävande samt svår process som tog 

längre tid än planerat. 

 

Kvalitativ och kvantitativa forskningsmetoder baseras inte på samma vetenskapliga 

principer. Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet används i kvantitativ 

forskning. I kvalitativ forskning används istället begreppen giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet. Eftersom kvalitativ metod har använts går inte resultatet att 

generalisera. Dock finns det en möjlighet att resultatet kan överföras till en liknande 

grupp i ett land med god ekonomi där vaccinering är gratis för unga kvinnor 

(Graneheim & Lundman, 2004). Inspelningarna hade god ljudkvalité trots att det 

ekade, författarna hade inga tidigare erfarenheter av att intervjua och det fanns en viss 

förförståelse för ämnet då noggrann inläsning gjorts innan intervjuerna. Dessa 

faktorer kan ha påverkat giltigheten. Materialet har lästs upprepade gånger, båda 

närvarade under tolkningen av innehållet vilket stärker giltigheten för studien. 

Resultatet som presenterats i text styrks av citat från de unga kvinnorna vilket även 

stärker giltigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

En styrka med studien är att resultatet överensstämmer med tidigare forskning vilket 

ger resultatet i studien större tillförlitlighet och giltighet: kunskap om viruset var låg 

(Bowyer et al., 2013; Blödt et al., 2011;Çetin et al., 2014;Cooper Robbins et al., 2010; 

Morales-Campos et al., 2013; Mortensen, 2010; Turiho et al., 2015) samt kunskap om 

vaccinet (Cooper Robbins et al., 2010, Miller et al., 2014; Morales-Campos et al., 

2013; Navarro-Illana1 et al., 2014). Två av de främsta orsakerna till att de vaccinerat 

sig var: rädsla för cancer (Morales-Campos et al., 2013; Mortensen, 2010; Oscarsson 

et al., 2012) samt mödrars inflytande (Cohen & Head, 2013; Rambout et al., 2014; 

Miller et al., 2014; Mortensen 2010). Det fanns en låg medvetenhet angående 

relationen mellan HPV, sexuell överförbarhet och livmoderhalscancer trots 

vaccinering (Oscarsson et al.2012). Kvinnorna visste inte att vaccinet skyddar mot 

kondylom (Mortensen, 2010; Navarro-Illana1 et al., 2014; Blödt et al., 2011; Çetin et 

al., 2014; Marlow et al., 2013). Något som även stärker tillförlitligheten är att 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1054139X12004156


 29 

pilotintervjuer genomförts, en intervjuguide användes, båda författarna har varit med 

vid samtliga intervjutillfällen och vid analys av materialet.  

 

I bearbetningen av resultatet har författarna samarbetat och resultatet har tolkats 

tillsammans. Eftersom en kvalitativ metod har valts behöver den bedömas separat. 

Den valda metoden har gjort att innehållet från intervjuerna tolkats induktivt och 

skillnader och olikheter har lyfts fram i resultatet (Danielsson, 2012).   

 

Klinisk implikation 

Studiens resultat visade att kunskapen hos de unga kvinnorna om HPV och HPV-

vaccinet inte var tillräcklig, vilket även stöds i tidigare forskning. Unga kvinnor som 

ingår i catch-up gruppen behöver få mer och tydligare information från 

sjukvårdspersonal då det finns en brist på kunskap om både viruset och vaccinet. 

Informationen till de unga kvinnorna bör innehålla vad HPV är, hur det sprids, hur de 

kan skydda sig mot viruset samt vikten av att gå på cellprovtagning trots vaccination. 

Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) kapitel 3 6§ stadgas att information ska anpassas 

till mottagarens mognad, ålder, språkliga bakgrund, erfarenheter och andra personliga 

förutsättningar. Det är viktigt att de unga kvinnorna får information skriftligt men det 

är även viktigt att skolsköterskan vid vaccinationstillfället ger information och kan 

svara på frågor. Vidare i patientlagen kapitel 3 7§ fastslås att den person som ger 

information ska i den mån det är möjligt förvissa sig om att mottagen har förstått 

innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen (SFS, 2014:821). Detta 

betyder även att det är viktigt att sjukvårdspersonalen har kunskap om viruset samt 

vaccinet. Ytterligare forskning behövs om hur information givits för att undersöka 

orsaken till den bristande kunskapen hos de unga kvinnorna. 

          

Slutsats  

Det är tydligt att kunskapen om HPV och vaccinet var låg. Den främsta anledningen 

till att de unga kvinnorna valde att vaccinera sig mot HPV var rädsla för cancer. De 

unga kvinnorna hade även en tilltro till sina föräldrar och sjukvårdens 

rekommendationer samt en tilltro till vaccinet.. Inför framtiden behövs anpassad 

information till de unga kvinnorna om viruset samt vad vaccinet skyddar mot. Det är 

viktigt att unga kvinnor som vaccineras mot HPV har kunskap om vaccinet för att 

veta hur de skyddar sig mot HPV och att de även ska förstå vikten av att gå på 
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gynekologisk cellprovskontroll som en del av prevention av HPV. Detta för att 

kvinnorna ska ha en fortsatt medvetenhet kring sexuell och reproduktiv hälsa och 

även att de ska förstå vikten av att gå på gynekologisk cellprovtagning som en del av 

prevention av HPV. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

  

Humant papillomvirus (HPV) är ett vårtvirus och den vanligaste sexuellt överförbara 

infektionen. Flickor erbjuds vaccination mot HPV via elevhälsan. Äldre flickor födda 

1993-1998 erbjuds vaccination kostnadsfritt inom primärvården. Täckningsgraden 

bland de äldre flickorna är betydligt lägre än i det skolbaserade 

vaccinationsprogrammet. Därför görs denna undersökning som syftar till att kartlägga 

unga vaccinerade kvinnors förståelse angående HPV och inställning till HPV-

vaccinering. Vi kommer under höstterminen 2015 att skriva en c-uppsats i ämnet. 

 

Svaren behandlas konfidentiellt och kommer inte att kunna kopplas till dig som 

enskild individ. Efter godkänd uppsats kommer informationen att raderas. Du deltar 

helt frivilligt och kan när som helst avbryta deltagandet utan att behöva berätta varför. 

 

Är det ok att intervjun spelas in?     

1.  Ålder? 

2.  Hur många doser av HPV-vaccin har du tagit? 

3.   När tog du första dosen av HPV-vaccin? 

4.  Vad har du för tankar om HPV? 

·      Vad har du för tankar kring livmoderhalscancer/kondylom? 

5.  Vad känner du till angående spridning av HPV? 

6.  Vad känner du till om vaccinet? 

·   Berätta vad du vet att det skyddar mot 

·      Livmoderhalscancer? 

·      Kondylom? 

7.   Hur resonerade du inför beslutet att vaccinera dig? 

·      Vilka var de viktigaste skälen till att du valde att vaccinera dig? 

·   Var det självklart att du skulle vaccinera dig? 

·      Var någon med och påverkade ditt beslut om att du skulle vaccinera dig? 
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8. Vad känner du till angående gynekologisk cellprovtagning? 

·      Hur funderar du kring att det rekommenderas att gå på gynekologiska 

cellprovtagningar trots vaccinering? 

·      Är det något du kommer gå på? 

Är det något mer du skulle vilja tillägga som vi inte tagit upp? 

Sammanfattning och tack 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till deltagare 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Varför görs den här undersökningen? 

Humant papillomvirus (HPV) är ett vårtvirus och den vanligaste sexuellt överförbara 

infektionen. Flickor erbjuds vaccination mot HPV via elevhälsan. Äldre flickor födda 

1993-1998 erbjuds vaccination kostnadsfritt inom primärvården. För fullständig HPV-

vaccination behövs tre doser. Täckningsgraden bland de äldre flickorna är betydligt lägre 

än i det skolbaserade vaccinationsprogrammet. Därför görs denna undersökning som 

syftar till att kartlägga unga vaccinerade kvinnors förståelse angående HPV och 

inställning till HPV-vaccinering. Vi kommer under höstterminen 2015 att skriva en c-

uppsats i ämnet.  

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

Du som är född mellan 1993-1998 och har tagit minst en dos vaccin mot HPV. 

Intervjun kommer att ske i en lugn miljö. Undersökningen genomförs av två studenter 

som läser på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. Vi beräknar att 

intervjun beräknas ta 20 minuter. 

 

Hur behandlas svaren? 

Intervjun kommer att spelas in och svaren kommer att bearbetas för att sedan 

presenteras i en uppsats. Svaren behandlas konfidentiellt och resultatet redovisas på 

gruppnivå och kommer inte att kunna kopplas till dig som enskild individ. Efter 

godkänd uppsats kommer informationen att raderas. Du deltar helt frivilligt och kan 

när som helst avbryta deltagandet utan att behöva berätta varför. 
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