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Abstrakt 

Bakgrund: Infektion med Humant papillom virus (HPV) ökar risken för livmoderhalscancer vilket 

är den vanligaste orsaken till att vuxna kvinnor dör i cancer i den utvecklade delen av världen. HPV 

orsakar den mest vanliga infektionen som är sexuellt överförbar och störst är risken att smittas i 

åldern 16-19 år. Sedan 2012 ingår HPV -vaccinering med Gardasil i det allmänna 

vaccinationsprogrammet i Sverige. Vid alla vaccinationer av barn i Sverige ställs erbjudandet om 

vaccination till barnets vårdnadshavare. Skolsköterskan informerar och utbildar barn och föräldrar 

samt ger vaccinet. Föräldrars åsikter om HPV vaccination kan bidra till ökad kunskap och förståelse 

för skolsköterskan. Syfte: Syftet med studien var att belysa skolsköterskors upplevelser av föräldrars 

åsikter i samband med HPV -vaccination. Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med 10 

skolsköterskor i Härnösand och Kramfors kommun. Resultat: Analysprocessen resulterade i två 

domäner, en positiv och en negativ vilka sedan sorterades in i fem kategorier. Dessa var föräldrars 

positiva åsikter, föräldrars åsikter om ålder, föräldrars rädsla för vaccinets biverkningar, medias 

betydelse samt informationens betydelse. Diskussion/slutsats: I studien framkom det att 

skolsköterskorna upplevde att de allra flesta föräldrarna hade en positiv inställning till HPV 

vaccination. Låg ålder vid vaccinationstidpunkten visade sig dock vara en stor anledning till oro hos 

föräldrar. Skolsköterskorna upplevde även att många föräldrar var rädda för biverkningar efter 

Pandemrix. Skolsköterskornas upplevelse var att media påverkade en del föräldrar negativt. 

Skolsköterskorna upplevde att enkel och basal information var nödvändigt och att informationen bör 

vara lättläst och tydlig. 

 

Nyckelord: föräldrar, HPV, livmoderhalscancer, skolsköterska, vaccination, åsikter. 

 

Abstract 
Background: Infection with human papillomavirus (HPV) increases the risk of cervical cancer, 

which is the most common cause of adult women deaths of cancer in the developed world. HPV 

causes the most common infection that is sexually transmitted and adolescents aged 16-19 have the 

greatest risk of getting the infection. Since 2012, the HPV vaccination with Gardasil is in the 

national vaccination programme in Sweden. All vaccinations in Sweden is offered to the child's 

guardian. The school nurse informs and educates children and parents as well as giving the vaccine. 

Parents views of HPV vaccination can contribute to increased knowledge and understanding to 

school nurses. Objective: The aim of this study was to elucidate school nurses views of parents 

perception of the HPV vaccination. Method: The study was a qualitative interview study with 10 

school nurses in Härnösand and Kramfors community. Results: The analysis process resulted in two 

domains, one positive and one negative which then were sorted into five categories. These were 

parents positive views, parents opinions about age, parents fear of the vaccines side effects, the 

medias role and the role of information. Discussion/conclusions: The study revealed that school 

nurses felt that the majority of parents had a positive attitude toward HPV vaccination and that 

parents experience of cancer seemed to make them more positive towards vaccination. Low age at 

vaccination time was a major cause for concern among parents. The school nurses also felt that 

many parents were afraid of side effects after Pandemrix. School nurses experience was that the 

media influenced some parents negatively. The school nurses felt that simple and basic information 

was necessary and that the information should be legible and clear. 

Keywords: cervical cancer, HPV, parents, school nurse, vaccination, views 
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BAKGRUND 

Humant papillomavirus och cancer 

Humant papillomvirus (HPV) är ett virus som det finns mer än hundra olika typer av och det är den 

mest vanliga infektionen som är sexuellt överförbar (Socialstyrelsen, 2011; World Health 

Organization [WHO], 2008). Störst är risken att smittas i åldern 16-19 år (Axelsson, Collberg & 

Silfverdal, 2013). HPV orsakar oftast inga symtom vid infektion (Socialstyrelsen, 2011; WHO, 

2008). Många HPV infektioner läker ut av sig själva men om den blir kronisk kan den till slut orsaka 

cellförändringar, livmoderhalscancer samt andra cancerformer (Socialstyrelsen, 2011). Cirka 60-70 

% av all livmoderhalscancer orsakas av HPV typerna 16 och 18 (Head, Vanderpool & Mills, 2013; 

Socialstyrelsen, 2011). Behovet av att behandla cellförändringar orsakade av HPV - typ 16 och 18 

kan minskas genom HPV vaccination (Cancerfonden, 2012).  

Livmoderhalscancer är den vanligaste orsaken till att vuxna kvinnor dör i cancer i högresursländer 

och den näst vanligaste orsaken till cancer för kvinnor i hela världen (WHO, 2008). I Sverige får ca 

20 000 kvinnor årligen besked om avvikande cellprover och vidare utredning leder till att cirka 8000 

av kvinnorna får vetskap om att de har behandlingskrävande cellförändringar. Cirka 420 kvinnor i 

Sverige drabbas varje år av livmoderhalscancer (Folkhälsomyndigheten, 2013a). Att drabbas av 

cellförändringar och cancerbesked påverkar livskvaliteten negativt. Den drabbade upplever ofta 

overklighetskänslor, blir rastlös, rädd och nedstämd. Man kan känna vrede mot sjukdomen, sorg och 

få skuldkänslor. Efter ett tillfrisknande är det vanligt att man går omkring med en ständig oro att på 

nytt drabbas av cancer (Leander, 2013).  I en studie orsakade onormalt resultat från cellprov eller 

positivt HPV test hos kvinnor att de drabbade ofta upplevde rädsla, skuldkänslor, oro och stress. 

Resultaten påverkade kroppsuppfattningen, parrelationen och självkänslan och frågor kring den 

sexuella förmågan och fortplantning väcktes. Kvinnor med livmoderhalscancer hade en minskad 

livskvalitet (Herzog & Wright, 2007).  

 

HPV vaccination 

Gardasil och Cervarix är två vaccin mot HPV som godkändes i EU och Sverige 2006 respektive 

2007 (Axelsson et al., 2013). I Sverige kom vaccinationerna igång 2011-2012 och HPV vaccination 

med Gardasil ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2012 (Axelsson et al., 2013; 

Folkhälsomyndigheten, 2013a; SOSFS 2008:31).  Gardasil skyddar mot HPV -typerna 6, 11, 16 och 

18 (Folkhälsomyndigheten, 2013a). Eftersom de vaccin som finns inte skyddar mot alla HPV typer 

som också kan orsaka cellförändringar så är det mycket viktigt att varje kvinna fortsätter gå på de 

regelbundna cellprovstagningarna som erbjuds från 23 års ålder trots att de är vaccinerade, eftersom 

vaccinet bara ger skydd mot ca 70 % av all livmoderhalscancer (Folkhälsomyndigheten, 2013b). 
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När flickan är 10-12 år och går i årskurs 5-6 erbjuds vaccination med Gardasil av skolhälsovården. 

Landstingen ansvarar för att flickor födda 1993-1998 erbjuds vaccinet gratis, så kallad catch-up 

vaccination (Axelsson et al., 2013). Fram till årsskiftet 2014/2015 gäller tre doser med Gardasil men 

efter årsskiftet kommer Socialstyrelsen att skicka ut remiss om föreskriftsändring och istället införa 

tvådos regim eftersom det i studier har visat sig att två doser med Gardasil ger minst samma 

skyddseffekt som dagens tre doser (Socialstyrelsen, 2014). Intervallet mellan de två doserna måste 

vara minst sex månader och båda doserna ska helst ges inom ett år (Läkemedelsverket, 2014). 

Vaccination mot HPV för flickor i åldern 9-13 år kombinerat med regelbundna cellprovstagningar 

för kvinnor över 30 år samt god behandling är de rätta verktygen för att förebygga och ge ett 

förstärkt skydd mot livmoderhalscancer (Socialstyrelsen, 2011; WHO, 2013). Ett mål med 

vaccinationsprogrammet är att få en hög vaccinationstäckning - minst 90 % - för att uppnå 

immunitet i befolkningen (Smittskyddsinstitutet, 2012).  

Gardasil innehåller virusliknande partiklar, det är ett så kallat tetravalent vaccin (Läkemedelsverket, 

2006). Vaccinerna finns i de flesta länder och förebygger över 95 % av alla HPV - infektioner som 

orsakas av HPV typ 16 och 18 och kan även skydda mot andra mindre vanliga HPV typer som kan 

orsaka livmoderhalscancer (WHO, 2013). Studier har visat att kvinnor som tidigare har haft en HPV 

infektion och som vaccinerats har fått ett skydd på cirka 44 % medan de som inte haft infektionen 

tidigare har fått ett skydd på cirka 60 % (Socialstyrelsen, 2011).  I en svensk studie gavs tillgång till 

data för flickor och kvinnor i åldern 10-44 år som bodde i Sverige mellan 2006 och 2010. Totalt 124 

000 flickor och kvinnor blev vaccinerade under den här tiden. Vaccinationseffekten var 76 % hos de 

som fick tre doser av vaccinet och den första dosen före 20 års ålder. Vaccinationseffekten var högst 

hos flickor som vaccinerades före 14 års ålder (Leval et al., 2012).  Det är med andra ord uppenbart 

att flickor får den bästa effekten av vaccinet om de får det innan de blivit sexuellt aktiva eller om de 

inte tidigare har exponerats för viruset (Socialstyrelsen, 2011).  

Vaccinernas effekt och säkerhet har studerats noggrant i kliniska studier innan de blev godkända. 

Totalt har drygt 165 miljoner doser av Gardasil sålts över hela världen. Efter att cirka 70 miljoner 

flickor världen över har blivit vaccinerade har det visat sig att majoriteten av misstänkta 

biverkningar överensstämmer med vad som setts före godkännandet i kliniska studier. De 

biverkningar som förekommer är i de flesta fall milda och snabbt övergående, exempel på dessa är 

bland annat lokala reaktioner vid insticksstället (Läkemedelsverket, 2014).  
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Osäkerhet inför vaccination  

Vid alla vaccineringar av barn i Sverige ställs erbjudandet om vaccination till barnets 

vårdnadshavare, det krävs samtycke och att vaccinera sitt barn är frivilligt (Socialstyrelsen, 2008, s. 

13; Socialstyrelsen, 2011). Barn/elever ska erbjudas vaccinationer enligt föreskrifter från 

Socialstyrelsen (SOSFS 2006:22). Eleven och elevens vårdnadshavare ska få information om HPV 

och vaccination (Morberg, 2012a, s. 41). Tack vare vaccinationerna finns många sjukdomar inte 

längre kvar i Sverige. En del föräldrar kan då undra varför de ska vaccinera mot något som inte 

längre finns (Ekholm, 2014).  

Flera studier har visat att föräldrar upplever en osäkerhet inför vaccination.  

Föräldrar kan uppleva att barnet är för litet vid tidpunkten för vaccination (Dempsey, Abraham, 

Dalton & Ruffin, 2009; Grandahl et al, 2013) och uppfattar infektionsrisken som liten (Dempsey, 

Abraham, Dalton & Ruffin, 2009). 

Orsaker till att inte vilja vaccinera kan bero på skeptisism och saknad av tillit till HPV vaccinet 

(Grandahl et al, 2013). Studier visar att föräldrar upplever en rädsla för biverkningar (Dahlström et 

al, 2009). Föräldrar är oroliga för att överladda barnets immunsystem och att vaccinet kan orsaka 

kroniska sjukdomar (Luthy, Beckstrand & Meyers, 2012).  

Föräldrars orsaker till att neka HPV vaccinationer har visat sig bero på att föräldrarna har upplevt en 

brist på kunskap om HPV (Dempsey, Abraham, Dalton & Ruffin, 2009) samt att de har  

upplevelser av att informationen om HPV och HPV vaccination har varit bristfällig (Grandahl et al, 

2013). Intressekonflikt med filosofiska övertygelser och upplevelsen av att vaccinet inte passar in i 

livsstilen kan vara en annan orsak till att inte vilja vaccinera (Grandahl et al, 2013; Luthy, 

Beckstrand & Meyers, 2012). 

En amerikansk studie undersökte bland annat orsakerna till varför vissa föräldrar ville vänta med att 

låta sina barn få HPV vaccinet. Den vanligaste anledningen till att inte vilja vaccinera var bristen på 

rekommendationer från sjukvården (44 %). Tidpunkten för vaccination i relation till sexuell aktivitet 

var en av orsakerna till att fördröja vaccination. Tyvärr visade det sig att många som valt att vänta, 

inte kom tillbaka för att bli vaccinerade. Vårdgivare som föreslog och stödde föräldrarna i att de 

kunde avvakta med vaccination tills barnen blev äldre, uppvisade lägre resultat i 

vaccinationstäckning. Vårdgivare med hög vaccinationstäckning presenterade ofta HPV vaccinet 

som ett rutinvaccin som var säkert och beprövat, vilket gjorde att föräldrarna i högre grad var 

positivt inställda (Perkins et al., 2014).  
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Skolsköterskans roll 

I en studie undersöktes trettio skolsköterskors perspektiv på HPV vaccination och deras uppgift att 

administrera vaccinet i ett skolbaserat program i Sverige. Skolsköterskorna hade en positiv attityd 

till HPV vaccination trots många problem och utmaningar med programmet. De tyckte att det var en 

utmaning att få samtycke från föräldrar och det fanns informationssvårigheter på grund av barnens 

ålder, kultur samt att det var ett känsligt ämne (Gottvall, Tydén, Larsson, Stenhammar & Höglund, 

2011). Att prata om HPV och vaccin kan upplevas som ett känsligt ämne eftersom HPV främst 

smittar via sexuell kontakt och att de flesta smittas i ung ålder (Socialstyrelsen, 2011; WHO, 2008).  

 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Den ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patienten 

och hälso- och sjukvårdspersonalen (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2a §). Att 

HPV vaccinet erbjuds i den svenska skolan innebär både möjligheter och utmaningar för 

skolsköterskan. Möjligheten ligger i att förebygga HPV infektioner och eventuell senare 

sjukdomsutveckling genom att vaccinera. Utmaningen ligger i att nå fram till elever och föräldrar 

med saklig information om vad skolsköterskorna vet om HPV och vad vaccinationen innebär samt 

beskriva fördelar och eventuella biverkningar. Skolsköterskans uppgift är bland annat att lyssna på 

föräldrarnas frågor. Föräldrarnas oro kan bemötas med saklighet, det är viktigt att respektera deras 

inställning och ta deras frågor och invändningar på allvar (Ekholm, 2014). 

Informationen kan förmedlas skriftligt, i klassrummet, via telefonsamtal eller på möten. Ett skriftligt 

samtycke ger föräldrarna möjligheten att avstå. Bakgrunden till detta beslut kan bygga på okunskap 

och missuppfattningar om HPV och vaccinet. Skolsköterskan kan be föräldrarna berätta varför de är 

tveksamma eller negativa till vaccinationen och varifrån de har fått sina uppgifter. Om oron beror på 

rykten eller information från media kan skolsköterskan be dem ta reda på källan (Ekholm, 2014). 

När skolsköterskan utbildar barn, föräldrar och lärare som berörs av HPV vaccin, HPV infektion och 

livmoderhalscancer så har kommunikationen och budskapets utformning betydelse (WHO, 2013).  

 

Teorianknytning 

Joyce Travelbee (1926-1973) baserade sin teori på begrepp inom existentialismen som menar att 

människor ständigt står inför val och konflikter och är ansvariga för de val de gör i livet. Hon 

utvecklade en teori där hon menade att omvårdnad sker genom en “Människa till människa”-

relation. Kommunikationen och samtalet står i centrum där känslor, behov och tankar förmedlas. 

Relationen går igenom olika stadier där känslor av empati, sympati, ömsesidig förståelse och 

kontakt utvecklas och där den enskildes upplevelser är personliga (Travelbee, 1966, s.119-120).  
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Det är viktigt att skolsköterskan har insikt och kunskap om betydelsen av att kunna bemöta och 

kommunicera med barn och föräldrar på ett sådant sätt att de i slutändan får det stöd de behöver för 

att kunna ta ett genomtänkt och välgrundat beslut som bygger på pålitlig information och en känsla 

av att rätt beslut är taget. I mötet ska förhållningssättet genomsyras av dialog, delaktighet och 

jämlikhet (Morberg, 2012b, s. 48). 

Skolsköterskans arbete ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och vara utformat så att 

det möter barnets och vårdnadshavarens behov på bästa sätt. Skolsköterskan ska använda nya 

forskningsresultat i verksamheten och det är viktigt att hon utvecklar den egna professionen genom 

att reflektera över olika situationer som kan uppkomma i mötet med barn och föräldrar och 

samarbetet ska vara förtroendefullt (Morberg, 2012b, s. 47-48).   

 

Problemformulering 

HPV vaccination kan förebygga cancer, främja sexuell hälsa samt minska lidande. Föräldrars åsikter 

om HPV vaccination kan bidra till ökad kunskap och förståelse för skolsköterskan som informerar 

och utbildar barn och föräldrar samt ger vaccinet. Syftet med studien var att belysa skolsköterskans 

upplevelser av föräldrars åsikter i samband med HPV vaccination av flickor i åldern 10-12 år. 

Förhoppningen är att studien kan bidra till ökad kunskap och förståelse i arbetet med 

vaccinationsprevention för flickor. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa skolsköterskors upplevelser av föräldrars åsikter i samband med 

HPV vaccination av flickor. 

 

METOD 

Ansats: En kvalitativ studie med induktiv ansats har gjorts med hjälp av intervjuer (Jfr. Polit & 

Beck, 2012, s. 85-86). En kvalitativ studie lämpar sig när man vill få en beskrivning av mänskliga 

fenomen inom något område med avsikt att tolka upplevelser, tankar, åsikter med mera (Lundman & 

Hällgren - Graneheim, 2008, s. 73 ). En induktiv ansats kan innebära att förutsättningslöst tolka 

texter som baseras på intervjuer (Lundman & Hällgren - Graneheim, 2008, s. 160).  

Design: Semistrukturerade intervjuer utfördes med 10 skolsköterskor som var verksamma på olika 

kommunala skolor. Frågor ställdes utifrån en intervjuguide (Jfr. Polit & Beck, 2012, s. 537). 

Frågorna utarbetades för att få svar på för oss relevanta och intressanta områden för studiens syfte. 

Trots att åtta av tio sjuksköterskor i själva verket var utbildade distriktssköterskor så kommer de i 

arbetet att kallas för skolsköterskor eftersom alla var verksamma på skolor. 
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Urval: En pilotintervju utfördes med en erfaren skolsköterska i en närliggande kommun som varit 

projektledare för HPV vaccinationen i Västernorrlands län. Hon kontaktades via e-post och blev 

tillfrågad att delta i en pilotintervju och det tackade hon ja till. Eftersom intervjun var så innehållsrik 

så fick även den bli inkluderad i arbetet. 

Nio andra skolsköterskor valdes ut på grundskolor i Västernorrlands län i Härnösand och Kramfors 

kommun . En strävan var att skolorna skulle vara tillräckligt stora så att antalet HPV 

vaccinationer/skolsköterska inte skulle bli för litet.   

Inklusionskriterier var sjuksköterskor som arbetade inom skolhälsovården och som hade erfarenhet 

av att vaccinera flickor med HPV vaccin. Kommunala skolor utan specifik inriktning valdes ut. 

Tillvägagångssätt: Förfrågan om tillstånd för skolsköterskor att delta i studien skickades ut via e-

post till verksamhetschefer för skolhälsovården i Härnösands och Kramfors kommun. Se 

tillståndsbrev: Bilaga 1. Efter godkännande och underskrift av tillståndsbrevet så skickades förfrågan 

om deltagande i studien ut via e-post till skolsköterskor med ansvar för årskurs 5 och 6 i de utvalda 

kommunerna. Se Bilaga 2. Formulären utarbetades efter Codex regler och riktlinjer för forskning 

(CODEX, 2014). Efter några dagar så blev de utvalda skolsköterskorna uppringda för att tillfrågas 

om de kunde tänka sig att delta i studien. Tid och plats för intervjuerna bokades in efter önskemål 

från deltagarna. I god tid innan intervjuerna ägde rum så skickades intervjufrågorna ut via e-post till 

skolsköterskorna så att de hade en chans att förbereda sig. En intervjuguide med öppna frågor 

användes när frågorna ställdes. Se Bilaga 3.  Detta gav intervjupersonerna samma möjlighet att säga 

sin åsikt i de frågor som önskades få besvarade (Polit & Beck, 2012, s. 297-298). Intervjuguiden 

bestod inledningsvis av ett antal bakgrundsfrågor som sedan övergick till öppna intervjufrågor. 

Intervjutekniken utgick från Polit & Beck (2012, s. 309-310, 537, 542-543) samt Hermanowicz 

(2002) vars teknik studerades innan intervjuerna utfördes.  

Datainsamling: Diktafon användes vid inspelningen av intervjuerna och utgångspunkten var att 

längden på intervjuerna skulle pågå 30-45 minuter. Inför varje intervju ställde en frågorna och den 

andre antecknade stödord samt skötte tekniken.  Tio kvinnliga distriktssköterskor intervjuades och 

vars erfarenhet inom skolhälsovården varierade från cirka ett till tjugo år. Antalet elever en 

distriktssköterska ansvarade för varierade mellan cirka 260 till cirka 800 elever. De flesta ansvarade 

för mellan 300-500 elever. Alla skolsköterskor utom två hade vidareutbildning till distriktssköterska.  

Analys: Vid granskning och tolkning av intervjutexterna användes en kvalitativ manifest 

innehållsanalys för att få en förståelse av vad texten handlade om, d.v.s. direkt uttryckt information i 

texterna (Dahlborg - Lyckhage, 2006, s. 144; Graneheim & Lundman, 2003). Den inspelade 

intervjun transkriberades ordagrant digitalt så att det lättare gick att få en överblick av vad som var 

sagt (Lundman & Hällgren - Graneheim, 2008, s. 94). Det utskrivna materialet, det vill säga 
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analysenheten, lästes igenom flera gånger för att få en helhetskänsla. En positiv och en negativ 

domän identifierades. Genom upprepad läsning av analysenheten identifierades meningsenheter, till 

exempel ord, meningar eller en text som hörde ihop genom sitt innehåll och sammanhang och som 

var relevant för studiens syfte. Meningsenheterna delades in i domäner. Meningsenheterna 

kondenserades, det vill säga kortades ned och gjordes mer lätthanterliga samt fick en kod som 

kortfattat beskrev meningsenhetens innehåll. Skillnader och likheter i koderna hittades och delades 

sedan in i subkategorier och kategorier. Subkategorier med liknande innehåll kan bilda en kategori 

(Lundman & Hällgren - Graneheim, 2008, 163-164; Polit & Beck, 2012, s. 564). Kategorierna utgör 

det centrala budskapet i intervjuerna, det vill säga det manifesta innehållet i texterna (Dahlborg - 

Lyckhage, 2006, s. 144).  

Etik: Intervjuer gjordes med skolsköterskor med utgångspunkt av deras upplevelser i sin profession. 

Deltagarna i studien informerades om studiens syfte och att deltagandet var högst frivilligt med rätt 

att avbryta närhelst det önskades. Deltagarna informerades vidare om att materialet förvarades så att 

inga obehöriga kunde ta del av det samt att deras medverkan var anonym och att tystnadsplikt rådde 

(SOSFS 2003:460). Det bedömdes att tillstånd från etisk kommitté inte var nödvändigt men att 

verksamhetscheferna för skolhälsovården skulle tillfrågas för att ge tillstånd till studien innan arbetet 

påbörjades. Vid intervjutillfällena fick även skolsköterskorna möjlighet att intyga sitt frivilliga 

deltagande genom att skriva under ett samtycke till studien (Jfr. Polit & Beck, 2012, s. 157). Se 

bilaga 2. Efter avslutad studie så lovades återkoppling till verksamheterna då det funnits önskemål 

om detta. 

Under studiens gång har hänsyn tagits till de grundläggande etiska principerna. De grundläggande 

etiska principerna är Autonomiprinicipen, det vill säga respekt för andra människor och rätten till 

självbestämmande, medbestämmande och integritet. Godhetsprincipen, att varje människa ska sträva 

efter att göra gott, att förebygga eller förhindra skada. Principen att inte skada, att inte utsätta andra 

för skada eller risk för skada. Rättviseprincipen, att behandla alla lika. Dessa principer går att läsa i 

Medicinska forskningsrådets skrift angående forskningsetiska regler (2003).  
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RESULTAT 

Analysprocessen resulterade i en positiv och en negativ domän. Domänerna resulterade i fem 

kategorier. En positiv och fyra negativa. Nedan finns en förenklad tabell över resultatet: 

Tabell 1. För en mer utförlig presentation av analysresultatet - se Bilaga 4. 

 

 

Tabell 1. 

 

Domän Kategori 

Positivt -Föräldrars positiva åsikter 

Negativt -Föräldrars åsikter om ålder 

-Föräldrars rädsla för vaccinets biverkningar 

-Medias betydelse 

-Informationens betydelse 

 

 

Föräldrars positiva åsikter 

Skolsköterskorna upplevde att de allra flesta föräldrarna hade en positiv inställning till HPV 

vaccination och att de allra flesta föräldrarna ville vaccinera sina flickor med Gardasil. 

Skolsköterskorna upplevde att endast en eller ett par föräldrar per klass tackade nej till HPV 

vaccinationen.  Skolsköterskorna upplevde att det var få föräldrar som ringde och hade frågor och 

funderingar om HPV vaccinet och vaccinationen. När det gällde barn som var stickrädda och inte 

ville få HPV vaccinet men föräldern var övertygad om att barnet skulle ha det så upplevde 

skolsköterskorna att barnet blev vaccinerat ändå. 

Skolsköterskorna upplevde att det var färre föräldrar som tackade nej till HPV vaccinet för varje år 

som gick från införandet. Skolsköterskorna i Härnösands och Kramfors kommun upplevde en hög 

HPV vaccinationstäckning. 

 

“De allra flesta är ju väldigt positiva” 

 

“De vill mer försäkra sig om att flickorna ska få det här, och i mina skolor har man varit väldigt 

positiva till det här” 

 

“De tycker att det har varit bra att ta och de har tagit, och det har gått bra” 
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Skolsköterskorna upplevde att de mammor och vårdnadshavare som själva hade haft 

cellförändringar eller cancer eller som hade erfarenhet av det inom familjen var mer positiva till 

HPV vaccinering. 

 

“De som har nära släktingar och som har erfarenhet av cancersjukdomar tackar ju ja i större 

utsträckning, de tycker det är fantastiskt” 

 

“Just det här att man kanske har, i familjen, i släkten, cancersjukdomar och kanske nån med 

livmoderhalscancer, och då vill de liksom väldigt gärna att de ska få vaccineras” 

 

“Jag har pratat med mammor som har haft besvär själv, som liksom har haft cell... såna problem, 

och de tycker att det är jättepositivt, tänk om det fanns när jag var… så det är det positiva” 

 

Föräldrars åsikter om ålder 

Skolsköterskorna upplevde att de flesta föräldrar som avböjde HPV vaccination ansåg att flickorna 

var för unga och att de inte skulle vara sexuellt aktiva än på många år. I alla intervjuer framkom det 

att skolsköterskorna upplevde att flickornas ålder hade betydelse för om föräldrarna ville att de 

skulle vaccineras eller inte. 

 

“De tycker att de är för unga, de kommer inte att ha sex än på många år” 

 

“Men då kan föräldrarna tycka - Å, så tidigt! Vi säger att det brukar vara bra före sexualdebut då 

och - Oj redan liksom…, kan de tycka... En flicka som går i 5:an…” 

 

 

 

Skolsköterskorna upplevde att föräldrarna hade mer funderingar kring barnets ålder när  

HPV vaccineringen precis startats upp. En del föräldrar ville vänta tills flickan var äldre och tills 

immunsystemet var mer färdigutvecklat. Skolsköterskan upplevde att föräldrar  

som var osäkra kunde stärkas i sitt beslut genom att skolsköterskan eller skolläkaren informerade om 

att ju tidigare HPV vaccinet gavs desto bättre effekt hade det och att detta kunde hjälpa föräldrarna 

att fatta ett beslut. 

 



10 

 

“Vaccinet har tydligen bättre anslag och man får bättre antikroppsutveckling om man gör en tidig 

vaccination” 

 

“Men nu har man ju ännu mer kött på benen när man tänker på att deras immunförsvar arbetar på 

ett annat sätt. Så det tycker jag ju känns jättebra. Att ha det argumentet. Att det bygger upp mer 

effektivt” 

 

“I åldern som vi ger vaccinet i så är man mycket mer benägen att svara på vaccin, så det är till stor 

del därför också att man ger det så tidigt plus att det ska ges innan sexuell debut förståss, men att 

det också finns skäl för att vaccinet får bättre effekt. Det kan man kanske som förälder mer ta till sig 

än det här med sexualdebuten som blir jobbigare” 

 

Föräldrars rädsla för vaccinets biverkningar 

Skolsköterskorna upplevde att många föräldrar var rädda efter svininfluensaepidemin och de 

negativa biverkningarna efter Pandemrix vaccinationen. Skolsköterskorna upplevde att föräldrarna 

var rädda att Gardasil inte var tillräckligt beprövat och de var rädda att vaccinet skulle innehålla 

skadliga giftiga komponenter som kunde ge neurologiska biverkningar som till exempel 

förlamningar.  

 

“Ju längre man kommer ifrån den där Pandemrixen så kommer det också att lugna ner sig” 

 

“De föräldrar som är skeptiska mot vaccin överhuvudtaget väljer ju bort Gardasil också” 

 

“En del verkar bara läsa biverkningar - och fixerar sig vid det” 

 

“Många reagerar för att de har hört att det är aluminium i vaccinet, men de förstår inte att 

mängden är så liten att man kan äta en köttbulle och få i sig mer aluminium än vad du får via 

vaccinet” 

Skolsköterskorna upplevde att det skulle underlätta om två-dos schema infördes efter årsskiftet 

2014/2015. De menade att det skulle innebära mindre administrativt jobb samtidigt som det kunde 

underlätta för de stickrädda tjejerna.  

Skolsköterskorna upplevde att en svårighet med HPV vaccinering var att många flickor tyckte att 

vaccinationen gjorde ont, sved samt att de var rädda. Skolsköterskorna upplevde att föräldrar och 
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barn var glada över att det troligtvis skulle komma att räcka med två sprutor, vilket också skulle 

innebära att barn fick en mindre mängd vaccin totalt. 

 

Medias betydelse 

Skolsköterskorna upplevde att många föräldrar tog reda på information själva via internet och 

media. Skolsköterskorna upplevde att föräldrars uttalade skräck och oro av informationen på 

hemsidor borde tas på allvar. Skolsköterskorna upplevde att även de mest utbildade föräldrarna läste 

och tog till sig det negativa som stod i media och det var inte ovanligt att sjukvårdsutbildade 

föräldrar valde att avstå från Gardasil.  

 

“När vi började vaccinera så stod det jättemycket på hemsidor och facebook om alla som dör, blir 

förlamade, autistiska mm. Många föräldrar satt bara och frossade i det. De andra föräldrarna som 

är oroliga brukar fråga mig vad jag känner till och vart de kan läsa. Jag hänvisar till 

Smittskyddsinstitutet och till Socialstyrelsen. Då får de ta beslut efter forskningsbaserade evidens 

och inte bara rykten. När de går ut och söker på Gardasil, så är det första som kommer upp: -

Mammor mot Gardasil, samt biverkningar, de andra sidorna har nästan ingen chans” 

 

Informationens betydelse 

De flesta av de intervjuade skolsköterskorna upplevde att det var bra att gå in till eleverna i 

klasserna och informera om HPV och vad HPV vaccinationen innebar. 

Skolsköterskorna delade också ut informationsblad om HPV vaccination och information om 

Gardasil från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. De skickade hem en medgivandeblankett med 

eleven där vårdnadshavaren fick ta ställning till vaccinationen med ett skriftligt samtycke. 

Skolsköterskorna talade om att de fanns tillgängliga för mer information om någon behövde det. En 

skolsköterska upplevde att klassinformation med en kort powerpointpresentation fungerade bra. En 

annan skolsköterska upplevde att det var lämpligt att ta upp ämnet på “Tjejsnack”, det vill säga vid 

de tillfällen då skolsköterskan träffar enbart tjejer för att prata om sex och samlevnad. 

Skolsköterskorna upplevde att sättet att informera på hade betydelse och ibland informerades 

föräldrar och elever på föräldramöten. Skolsköterskorna upplevde att det vid informationen var bra 

att fokusera mer på virusskydd istället för på cancerskydd samt att minska oro och lugna. 

Skolsköterskorna upplevde att det var viktigt att man pratade mer om vaccinationer och varför vi 

vaccinerar. 
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“De kan ju ringa och fundera lite så där ibland. Men det är väldigt få som tackar nej. Jag tycker att 

när man väl har pratat lite och berättat, så brukar oron gå över” 

 

“Man kan märka att barnen har hakat upp sig på livmoderhalscancer. Vi har försökt fokusera mer 

på viruset” 

 

“Man måste prata mycket mer om vaccinationer överhuvudtaget, varför vi vaccinerar. Mer i skolan, 

i biologin, vad det har gjort för Sverige, att det är något som räddar liv” 

 

Skolsköterskorna upplevde att det var viktigt med en enkel basal information om vaccinet och varför 

det är bra att vaccinera. De upplevde att en del föräldrar trodde att vaccinerna var något som 

läkemedelsföretagen enbart ville tjäna pengar på och att alla var försökskaniner. Skolsköterskorna 

upplevde att det för många föräldrar inte var helt självklart att förstå innebörden av HPV och HPV 

vaccinationen. Skolsköterskorna upplevde att en del information var svårläst för de föräldrar som 

inte var medicinskt intresserade och att internetsidor som “Mammor mot Gardasil” skrev på ett 

enklare sätt som tilltalade dessa mammor. Skolsköterskorna upplevde att en del föräldrar hade hört 

rykten om vad vaccinet kunde orsaka och att en del föräldrar trodde på detta utan att ta reda på var 

informationen kom ifrån. 

Skolsköterskorna hänvisade föräldrarna till Socialstyrelsen och Läkemedelsverket för mer 

information och upplevde att det var bra att hålla en neutral information utan försök till övertalning. 

Skolsköterskorna upplevde att det var viktigt att föräldrarna själva fick ta beslutet om vaccination av 

sitt barn och att föräldrarna hade rätt att känna att HPV vaccinationen var frivillig.   

 

“Jag tycker inte att man ska ge dåligt samvete till de föräldrar som väljer att inte vaccinera, det 

måste vara frivilligt!” 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Trovärdighet: Giltighet: En kvalitativ intervjustudie valdes då syftet var att belysa skolsköterskors 

upplevelser av föräldrars åsikter. Intervjuer kunde ge ett helhetsperspektiv och bättre svar på 

frågorna än om en litteraturstudie hade gjorts. Att intervjua skolsköterskor var relevant för studiens 

syfte eftersom det är skolsköterskor som söker föräldrarnas samtycke till HPV vaccinering. I början 

av studien utfördes en pilotintervju med en erfaren skolsköterska för att se om frågorna var relevanta 

till studiens syfte. Styrkan med detta var att få bekräftelse och feedback från någon som var insatt i 

ämnet och som fick ge synpunkter på eventuella förändringar. Själva intervjutekniken kunde genom 

provintervjun också testas. Av etiska skäl önskades verksamhetschefernas godkännande varför ett 

tillståndsbrev utformades. Efter godkännande så skickades en förfrågan om deltagande ut till 

skolsköterskor på större skolor för att de skulle få en möjlighet att ta ställning till deltagande innan 

de kontaktades. Ingen av de tillfrågade tackade nej och alla skrev på ett samtycke. Intervjufrågorna 

skickades ut till tillfrågade skolsköterskor när de tackat ja så de fick tid att titta på frågorna och 

fundera över svaren. Intervjuerna bokades in under cirka två veckors tid. Skolsköterskornas svar 

utifrån intervjuguiden resulterade i 41 sidor digitalt transkriberad text. 

Tillförlitlighet: Uppsatsförfattarna deltog vid samtliga intervjuer vilket kunde underlätta 

helhetsperspektivet på intervjuerna och senare tolkning och samstämmighet av texterna. Redan vid 

intervjuerna kunde kategorier skönjas men textanalysen var det svåraste momentet i studien. De 

transkriberade intervjuerna lästes flera gånger. Därefter har tolkningen diskuterats och reflekterats. 

Ett konsensus -förfarande användes med syfte att uppnå samstämmighet (Lundman & Hällgren - 

Granheim, 2008, s. 161). Liknande resultat framkom för uppsatsförfattarna. Vid textanalysen har en 

strävan varit att undvika att lägga in värderingar och egna tolkningar av texten. Detta underlättades 

genom att uppsatsförfattarna inte hade någon tidigare erfarenhet av arbete inom skolhälsovård. Det 

tog dock lång tid att komma fram till kategorierna vilka omarbetades flera gånger under analysens 

gång. Utifrån syftet framkom en positiv och en negativ domän. Det var inte självklart att den 

positiva domänen skulle ingå i resultatet eftersom kategorin “positiva åsikter” inte ger så mycket 

information. Eftersom det i syftet framgår att upplevelser skall undersökas, togs den positiva 

domänen med iallafall. En svaghet med studien kan vara att några av de skolsköterskor som 

intervjuades inte hade så lång erfarenhet av att vaccinera flickor med HPV vaccin, men en strävan 

var att de utvalda skolorna skulle ha många elever så att skolsköterskorna i åk 5 och 6 skulle ha 

många HPV vaccineringar. En reflektion är att intervjufrågorna mest var inriktade på eventuella 

hinder för HPV vaccinering och inte så mycket på positiva upplevelser vilket också har visat sig i 
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resultatet. En styrka är att alla tio skolsköterskor som tillfrågades om att delta i studien tackade ja. 

De var positiva till studien och ville delge sin kunskap och få återkoppling vilket också visar på ett 

intresse från deras sida. Överförbarhet: Studien har bidragit till ökad förståelse för föräldrars åsikter 

vad gäller HPV vaccination och det finns studier som stödjer denna studies resultat vilket tyder på 

att det finns en möjlighet till överförbarhet. Det som skiljer sig är att det i denna studie framkom att 

media kunde påverka föräldrars åsikter till HPV vaccinering negativt medan det i andra studier har 

visat sig att media istället kan påverka föräldrars inställning till HPV vaccinering positivt. 

Skolsköterskornas svar på intervjufrågorna var relativt lika vilket kan tyda på att de har liknande 

upplevelser. Bland kategorierna så träder “Informationens betydelse” fram eftersom det är något 

som går att påverka. Där kan nyttan med studien ligga. Skolsköterskor kan påverka informationen 

och kanske även föräldrars rädsla för vaccinets biverkningar genom att skolsköterskan ger en enkel 

och basal information om det som genom forskning har bevisats och som genom beprövad 

erfarenhet har visat sig fungera. Denna studies resultat skulle kunna överföras till andra 

yrkesgrupper som utför vaccinationer, exempelvis sjuksköterskor på BVC.  

 

Resultatdiskussion:  

Föräldrars åsikter om HPV vaccination kan bidra till ökad kunskap och förståelse för skolsköterskan 

i det preventiva arbetet med HPV vaccination av flickor. Syftet med studien var att belysa 

skolsköterskors upplevelser av föräldrars åsikter i samband med HPV vaccination. I resultatet 

framträdde en positiv och en negativ domän med totalt fem kategorier. Kategorierna var föräldrars 

positiva åsikter, föräldrars åsikter om ålder, föräldrars rädsla för vaccinets biverkningar, medias 

betydelse samt informationens betydelse. Resultatet från den negativa domänen överensstämmer 

med resultatet i en studie från USA. De barriärer till HPV vaccinering som förekom var föräldrars 

tro att deras barn ännu inte var sexuellt aktiva och/eller för unga, oro för biverkningar, oro över att 

det var ett nytt vaccin, negativ publicitet från media eller från samhällsmedborgare samt föräldrars 

brist på kunskap om HPV vaccin (Oldach & Katz, 2012).  

 

Skolsköterskorna i denna studie upplevde att de flesta föräldrarna var positiva till HPV vaccination. 

Skolsköterskorna upplevde hög vaccinationstäckning i Västernorrland. Detta överensstämmer med 

statistik från Folkhälsomyndigheten. Västernorrland ligger bland toppen vad gäller 

vaccinationstäckning i förhållande till andra landsting (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Skolsköterskorna upplevde att det var färre föräldrar som tackade nej till HPV vaccinet för varje år 

som gick från införandet. Kanske det beror på ökad kunskap om HPV och att informationen har gått 

fram till föräldrarna. I denna studie framkom det att föräldrars erfarenhet av cancer verkar ha 
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betydelse till att de blir mer positiva till vaccination. Finns det ett sätt att skydda sig mot cancer så 

vill dessa föräldrar ge sina barn den möjligheten. Föräldrar vill naturligtvis skydda sina barn mot det 

lidande som cancersjukdomar kan innebära. Föräldrar kan känna ett ansvar att skydda sina barn mot 

svåra sjukdomar. Detta visade sig också i en studie av Gottvall et al (2013). 

 

Låg ålder vid vaccinationstidpunkten visade sig vara en stor anledning till oro hos föräldrar i denna 

studie. Många föräldrar tyckte inte att det i den åldern var aktuellt att prata med sina barn om sex. 

Det kunde vara ett känsligt ämne. Det kunde vara svårt som förälder att ha full insyn i sitt barns 

privatliv och det kunde vara svårt att prata öppet om sex. Föräldrarna kanske inte trodde att deras 

barn ännu var sexuellt aktiva. I en amerikansk studie av Liddon, Michael, Dittus & Markowitz 

(2013)  visade det sig att många ungdomar redan var sexuellt aktiva vilket föräldrarna underskattade 

och svarade att deras ungdomar inte var sexuellt aktiva än. Risken med detta var att vaccineringen 

kunde bli missad på grund av att föräldrarna ville vänta tills de trodde att deras barn blivit sexuellt 

aktiva. Skolsköterskorna kan ha ett verktyg i att motivera föräldrar att låta sina barn bli vaccinerade 

då det är vetenskapligt bevisat att vaccinet har bättre upptag och verkan ju tidigare det ges. Fokus 

behöver inte ligga på att det ska ges innan barnet är sexuellt aktiv. Enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus så är det även bevisat att vaccinet ger 

ett bättre immunförsvar i den rekommenderade vaccinationsåldern än i äldre åldersgrupper 

(Socialstyrelsen, 2011). I intervjuerna framkom det att det kändes bra för skolsköterskorna att ha ett 

starkt argument till varför man rekommenderade vaccinet i den åldersgruppen. Det kan antas att 

även kulturen kan ha betydelse vad gäller åsikter om ålder och sex men i denna studie framkom inga 

kulturella skillnader hos utländska föräldrar jämfört med svenska föräldrar. 

 

Det visade sig att skolsköterskorna i denna studie upplevde att många föräldrar kom ihåg hysterin 

kring svininfluensaepidemin och vaccinationen med Pandemrix där olyckligtvis många drabbades av 

negativa biverkningar. Skolsköterskorna upplevde att föräldrarna var rädda att Gardasil inte skulle 

vara tillräckligt beprövat. I en studie av Grandahl et al (2013) framkom det att en av anledningarna 

till att föräldrar inte ville vaccinera sitt barn med Gardasil var att de inte litade på 

rekommendationen till vaccination mot HPV efter hysterin runt biverkningarna av Pandemrix. 

Föräldrarna var rädda för att något liknande kunde hända igen. Enligt Läkemedelsverket (2014) så 

har dock vaccinets effekt och säkerhet studerats noggrant. Informationen från skolsköterskan och 

generell information måste visa att Gardasil är ett välbeprövat vaccin där få allvarliga biverkningar 

har rapporterats (Läkemedelsverket, 2014).  
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En av skolsköterskans uppgifter är att ge en basal information utan värderingar. Om föräldrar är 

osäkra kan skolsköterskan hjälpa dem att reda ut frågetecken, minska oro och lugna. I slutändan är 

det alltid föräldrarna som bestämmer om barnet skall vaccineras eller inte. I denna studie framkom 

det att det är viktigt att föräldrarna känner att HPV vaccination inte är ett tvång utan att den är helt 

frivillig.  

Travelbee menade att sjuksköterskan och patienten är människor som ska bortse från roller och 

istället se varandra som unika individer (Travelbee, 1966, s. 119-120). Människan är en unik och 

oersättlig individ och den enskildes upplevelser är personliga (Travelbee, 1966, s. 28). 

Skolsköterskan måste visa respekt till de föräldrar som säger nej och inte försöka övertala någon till 

att tacka ja. 

 

Skolsköterskorna i denna studie upplevde att media påverkade en del föräldrar negativt. De som 

hade svårt att förstå Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets information om Gardasil och HPV 

kunde hitta sidor som “Mammor mot Gardasil” som skrev på ett enklare sätt.  

De flesta kan idag gå in på internet hemifrån och det finns ett stort utbud av information från mer 

eller mindre pålitliga källor. Skolsköterskan har ett ansvar i att hänvisa oroliga föräldrar till de mer 

tillförlitliga källorna. De myndigheter som utformar informationssidorna bör ha ett ansvar i att 

skriva på ett sådant sätt att alla kan förstå innebörden i informationen så att den kommer alla till 

godo. Studier har också visat att internet kan ha en positiv inverkan på kunskapsinhämtning för 

många föräldrar. I en studie av Mcree, Reiter & Brewer (2011) undersöktes samband mellan 

föräldrars informationssökning via internet och deras kunskap, attityder och övertygelser om HPV 

vaccin. Föräldrar som hade hört talas om HPV vaccin via internet hade högre kunskap om HPV, 

högre uppfattning om sannolikheten att få HPV och var mer villiga till vaccination och att lyssna på 

rekommendationer.  

 

Joyce Travelbees teori utgår från relationer och kommunikation (Travelbee, 1966, s. 93-99) och 

liknar skolsköterskans arbete på det viset att skolsköterskans upplevelser av föräldrars åsikter i 

samband med HPV vaccination i mycket utgår från skolsköterskans kommunikation med föräldrar, 

att skapa tillitsfulla relationer samt att informera/utbilda barn och föräldrar om HPV och HPV 

vaccinering. I denna studie upplevde skolsköterskorna att det var viktigt att prata mer om 

vaccinationer i allmänhet och varför det är så viktigt att vaccineras. Skolsköterskorna upplevde att 

informationen hade stor betydelse för barn och föräldrar. Detta överensstämmer med andra studier. 

I en svensk studie framkom det att föräldrar upplevde känslor av tillit kontra oro, de hade en 

ansvarskänsla att skydda sina barn mot svåra sjukdomar samt upplevde att information om HPV och 
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HPV vaccination var viktigt. Föräldrarna litade på myndigheternas rekommendationer och tyckte det 

var bekvämt med vaccinationer i skolan. Några hade viss oro för biverkningar och vaccinets 

säkerhet och önskade en dialog med skolsköterskan för att fylla informationsluckor (Gottvall et al, 

2013). I en annan studie studerades flickors och föräldrars informationsbehov och inställning till 

HPV vaccination. I studien undersöktes faktorer som påverkade vaccinupptaget och tre teman 

framkom. 1: Vid försök att ta beslut om HPV vaccination fanns det obesvarade frågor och oro. 2: 

Det fanns frågor kring fördelar och biverkningar samt missuppfattningar om HPV vaccination. 3: 

Behovet av vaccination påverkades av föräldrarnas tolkning av deras egen eller deras barns risk för 

HPV infektion. Deltagarna i studien kände osäkerhet om vilken metod som var bäst förebyggande 

(Hendry, Lewis, Clements, Damery & Wilkinson, 2013). 

I en tredje studie så ville författarna undersöka föräldrars och flickors kunskap om HPV vaccinets 

skydd samt om man hade förståelse för behovet av framtida screening. Resultatet visade att det 

fanns en brist på förståelse bland föräldrar och flickor att screening är viktigt för fortsatt skydd. 

Flera av de intervjuade föräldrarna minns inte att de fått någon information om behovet av fortsatt 

screening i framtiden. Det fanns även ett missförstånd bland en del av föräldrarna och flickorna att 

vaccinet skulle ge ett komplett skydd mot livmoderhalscancer (Henderson et al, 2011). 

Som det tidigare har beskrivits av Socialstyrelsen samt WHO så är det viktigt att informera om 

fortsatt screening trots att man är vaccinerad eftersom vaccinet inte förebygger alla HPV -typer som 

kan orsaka cancer (Socialstyrelsen, 2011; WHO, 2013). 

 

Travelbee menade att genom kommunikationen kan sjuksköterskan hitta personens individuella 

behov. Genom att sjuksköterskan använder sitt intellekt kan hon lösa problem och använda sig själv 

terapeutisk. Sjuksköterskan kan avsiktligt tänka logiskt, reflektera och resonera sig fram med den 

andre för att på bästa sätt hitta lösningar och på så sätt uppnå omvårdnadens mål (Travelbee, 1966, s. 

17-21). Skolsköterskorna som vi har intervjuat upplevde att enkel och basal information var 

nödvändigt. Informationen ska vara lättläst och tydlig. Skolsköterskorna beskrev att de alltid går in i 

klasserna och informerar inför vaccinationen och att de lägger tonvikten på att Gardasil är ett 

virusskydd istället för ett cancerskydd för att minska eventuell oro bland eleverna då cancer kan vara 

ett laddat ord. Skolsköterskorna visar med detta att de tänker på sitt bemötande till eleverna, att de 

inte ska skrämma utan istället upplysa och att uppmärksamma de elever som har funderingar eller 

behöver mer stöd. Detta engagemang är betydelsefullt i rollen som skolsköterska. Föräldrarna fick 

via skriftlig information veta att skolsköterskan fanns tillgänglig vid frågor och funderingar.  
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Travelbee menade att alla människor är unika med olika behov och förutsättningar (Travelbee, 1966, 

s. 28). Det är viktigt att ha detta synsätt eftersom vissa föräldrar inte har samma möjlighet att förstå 

informationen som ges ut från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Då kan det vara nödvändigt 

med basal information som är lättläst med ett enkelt och tydligt budskap som alla kan förstå. Detta 

kan även gälla vårdnadshavare med utländsk härkomst som inte behärskar det svenska språket. 

Socialstyrelsen har dock information om det svenska vaccinationsprogrammet på många olika språk.  

Skolsköterskor har i sin yrkesroll ett ansvar att kontinuerligt fortbilda sig och söka ny kunskap. 

Genom utbildning kan skolsköterskan hitta verktyg för att kunna bemöta svåra frågor och 

funderingar samt ge korrekt information om HPV och HPV vaccination.  

I en studie genomförde man en intervention med HPV utbildning i USA. Föräldrar, vårdpersonal 

samt skolpersonal deltog. Deltagarna hade ganska låg nivå av kunskap om HPV och HPV vaccin 

före utbildningen som gavs. Utbildningen ökade den självskattade kunskapen om HPV i alla tre 

grupperna och den objektiva kunskapen bedömdes öka vad gällde många aspekter av HPV och HPV 

vaccin hos vårdpersonal och skolpersonal. Mer än 90 % av skolpersonalen tyckte att utbildningen 

var givande. De flesta föräldrar och skolpersonal menade att de sedan skulle stödja skolbaserad 

vaccination (Reiter, Stubbs, Panozzo, Whitesell & Brewer, 2011).  

Virusskydd är något man kan prata mer om i skolan, vad det har för betydelse för 

sjukdomsprevention och att många farliga sjukdomar är utrotade tack vare vaccinationerna. 

Då skolsköterskan är en del av skolans vardag och har regelbunden kontakt med eleverna finns 

möjligheter att bedriva förebyggande och hälsofrämjande arbete. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen, vilket innebär att elevernas hälsa, inte bara under skoltid, är målet för skolsköterskans 

och skolläkarens insatser i skolan (Morberg, 2012a).  

Skolsköterskorna i denna studie upplevde att en ändring till 2-dosregim från årsskiftet 2014/2015 

skulle underlätta för de stickrädda flickorna genom att det blir en vaccination mindre och det skulle 

medföra en lättnad för de föräldrar som är oroliga för vaccinets eventuella biverkningar. 

Skolsköterskorna upplevde att de skulle få mindre arbetsbörda och spara tid på att den tredje 

vaccinationen inte behöver ges eftersom det inför varje vaccination bland annat krävs förberedelse, 

planering, efterobservation och dokumentation.  Liknande resultat visade sig i en studie av Grandahl 

et al (2014) som undersökte skolsköterskors attityder och upplevelser av det skolbaserade HPV 

vaccinationsprogrammet ett år efter införandet.  67 % upplevde svårigheter med vaccinationerna, 59 
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% av dessa tyckte att HPV vaccinationsprogrammet var tidskrävande och 15 % hade 

logistikproblem med tidsintervallen mellan de tre doserna (Grandahl et al, 2014).  

 

Slutsats 

I resultatet framkom det att skolsköterskornas upplevelser av föräldrars åsikter i samband med HPV 

vaccination var: positiva åsikter, åsikter om ålder, rädsla för vaccinets biverkningar, medias 

betydelse samt informationens betydelse. Sjuksköterskan ska använda sina yrkeskunskaper samt ha 

en förmåga att använda sin egen personlighet terapeutiskt på ett medvetet och ändamålsenligt sätt. 

Det som skolsköterskor kan påverka i samband med vaccinationer är informationen till föräldrar och 

barn som bör vara enkel och tydlig och som ibland kan behöva anpassas så att alla ska kunna förstå 

den. För att kunna ge god information så bör skolsköterskor ständigt hålla sig uppdaterade och 

utbilda sig för att kunna bemöta svåra frågor. Att sjuksköterskan respekterar föräldrars beslut om att 

inte vilja vaccinera sitt barn handlar om att ha förmågan att se att varje människa är unik med 

individuella åsikter.  

I framtiden skulle det vara intressant att intervjua barn eller föräldrar om deras åsikter om 

informationens betydelse för att kunna ta ställning till HPV vaccinering. Detta för att jämföra med 

de resultat som framkom i denna studie och om det framkommer någon ny information av värde. 
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Bilaga1. 

 
 

Tillståndsbrev 

 

Hej! 

Vi är två distriktssköterskestudenter som läser Omvårdnad D, 15 hp. Vi ska göra ett vetenskapligt 

arbete och vill fördjupa oss i Skolsköterskans arbete kring HPV vaccination. 

Vår förhoppning är att Ni ger oss tillstånd att intervjua skolsköterskor i grundskolan i er kommun. 

Avsikten är att göra studien i Härnösands och Kramfors kommun. Vi beräknar att varje intervju 

kommer att ta ca 30 - 45 minuter. 

Syftet är att belysa skolsköterskors upplevelser av föräldrars attityder/åsikter i samband med HPV 

vaccination. Deltagandet är frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas. Informationen 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att redovisas så att det inte finns någon 

möjlighet att identifiera skola eller enskild individ. 

Vi vill med detta brev göra en förfrågan om Ditt godkännande att kontakta Skolsköterskor för att 

fråga om intresse finns att delta i studien. Vi återkopplar gärna efter avslutad studie till 

verksamheten om så önskas. 

Har du några frågor kan du höra av dig till oss eller vår handledare via e-post, sms eller telefon. Vi 

kontaktar Er via telefon om några dagar för ev. bekräftelse. 

Med vänliga hälsningar/ Marie och Linda 

 

Datum och underskrift för godkännande: …………………………………………………. 

 

Kontaktuppgifter:                          

Marie Fällmer                                  Linda Sidekrans 

Tel: XXXX                                      Tel: XXXX 

e-mail: xxxx@student.miun.se        e-mail: xxxx@student.miun.se 

 

Handledare: 

Malin Rising - Holmström, e-mail: xxxx@miun.se 

mailto:xxxx@miun.se


 

 

Bilaga 2. 

 
 

Förfrågan om deltagande 

 

Hej! 

Härmed inbjuds Du att delta i en intervjustudie som skall resultera i ett examensarbete inom området 

Omvårdnad. 

Vår avsikt är att göra en intervjustudie där vi gärna intervjuar Dig som skolsköterska. Intervjun 

beräknas ta mellan 30 - 45 minuter. Syftet med studien är att belysa skolsköterskans upplevelser av 

föräldrars attityder/åsikter i samband med HPV vaccination. 

Vi önskar spela in intervjun för att underlätta för efterkommande analys. Materialet kommer att 

sammanställas i kodat format/teman. 

Uppgifter om Dig som intervjuas, ljudupptagning och den utskrivna texten förvaras konfidentiellt. 

Resultatet kommer att redovisas så att det inte finns någon möjlighet att identifiera skola eller 

enskild individ. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Studien har beviljats av Din 

verksamhetschef. 

Vi kommer att ta kontakt med Dig inom den närmsta tiden för att fråga om ditt deltagande. Du får 

gärna meddela oss via e-mail i förväg om Du kan tänka dig att bli intervjuad. 

Vid frågor eller önskan om mer information - hör gärna av dig. 

Med vänliga hälsningar / Marie och Linda 

 

Datum och underskrift för godkännande: …………………………………………………………….. 

Kontaktuppgifter:                          

Marie Fällmer                                  Linda Sidekrans 

Tel: XXXX                                      Tel: XXXX 

e-mail: xxxx@student.miun.se        e-mail: xxxx@student.miun.se 

 

Handledare: Malin Rising - Holmström, e-mail: xxxx@miun.se 

 

 

mailto:xxxx@miun.se


 

 

Bilaga 3. 

Intervjuguide 

 

Individuell intervju med Skolsköterskor i Härnösands och Kramfors kommun. 

Syftet är att belysa Skolsköterskors upplevelser av föräldrars åsikter i samband med HPV 

vaccination. 

 

Inledande frågor: 

 

Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

Hur många elever och vilka årskurser ansvarar du för? 

Vad har du för utbildning? 

 

1. Kan du beskriva hur föräldrar och elever informeras om Humant Papillomavirus och om 

erbjudandet av HPV vaccination? 

2. Har du erfarenhet av föräldrars åsikter av barnets ålder vid tidpunkten för HPV - 

vaccination? 

3. Om föräldrar avstår från att vaccinera sitt barn - anger de då någon orsak, i så fall 

vilken?           

4. Har du erfarenhet av att föräldrars egen kunskap och intresse har betydelse för att barnen blir 

vaccinerade? 

5. Har du erfarenhet av att det finns några andra hinder för HPV vaccinering?   

6. Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4. 

 

Domän Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Positivt Jag har pratat med 

mammor som har haft 

besvär själv, som liksom 

har haft cell... såna 

problem, och de tycker 

att det är jättepositivt, 

tänk om det fanns när jag 

var… så det är det 

positiva 

 

Mammor som har haft 

cellförändringar 

tycker det är 

jättepositivt med HPV 

-vaccination och hade 

gärna själv fått det i 

unga år 

 

Mammor med 

egna 

erfarenheter är 

positiva till HPV 

- vaccination 

Erfarenhet leder 

till positiv 

inställning till 

HPV -vaccination 

 

Föräldrars 

positiva 

inställning 

 

Positivt De vill mer försäkra sig 

om att flickorna ska få 

det här, och i mina skolor 

har man varit väldigt 

positiva till det här 

 

Föräldrarna vill att 

flickorna ska få det 

här, i mina skolor är 

man positivt inställd 

 

Föräldrarna vill 

att barnen ska få 

vaccinet 

Föräldrars önskan 

om vaccination  

 

Föräldrars 

positiva 

inställning 

Negativt De tycker att flickorna är 

för unga, de kommer inte 

att ha sex än på många år 

De är för unga, de är 

inte sexuellt aktiva, 

man vill vänta. 

 

För unga, man 

vill vänta 

Åldern har 

betydelse 

Föräldrars 

åsikter om 

åldern 

Negativt Ju längre man kommer 

ifrån den där 

Pandemrixen så kommer 

det också att lugna ner 

sig. 

 

Föräldrarna känner 

osäkerhet och rädsla 

efter Pandemrix och 

svininfluensan 

 

Rädsla för 

biverkningar. 

 

Många föräldrar är 

rädda för 

biverkningar 

Föräldrarnas 

rädsla för 

biverkningar 

Negativt En del föräldrar har läst 

mycket negativt, alltså 

via Web och nät, alltså 

läst biverkningar.  

 

En del föräldrar har 

läst om många 

negativa biverkningar 

via internet och 

media.   

 

Föräldrar söker 

egen information 

via 

internet/media 

Internet/Media kan 

påverka 

föräldrarna 

negativt 

 

Medias 

betydelse 

 

Negativt Vi har ju föräldrar som 

har sämre förutsättningar 

och inte har samma 

möjlighet att förstå 

informationen. Där kan 

man ju få nej ibland och 

då brukar jag prata med 

dem. 

 

En del föräldrar 

förstår inte alltid 

informationen.  

 

Föräldrarna 

behöver rätt 

information 

Behov av enkel 

basal information 

Informationens 

betydelse 

 

 

 


