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Sammanfattning 
 

Introduktion: Humant papillomvirus, HPV, är världens vanligaste sexuellt överförbara 

infektion. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva men de kan också bli kroniska 

och på sikt leda till cellförändringar och cancer. Sedan 2012 erbjuds alla flickor i Sverige 

vaccination mot HPV för att förhindra livmoderhalscancer, som är den vanligaste HPV-

relaterade cancerformen. Vaccinationen utförs av skolsköterskor i årskurs 5-6. 

Vaccinationstäckningen för HPV-vaccination är dock lägre än för övriga vaccinationer i 

det svenska barnvaccinationsprogrammet. Skolsköterskorna har en viktig roll när det gäller 

att bemöta tveksamma vårdnadshavare och att få upp vaccinationstäckningen för att på sikt 

minska antalet cancerfall orsakade av HPV. Syftet med studien var att beskriva hur 

skolsköterskor i Halland agerar när vårdnadshavare tackar nej till HPV-vaccination för 

flickor i årskurs 5-6 och vad de upplever är anledningen till nekande. Metoden som valdes 

var en webbaserad enkätundersökning bland skolsköterskor på mellanstadieskolor i de sex 

halländska kommunerna. Enkäten skickades ut till 101 respondenter. Svarsfrekvensen var 

56 procent och resultatet visade att skolsköterskorna i Halland inte agerar alls när 

vårdnadshavare tackar nej till HPV-vaccination för flickor i årskurs 5-6. Det främsta 

motivet till detta är att skolsköterskorna erbjuder nytt vaccinationstillfälle i senare 

årskurser. Skolsköterskornas uppfattning är att desinformation på internet, rädsla för 

biverkningar och flickornas ringa ålder utgör de vanligaste anledningarna för 

vårdnadshavare att tacka nej. Slutsats: Fortsatt arbete för att stärka skolsköterskorna i sin 

roll som vaccinationsförespråkare är nödvändig för att öka vaccinationstäckningen för 

HPV.  
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Abstract 

Introduction: Human papillomavirus, HPV, is the most common sexually transmitted 

infection. Most HPV infections disappear without intervention but HPV infection can also 

become chronic and lead to cancer. Since 2012, all girls in Sweden are offered vaccination 

against HPV to prevent cervical cancer, the most common HPV-related form of cancer. 

The vaccination is provided by school nurses in grade 5 or 6. HPV vaccination compliance 

is lower than other vaccinations in the National Vaccine Program for children in Sweden. 

School nurses play an important role in encouraging guardians to vaccinate their children, 

especially those who hesitate, to increase the number of girls getting vaccinated. Increasing 

compliance via school nurses´ actions can reduce the number of HPV related cancers in the 

long term. The aim of the study was to describe how school nurses in Halland, a province 

on the southwest coast of Sweden, react to guardians´ rejection of the HPV vaccination for 

girls in grade 5 or 6. Also queried was what these nurses hear as the reasons for refusal. 

The assessment method selected was a web-based survey. The survey link was provided 

to 101 school nurses at schools teaching 5
th

 and 6
th

 grade in the six municipalities of 

Halland. The response rate was 56 percent and the results show that the school nurses in 

Halland do not react at all when guardians decline vaccination. The reasons given are that 

they believe that vaccinations are voluntary and/or that vaccinations are offered again in 

later grades. School nurses perceive that disinformation on the internet, fear of side effects 

and the young age of the girls are the main reasons for guardians´ declining HPV 

vaccination. Conclusion: Further motivation among school nurses in Halland is needed to 

increase HPV vaccination compliance. 
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INTRODUKTION 

Vaccinationer är, näst efter tillgång till rent vatten, det mest betydelsefulla för den globala 

folkhälsan. Genom vaccinationer har många allvarliga smittsamma sjukdomar reducerats i 

världen och på flera håll mer eller mindre försvunnit helt (Folkhälsomyndigheten, 2018a). 

Dessa medicinska framgångar har dock en baksida, när allt färre konsekvenser ses av 

sjukdomarnas härjningar börjar människor istället att ifrågasatta vaccinationer eller anser 

att de är onödiga (Dorell et al., 2014; Grandahl et al., 2014a). Det svenska 

barnvaccinationsprogrammet innefattar vaccinationer mot tio sjukdomar. Ett av dessa, mot 

Humant papillomvirus (HPV), ges än så länge bara till flickor, för att på sikt minska antalet 

fall av livmoderhalscancer (Folkhälsomyndigheten, 2017). Vaccinationstäckningen är 

generellt sett god men trots att nästan alla barn får vaccinationerna som ges av 

barnhälsovårdcentralen (BVC) under de första levnadsåren (Folkhälsomyndigheten 2018b) 

är det bara omkring 80 procent av flickorna som vaccineras mot HPV när de går i årskurs 

5-6 (Folkhälsomyndigheten, 2018c). Skolsköterskorna har här en utmaning att fånga upp 

och bemöta oro och tveksamhet från vårdnadshavare och en viktig roll i arbetet för att få 

upp vaccinationstäckningen (Hilton, Hunt, Bedford & Petticrew, 2011). 

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Humant papillomvirus, HPV, är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion 

(Folkhälsomyndigheten, 2016) och risken att smittas ökar med antalet sexualpartners 

(Cancerfonden, 2018). Överföring av HPV sker via vaginal-, oral- och/eller analsex och 

nästan alla sexuellt aktiva personer, män och kvinnor, infekteras en eller flera gånger under 

livet. Infektion med HPV kan på sikt leda till cellförändringar och cancer. Ungefär fem 

procent av all cancer i världen är HPV-relaterad (Folkhälsomyndigheten, 2017; Foreman et 

al., 2012). Av 12,7 miljoner nya cancerfall under 2008 var 700 000 cancer i livmoderhals, 

livmoder, vulva, vagina, anus, penis, och munhåla/svalg – organ som vanligen infekteras 

av HPV (Foreman at al., 2012). Av dessa var 610 000 fall direkt orsakade av HPV-virus. 

Flera länder, däribland Danmark, Norge, Storbritannien och Australien vaccinerar både 

pojkar och flickor (Folkhälsomyndigheten, 2016). Australien, som var först ut och 

vaccinerar båda könen sedan 2013, förutspås vara det första land som i förlängningen kan 

utrota cancer orsakad av HPV (Hall et al., 2018). I Sverige, där enbart flickor vaccineras, 

kan vaccination med dagens tillgängliga vacciner minska antalet fall av 

livmoderhalscancer hos kvinnor med 70 procent (Cancerfonden, 2018). Därutöver kan 

antalet kvinnor som behöver behandlas för cellförändringar minskas. Idag behandlas varje 

år cirka 8000 svenska kvinnor för cellförändringar, 500 utvecklar cancer i livmoderhalsen 

och 150 kvinnor dör i sjukdomen (Läkemedelsverket, 2018a). En minskning av dessa har 

en avsevärd inverkan på folkhälsan då de som drabbas oftast lider av försämrad 

livskvalitet. Upplevelser av oro, svår trötthet, smärta och illamående i samband med 

behandlingen är vanligt, liksom sexuell dysfunktion och existentiella grubblerier i 

efterförloppet (Moustgaard-Jeppesen, Mogensen, Dehn & Jensen, 2015). 
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Täckningsgrad för det svenska barnvaccinationsprogrammet 

Vaccinationstäckningen i Sverige är generellt god. Av barnen födda 2015 har 97,4 procent 

fått samtliga tre sprutor mot stelkramp, difteri, kikhosta, polio och haemophilus influenzae, 

som ges i kombinationsinjektion på BVC under det första levnadsåret. Den första dosen 

mot mässling, påssjuka och röda hund som ges vid 18 månaders ålder har 97,0 procent av 

barnen födda 2015 mottagit. I Halland är siffrorna ännu högre, 98,7 respektive 98,5 

procent (Folkhälsomyndigheten, 2018b). När det gäller vaccin mot HPV, som ges av 

elevhälsans medicinska insats, EMI, i skolan, ser det däremot annorlunda ut. Bara 73,8 

procent av landets flickor födda år 2005 har fått två doser och är fullt vaccinerade. Andelen 

som mottagit minst en dos är 80,6 procent. För Halland är andelarna 75,5 och 79,1 procent 

för två respektive en dos. Det är någon procentenhet högre än för flickorna födda 2004. 

Andelen flickor som vaccineras, såväl med en som med två doser, har dock sjunkit mellan 

åren dessförinnan (Folkhälsomyndigheten, 2018c). I Tabell 1 anges andelen flickor födda 

2005 som mottagit en respektive två doser HPV-vaccin i de halländska kommunerna. 

Tabell 1. Täckningsgraden i Halland för en respektive två doser HPV-vaccin per kommun  

                Flickor födda 2005 

 Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm 

1 dos 81, 0 % 81,9 % 76,3 % 78,6 % 85,7 % 67,6 % 

2 doser 75,5 % 78,8 % 74,4 % 76,2 % 77,1 % 65,5 % 

       

Samtyckeskrav 

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavare informeras om den förestående 

vaccinationen och ge sitt skriftliga samtycke (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

Vårdnadshavares rätt att bestämma över barnens vård regleras i Föräldrabalken (SFS 

1949:381). Om en av vårdnadshavarna mottsätter sig får barnet inte vaccineras. Äldre barn 

kan få vara med att bestämma, hänsyn ska då tas till barnets ålder, utveckling och 

mognadsgrad. För samtycke till HPV-vaccination finns en särskild samtyckesblankett med 

information och plats för vårdnadshavares underskrifter. Blanketten är framtagen av 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Folkhälsomyndigheten m.fl. och finns på 14 

olika språk (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018).  

Humant papillomvirus och cancer 

HPV upptäcktes 1949 med hjälp av elektronmikroskopi och på 1950-talet blev viruset känt 

som sexuellt överförbart. Sambandet mellan HPV och cancer fastställdes under 1970-talet 

och i dag vet man att nästan alla fall av livmoderhalscancer orsakas av HPV 

(Folkhälsomyndigheten, 2018d). Det finns över 100 olika HPV-typer varav omkring 40 

kan infektera könsorganen (Folkhälsomyndigheten, 2017). Själva infektionen ger i de 

flesta fall inga symtom och läker oftast ut spontant. Inom två år är 70–90 procent fria från 

just den HPV-typen. Ibland blir infektionen dock kronisk och kan ge upphov till olika 

sjukdomsmanifestationer beroende på typ. HPV 6 och 11 orsakar till exempel 90 procent 
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av fallen av könsvårtor, kondylom (FASS, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2017). Dessa 

typer orsakar inte cancer men kan ge upphov till en sällsynt men besvärlig form av 

vårtbildning i luftvägarna och upprepade operationer kan behövas för att upprätthålla fria 

luftvägar (Folkhälsomyndigheten, 2018d). 

Andra HPV-typer kan på sikt ge cellförändringar, vilka i sin tur kan utvecklas till cancer. 

Av de typer som kan orsaka cancer klassificeras minst 12 som högrisktyper 

(Cancerfonden, 2018). De vanligaste högrisktyperna är HPV 16 och 18 vilka tillsammans 

står för cirka 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer, som är den vanligaste HPV-

relaterade cancerformen (Folkhälsomyndigheten, 2016; 1177 Vårdguiden, 2018; 

Läkemedelsverket, 2018a). Ytterligare fem virustyper, 31, 33, 45, 52 och 58, står 

tillsammans för ytterligare 20 procent (Folkhälsomyndigheten, 2018d).  

Även om livmoderhalscancer är den vanligaste HPV-orsakade cancerformen så kan alla 

slemhinnor i underliv och svalg, hos såväl män som kvinnor infekteras. Cirka 80 procent 

av all ändtarmscancer och 40-60 procent av all cancer i slida, vulva och på penis orsakas 

av HPV (Folkhälsomyndigheten, 2017). För samtliga dessa cancerformer gäller att de 

föregås av en flerårig kronisk infektion och cellförändringar som sedan leder till sjukdom 

(se figur 1). Tiden mellan smittotillfälle och cancer är ofta tio år eller mer.  

 

Figur 1. Förlopp från infektion med HPV till cancer. Bild: Folkhälsomyndigheten (2018d) 

När det gäller HPV-orsakad mun- och svalgcancer har motsvarande förstadier inte kunnat 

påvisas (Folkhälsomyndigheten, 2018d). Totalt beräknas att 700 kvinnor och 300 män 

drabbas av HPV-relaterad cancer årligen i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2018e). 
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Vaccination mot HPV  

HPV-vacciner har funnits sedan mitten av 2010-talet (Folkhälsomyndigheten, 2017) och 

ger ett närmast hundraprocentigt skydd mot de två vanligaste cancerorsakande HPV-

typerna (Cancerfonden, 2015).  

World Health Organization (WHO) rekommenderar att vaccination mot HPV inkluderas i 

nationella vaccinationsprogram (WHO, 2017). I Sverige fattade Socialstyrelsen år 2010 

beslut om att inkludera HPV-vaccination till flickor i det allmänna svenska 

vaccinationsprogrammet och sedan 2012 ges vaccinationen av skolsköterskan på 

elevhälsans medicinska enhet, EMI, i årskurs 5-6. Sedan 2016 finns dessutom en 

skyldighet för EMI att erbjuda komplettande vaccination till de som valt att avstå vid 

avsedd ålder. Skyldigheten gäller fram till att eleven fyllt 18 år (HSLF-FS 2016:51).  

Inledningsvis gavs vaccinet i tre doser, de två första doserna med en månads mellanrum 

och den tredje efter ytterligare sex månader. Studier på flickor mellan 10 och 13 år 

(Dobson et al., 2013; Leval et al., 2013; Herweijer et al., 2014) visade sedan att samma 

skyddseffekt kunde uppnås med två doser, givna med sex månaders mellanrum. Sedan 

2015 tillämpas därför tvådosschema för vaccination i denna åldersgrupp (Janusinfo, 2018). 

För de som påbörjar vaccinationen efter 14-årsdagen gäller fortsatt tre doser. Numera finns 

tre inregistrerade vacciner mot HPV; Cervarix
®

, Gardasil
®
 och Gardasil 9

®
. Alla tre 

skyddar mot HPV 16 och 18 och därmed mot omkring 70 procent av alla fall av 

livmoderhalscancer. HPV 16 är dessutom den typ som ligger bakom majoriteten av övriga 

HPV-relaterade cancerformer. Gardasil-vaccinerna innefattar också skydd mot typerna 6 

och 11, som orsakar kondylom (Folkhälsomyndigheten, 2016). Det nyaste av vaccinerna, 

Gardasil 9
®
, skyddar därutöver mot de fem typer, som står för ytterligare 20 procent av 

cancerfallen (Folkhälsomyndigheten, 2018d). För bästa effekt ska vaccinet ges till HPV-

naiva, det vill säga innan sexualdebut (Cancerfonden, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Vaccinet har ingen effekt mot befintlig infektion men kan vara till nytta även för ungdomar 

och vuxna som inte hunnit stöta på de aktuella HPV-typerna (Cancerfonden, 2018; 

Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Biverkningar 

Få läkemedel är helt biverkningsfria (FASS, 2017). Alla kända biverkningar ska finnas 

angivna i läkemedlets produktresumé och bipacksadel. Om det inträffar något avvikande i 

samband med eller efter vaccination ska detta rapporteras till Läkemedelsverket 

(Läkemedelsverket, 2018b). Genom att samla all information möjliggörs att ovanliga 

biverkningar kan upptäckas.  

I juni 2017 meddelade WHO (2017) att mer än 270 miljoner doser HPV-vaccin givits i 

världen sedan vaccinet första gången registrerades år 2006 och vaccinet klassas som 

extremly safe. Tidigt kom signaler om två möjliga biverkningar; anafylaktisk reaktion, som 

efter riskanalys visades drabba 1,7 personer per en miljon doser, och svimningstillståndet 

synkope, som kunde avfärdas som en vanlig effekt av anspänning och nervositet i samband 
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med vaccination, oavsett vaccin. Även indikationer på koppling till Guillain-Barré 

syndrome (GBS) har kunnat avfärdas efter omfattande undersökningar i flera länder (Gee, 

Sukumaran & Weintraub, 2017; Grimaldi-Bensouda et al., 2017). Ytterligare tre tillstånd, 

Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, Chronic (POTS), Regional Pain Syndrome 

(CRPS) och Chronic Fatigue Syndrome (CFS), har tidigare beskyllts för att höra samman 

med HPV-vaccination (WHO, 2017). Fall har rapporterats främst från Danmark och Japan. 

Fallen i Danmark fick stor medial uppmärksamhet efter en dokumentärfilm som sändes i 

Danska TV2 den 26 mars 2015. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) granskade 

därefter ett eventuellt samband mellan dessa tillstånd och vaccination mot HPV och kom 

fram till att något sådant samband inte finns (European Medicines Agency, 2015). Dessa 

komplexa tillstånd, vars orsaker inte är helt klarlagda, uppstår oberoende av vaccination 

och hos både flickor och pojkar, även om det är vanligare hos flickor. 

Reella biverkningar av HPV-vaccination är oftast milda och övergående inom något dygn 

(Läkemedelsverket, 2018a). Vanligast är ömhet, svullnad och rodnad vid insticksstället 

samt huvudvärk och feber (1177 Vårdguiden, 2018; Läkemedelsverket, 2018a). Ingen ökad 

risk för någon allvarlig sjukdom har hittills kunnat påvisas (1177 Vårdguiden, 2018). Den 

mest frekventa biverkan är ömhet eller smärta och svullnad (Goncalvesa, Cobuccia, 

Rodriguesa, Gosson de Meloa & Giraldo, 2014). I en amerikansk studie (Reiter, Brewer, 

Gottlieb, McRee & Smith, 2009) undersöktes förekomsten av rapporterad smärta under 

och efter HPV-vaccination jämfört med andra vacciner som ges under tonåren. Resultatet 

visade att angiven smärta var mindre frekvent för HPV-vaccination än för boostervaccin 

med stelkrampskomponent. 

Tveksamhet till HPV-vaccination och bemötande 

Det finns flera väldokumenterade anledningar till att vårdnadshavare avböjer erbjudandet 

om HPV-vaccination till sina döttrar. Bristande tillit till vaccinet, osäkerhet kring skyddet 

och rädsla för biverkningar i form av kroniska sjukdomar är vanligt förekommande 

anledningar att avstå (Dorell et al., 2014; Grandahl et al., 2014a). Upplevelse av 

otillfredsställande information från vaccinatören, eller bristande tillit till densamme, är 

andra (Grandahl et al., 2014a). En del föräldrar har svårt att se sina barn som sexuellt 

aktiva eller tycker att de kan vänta tills de blir äldre och sexualdebuten närmar sig. 

Ytterligare andra oroar sig för att vaccinet kan påverka barnet till tidigare eller mer 

risktagande sexuellt beteende (Brown, Gabra & Pellman, 2017). 

Enligt Leask et al. (2012) finns fem definierade grupper när det gäller vaccinations-

inställning, de som:   

1. Vaccinerar utan att ifrågasätta 

2. Vaccinerar men ställer frågor 

3. Är tvekande men vaccinerar ibland 

4. Senarelägger vaccinationerna eller väljer ut vissa vacciner 

5. Vägrar vaccination helt 
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Leaks et al. (2012) menar vidare att bemötandet måste anpassas beroende på var 

mottagaren befinner sig och presenterar olika strategier för att möta de olika grupperna. 

Gemensamt är dock att vaccinatören bör bemöta alla frågor och uttryck för tveksamhet 

eller oro respektfullt och verka för direkt eller framtida samtycke till vaccination. Att 

förmedla budskapet att det inte finns några risker alls med vaccinationer kan leda till att 

mottagaren tvärt om uppfattar riskerna som avsevärt större än de är (Lindberg, 2013).  

Skolsköterskans roll 

EMI utgör en fortsättning på det hälsoövervakningsprogram som initieras av mödra- och 

barnhälsovård. EMI ska ha fokus på såväl hälsofrämjande som förebyggande arbete på alla 

nivåer eller med riktade insatser till enskilda elever (Riksföreningen för skolsköterskor & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Skolsköterskan är en nyckelperson när det gäller att 

bevara eller återupprätta förtroendet för vaccinationsprogrammet och har en viktig roll när 

det gäller att få upp vaccinationstäckningen (Hilton et al., 2011). Skolsköterskan måste 

bevaka vaccinationstäckningen hos eleverna och vid behov erbjuda kompletterande 

vaccinationer under hela skoltiden (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Samtidigt är 

skolsköterskornas medicinska arbete reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen och ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet (SFS 2017:30). 

En omfattande svensk studie som genomfördes bland skolsköterskor i alla delar av Sverige 

under 2013 har visat ett samband mellan skolsköterskornas utbildning samt uppfattade 

kunskaper om vaccinet och deras inställning till att vaccinera mot HPV (Grandahl et al., 

2014b). Sjuksköterskor som upplevde sig ha god kunskap hade också en mer positiv attityd 

till vaccinet. Majoriteten av skolsköterskorna angav att de kontaktats av föräldrar med 

frågor om vaccinet, och då främst om biverkningar. Dessutom uppgav över hälften att de 

upplevde svårigheter med vaccinationen och knappt hälften att det var tidskrävande. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva hur skolsköterskor i Halland agerar när vårdnadshavare 

helt tackar nej till HPV-vaccination för flickor i årskurs 5-6. Sekundärt var syftet också att 

undersöka vad skolsköterskorna upplever är anledningen till nekande. 

Frågeställningar 

 Skiljer sig agerandet när vårdnadshavare helt tackar nej till HPV-vaccin för flickor i 

årskurs 5-6 mellan skolsköterskor i de olika kommunerna, mellan skolsköterskor 

med olika specialistutbildning eller med olika lång erfarenhet i yrket? 

 Föreligger något samband mellan den upplevda kunskapen om HPV och HPV-

vaccin och agerandet när vårdnadshavare helt tackar nej till HPV-vaccin för flickor 

i årskurs 5-6?  
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METOD 

För att besvara syfte och frågeställningar användes en webbaserad enkät. Data från denna 

tvärsnittsstudie bearbetades med kvantitativ analys och med hänsyn till kvalitativa 

aspekter.  

Studiepopulation 

Samtliga skolsköterskor som arbetar på kommunala mellanstadieskolor i Hallands sex 

kommuner tillfrågades att delta. Därutöver tillfrågades åtta skolsköterskor på privata skolor 

i kommunerna Halmstad och Kungsbacka. Totalt mottog 101 skolsköterskor enkäten varav 

23 i Kungsbacka, 23 i Varberg, 8 i Falkenberg, 35 i Halmstad, 6 i Hylte och 6 i Laholm. 

Datainsamling 

I god tid innan studieperioden kontaktades chefen för EMI i var och en av de sex 

halländska kommunerna. Cheferna informerades om studien och tillfrågades om antalet 

skolsköterskor i kommunen, om de kunde tänka sig att skicka ut en enkät till dem och om 

de i så fall ansåg att förfrågan om studieutförande i förväg skulle godkännas av 

förvaltningschef. Samtliga ställde sig positiva till att skicka ut länken och svarade att de 

kunde göra det utan förvaltningschefs godkännande.  

Mail med enkätlänk samt information om studiens syfte, att svaren lämnas anonymt och att 

deltagande sker på frivillig basis skickades till EMI-cheferna den 11 november 2018 (se 

Bilaga 1). Mailet vidarebefordrades till skolsköterskorna samma dag. Bifogat fanns 

enkäten i utskrivbart PDF-format för att möjliggöra svar på papper (se Bilaga 2). Enkäten 

stängdes den 1 december 2018. En påminnelse skickades ut när fyra dagar återstod av 

svarstiden. 

Enkätens utformning 

Enkätfrågorna är delvis hämtade från Rhodes, Visker, Cox, Forsyth och Woolmans studie 

(2017) vars syfte var att bedöma vaccinatörers attityder till vaccinet, tillhandahållandet av 

information till föräldrar och vilka hinder vaccinatörerna ser för att få upp 

vaccinationstäckningen för HPV. De frågor som inte passade den föreliggande studiens 

syfte eller den svenska kontexten plockades bort och kompletterande frågor lades till. Den 

slutliga enkäten bestod av 18 grundfrågor samt två villkorade frågor till föregående frågas 

svar. Inledningsvis fanns tre bakgrundsfrågor om kommun, antal år i yrket och 

specialistutbildning följt av frågor med påståenden att förhålla sig till rörande vaccination, 

den egna rollen samt HPV och HPV-vaccin. Resterande frågor rörde självskattning kring 

den egna kunskapen om HPV och HPV-vaccin, informationsstrategi inför vaccineringen i 

skolan samt egna erfarenheter av, och tankar kring, orsaker att tacka nej till båda eller till 

den andra dosen. I de fall frågan skulle besvaras med ett värde på en skala, var skalan 1-4 

eller 1-6. Alla frågor var obligatoriska, det var inte möjligt att gå vidare i enkäten utan att 
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fylla i ett svar. Fyra av frågorna hade alternativet ”annat, ange vad” som komplement till 

befintliga svarsalternativ och en fråga utgjordes av fritext. Avslutningsvis fanns en icke 

obligatorisk fritextfråga där respondenten gavs möjlighet att ge uttryck för övriga tankar 

kring HPV och HPV-vaccination.  

Enkäten konstruerades i det webbaserade enkätverktyget Survey Generator varifrån 

rådatafiler kunde exporteras för analys. Enkäter som inkom i pappersform matades in i 

verktyget manuellt via samma länk som distribuerats till respondenterna. 

Urval 

De skolsköterskor som fanns med i EMI-chefernas maillistor inkluderades. Till dessa 

hörde samtliga skolsköterskor på kommunala skolor samt de på privata skolor som aktivt 

valt att finnas med i EMI:s nätverk. De skolsköterskor på privata skolor som inte hade 

någon naturlig koppling till kommunens nätverk exkluderades. Detta på grund av att den 

begränsade tid som fanns till förfogande inte medgav insamling av godkännande från varje 

skolas respektive rektor innan enkäten skickades ut. Totalt exkluderades elva 

skolsköterskor på lika många privata skolor.  

Analys 

En första övergripande analys av deskriptiva data genomfördes genom att enkätsvaren 

exporterades från Survey Generator till ett Excel 2010-dokument, vilket formaterades till 

en tabell. Därefter användes pivot-tabeller för att visuellt leta efter eventuella skillnader 

mellan de olika kommunerna för de olika variablerna. I nästa steg exporterades data till 

SPSS Statistics, version 24 (SPSS) för vidare analyser. Eftersom frågornas svar var av 

nominal och ordinal datakaraktär bearbetades materialet därefter. Chronbach´s Alfa, som 

är ett statistiskt mått på den interna konsistensen av ett test eller en skala (Tavakol & 

Dennick, 2011), användes för att kontrollera reliabiliteten, dvs. huruvida olika variabler 

inom samma frågeområde indikerade samma sak. Genom Chronbach´s Alpha erhålls ett tal 

mellan 0 och 1. Resultat över 0,700 indikerar att frågorna mäter samma fenomen och att 

svaren korrelerar med varandra. Om så var fallet indexerades variablerna till ett additivt 

index. För en av frågorna inverterades svarsalternativen för att få dem kompatibla med 

övriga inom samma område. Frågan om tillvägagångssätt när vårdnadshavare tackar nej till 

HPV-vaccination för sina barn omformulerades till Agerande vid nej och svarsalternativen 

grupperades till Ja respektive Nej. Svarsalternativen på de fyra- och sexgradiga skalorna 

dikotomiserades till Håller med/håller inte med respektive Begränsad kunskap/God 

kunskap för att underlätta korstabulering och Chi
2
-test. Genom Chi

2
-test beräknas 

förväntade frekvenser för var och en av de olika kategorierna. Detta förutsätter i 

normalfallet att den förväntade frekvensen i varje kategori inte understiger fem (Lantz, 

2009). Därefter genomfördes ytterligare icke-parametriska tester för att finna skillnader 

mellan de olika gruppernas agerande vid nej, med avseende på kommun, antal år i yrket 

och specialistutbildning. Eftersom samtliga grupper hade tre eller fler variabler gjordes 

Kruskal Wallis test (Lantz, 2009), vilken valdes automatiskt i SPSS.  
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Eftersom antalet respondenter var lågt, resultatet inte normalfördelat och skalorna saknade 

ekvidistans utfördes också, vid sidan om studiens syfte, Spearmans rangkorrelation för att 

undersöka eventuella samband mellan olika rangordnade parametrar, utan hänsyn till 

respondenternas grupptillhörighet. Metoden avser att uppskatta hur väl sambandet mellan 

två variabler kan beskrivas som en monoton funktion, dvs. att den bevarar ordningen inom 

intervallet. Värde 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt 

samband (Frisk, 2018). Två signifikansnivåer angavs i SPSS, 0,01 respektive 0,05.  

Etiska aspekter 

I samband med utskicket informerades om syftet med studien, att svaren hanteras anonymt 

och att deltagande sker på frivillig basis. Därmed uppfylldes informations-, samtyckes- och 

konfidentialitetskraven enligt de grundläggande etiska principer som är fastställda i 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018). Nyttjandekravet, dvs. att 

uppgifter om enskilda personer endast får användas för examensarbetet, var inte aktuellt 

eftersom alla svar lämnades via gemensam enkätlänk och därmed var helt anonyma. Inte 

heller de enkäter som inkom i pappersform kunde identifiera respondenten.  

Frågor om skolsköterskans ålder samt om skolans storlek och driftsform valdes bort för att 

minimera risken att enskilda respondenter skulle kunna identifieras. Antagandet att bara 

kvinnor är skolsköterskor gjorde att frågan om kön exkluderades för att undvika 

identifiering av eventuell manlig skolsköterska. Bakgrundsfrågorna om kommun, 

specialistutbildning och antal år i yrket hade svarsalternativet ”vill inte ange” för att 

ytterligare reducera risken att någon skulle känna sig utpekad. För att få en uppfattning om 

skolsköterskornas kunskap om HPV och HPV-vaccin fick sjuksköterskorna själva skatta 

sin kunskap kring några olika aspekter på en fyragradig skala. Rena faktafrågor hade 

kunnat uppfattas negativt för de som inte kunde svaren. 
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RESULTAT 

Av 69 påbörjade enkäter var 60 fullständigt besvarade. Bland dem fanns tre svar från 

skolsköterskor i årskurser som inte vaccinerar mot HPV, varför dessa exkluderades. Totalt 

inkluderas svar från 57 skolsköterskor i resultatet; 50 svar via webben och sju i 

pappersformat. Detta utgör en svarsprocent på 56 procent. Samtliga angav att de hade en 

specialistutbildning; 31 till distriktsköterska, 20 inom barn och ungdom och sex till 

”annan” vilket specificerades till skolsköterska av en respondent. Femtioen procent har 

arbetat som skolsköterska i 10 år eller mer och 39 procent i 0-5 år. Tabell 2 nedan anger 

fördelningen av respondenternas specialistutbildning och antal år som skolsköterska i 

respektive kommun. 

Tabell 2. Respondenternas antal år i yrket samt specialistutbildning per kommun 

 
Kungsbacka 

(n=15) 
Varberg 
(n=12) 

Falkenberg 
(n=7) 

Halmstad 
(n=12) 

Hylte 
(n=5) 

Laholm 
(n=6) 

Totalt 
n (%) 

Specialistutbildning               

Distriktssköterska 3 6 5 10 5 2 31 (54) 

Barn och Ungdom 10 3 2 2 0 3 20 (35) 

Annan 2 3 0 0 0 1 6 (11) 

Antal år i yrket              
0-5 år 4 4 1 7 3 3 22 (39) 

6-9 år 4 1 0 0 1 0 6 (10) 

10 år eller mer 7 7 6 5 1 3 29 (51) 

Attityder till vaccination och syn på den egna rollen 

Samtliga respondenter håller helt med påståendet om att det är viktigt att barn och 

ungdomar får veta vilka vacciner de får och varför och håller helt eller nästan helt med om 

att vaccinationer är en viktig del av barn och ungdomars hälsa. Nittiosex procent (n=55) 

håller helt eller nästan helt med om att det är viktigt att vårdnadshavare hålls uppdaterade 

om vilka vacciner deras barn får och varför. De allra flesta (95%, n=54) ser sig själva helt 

eller nästan helt som en nyckelperson när det gäller att tillhandahålla information om 

HPV-vaccination till eleverna. Nästan lika många (n=53) ser sig själva helt eller nästan 

helt som nyckelpersoner när det gäller att tillhandahålla information om HPV-vaccination 

till vårdnadshavare. 

Trettiotre procent (n=19) håller inte alls eller nästan inte alls med om att det är viktigt för 

dem att försöka påverka till vaccination och 19 procent (n=11) tycker inte alls eller nästan 

inte alls att det är viktigt att informera om sin professionella åsikt om HPV-vaccination. Se 

fullständig fördelning i tabell 3 nedan.  
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Tabell 3. Skolsköterskornas uppfattning om vikten av att påverka till vaccination och uttrycka 

                 sin professionella åsikt 

 
Håller inte 
alls med 

Håller nästan 
inte alls med 

Håller delvis 
med 

Håller helt 
med 

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

Det är viktigt för mig som skolsköterska 
att försöka påverka vårdnadshavare att 
låta vaccinera sina barn mot HPV 

5 (9) 14 (25) 25 (44) 13 (23) 

Det är viktigt för mig som skolsköterska 
att informera vårdnadshavare om min 
professionella åsikt om HPV-
vaccinationen 

4 (7) 7 (12) 18 (32) 28 (49) 

Självskattad kunskap 

När det gäller självskattning kring den egna kunskapen svarar 18 procent (n=10) att de har 

mycket god kunskap inom samtliga efterfrågade områden och ytterligare 60 procent (n=34) 

att de har god kunskap. Bland de som svarar att de har begränsad eller mycket begränsad 

kunskap är det bristande kännedom om skillnaden mellan de olika vaccinerna som är 

vanligast, följt av var information på andra språk finns och hur vanligt förekommande 

HPV är, se tabell 4. 

Tabell 4. Skolsköterskornas självskattade kunskap inom olika områden 

 

Mycket 
begränsad 
Kunskap 

Begränsad 
kunskap 

God 
Kunskap 

Mycket 
god 

kunskap 

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

Hur vanligt förekommande HPV är 0 8 (14) 28 (49) 21 (37) 

Vilka sjukdomar HPV kan orsaka 0 3 (5) 22 (39) 32 (56) 

Vilken skyddseffekt HPV-vaccination har 0 3 (5) 24 (42) 30 (53) 

Vilka biverkningar HPV-vaccinerna kan ge 0 4 (7) 23 (40) 30 (53) 

Vilka olika HPV-vacciner som finns på den 
svenska marknaden 

1 (2) 6 (11) 25 (44) 25 (44) 

Vilka de huvudsakliga skillnaderna mellan 
de olika HPV-vaccinerna är 

4 (7) 7 (12) 30 (53) 16 (28) 

Var information om HPV och HPV-
vaccination till vårdnadshavare som inte 
pratar svenska finns 

3 (5) 6 (11) 17 (30) 31 (54) 
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De sju variablerna för den självskattade kunskapen testades med Chronbach´s Alfa och ett 

värde på 0,828 erhölls, vilket starkt indikerar att frågorna mäter samma sak och således kan 

indexeras och bilda ett additivt index. Eftersom de ursprungliga variablernas värden gick 

mellan 1 och 4 går det additiva indexet mellan 7 och 28. Värden mellan 7 och 17 blev till 

Begränsad kunskap och värden mellan 18 och 28 till God kunskap för området som helhet. 

Det sammanlagda resultatet gör gällande att tre procent av skolsköterskorna (n=4) upplever 

sig ha Begränsad kunskap och 93 procent (n=53) upplever sig ha God kunskap. 

Uppfattning om varför man helt tackar nej till HPV-vaccination 

Centraltendensen av skolsköterskornas uppfattning om hur stor betydelse olika anledningar 

att tacka nej har anges tabell 5, i fallande ordning utgående från median. Desinformation 

på internet, Rädsla för biverkningar och Man vill vänta till barnet är äldre har alla 

medianen 5 och typvärde 6 och/eller 5. Ingen av skolsköterskorna har angivit ”Ingen 

påverkan” för alternativet Desinformation på internet. Klasskompisars åsikter är det som 

angivits ha minst betydelse, ingen av skolsköterskorna har svarat ”Mycket stor påverkan”. 

Tabell 5. Skolsköterskornas uppfattning om betydelsen av olika anledningar 

               att tacka nej till HPV-vaccination 

  Median Typvärde Variationsvidd 

 

(min.-max.)    

Desinformation på internet 5,00 6 4 (2-6) 

Rädsla för biverkningar 5,00 5 + 6 5 (1-6) 

Man vill vänta till barnet är äldre 5,00 5 5 (1-6) 

Ideologiskt motstånd mot vacciner 4,00 6 5 (1-6) 

Andra vårdnadshavares åsikter 4,00 5 5 (1-6) 

Osäkerhet kring skyddet 4,00 4 5 (1-6) 

Koppling till sexuell smittväg 3,00 2 5 (1-6) 

Stickrädsla 3,00 2 5 (1-6) 

Klasskompisars åsikter 3,00 2 + 3 4 (1-5) 

Det gör ont att ta sprutan 2,00 2 5 (1-6) 

Agerande när vårdnadshavare helt tackar nej 

Nästan alla, 96 procent (n=55), har erfarenhet av att vårdnadshavare helt tackat nej till 

HPV-vaccination för sina döttrar i årskurs 5-6. Fyrtio procent (n=23) av skolsköterskorna 
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anger att de vidtar eller skulle vidta åtgärder i form av att kontakta vårdnadshavare och 

elev (n=11), bara vårdnadshavare (n=11) eller bara elev (n=1). För 60 procent av 

skolsköterskorna (n=34) medför ett nej till vaccination ingen åtgärd. Motivet är i de flesta 

fall att nytt erbjudande kommer i senare årskurser (n=27) och/eller att vaccinationer är 

frivilliga (n=16). En skolsköterska har avgivit tidsbrist som anledning till uteblivet 

agerande. En övrig kommentar lyder: ´Jag skulle aldrig övertala någon att vaccinera sitt barn, 

om något skulle bli fel (som kanske inte ens har med vaccinationen att göra) så skulle jag bli 

anklagad för att ha orsakat deras barn skada´. 

För att besvara frågeställningarna i syftet användes inledningsvis Chi
2
-test med den 

härledda variabeln Agerande vid nej och var och en av de tre parametrarna kommun, 

specialistutbildning och antal år i yrket. Ingen skillnad kunde då ses mellan de olika 

grupperna i agerandet när vårdnadshavare tackar nej till HPV-vaccination för sina döttrar 

(p=0,303, p=0,782 resp. p=0,627). Inte heller sågs någon skillnad i agerande mellan de 

skolsköterskor som upplevde sig ha begränsad kunskap och de som skattade sin kunskap 

som god (p=0,252). Variabelvärdet var dock <5 i flera fält varför vidare analyser utfördes 

med Kruskal Wallis test. Inte heller med denna analys kunde några signifikanta skillnader 

ses mellan de olika gruppernas agerande (p=0,274, p=0,561 resp. p=0,668 samt p=0,497). 

Att tacka nej till den andra dosen 

Totalt 39 procent (n=22) av skolsköterskorna, i alla kommuner utom Hylte, har erfarenhet 

av att elever avstått den andra dosen. Två respondenter har svarat att de inte agerar alls och 

då med motiven att vaccinationer är frivilliga respektive att nytt erbjudande ges inom 

tidsramen. Två har svarat att de inte vet hur de skulle agera om det inträffade. Övriga 

uppger att de kontaktar, eller skulle kontakta, enbart vårdnadshavare (n=25) eller både 

vårdnadshavare och elev (n=27). 

Frågan om vad skolsköterskorna tror är anledningar till att avstå den andra dosen HPV-

vaccination besvarades i fritext. De flesta svaren är enstaka ord som kan sammanfattas som 

stickrädsla (n=18), dålig upplevelse av första sprutan (n=16) och påverkan av andra/annat 

(n=14). Det bristfälliga underlaget omöjliggör vidare kvalitativ analys men några 

intressanta citat kan nämnas: 

´Eleven fick ont vid första vaccinationen och på grund av det har vårdnadshavaren svårt att 

motivera eleven för dos II´: ´Vårdnadshavare har börjat "fundera" kring "rätt och fel", rädsla för 

biverkningar´: ´Det förekommer att man först tackat Ja till vaccination och när 

vaccinationsdatumet närmar sej ringer man och ångrar sej, ofta beroende på att någon annan 

förälder "övertalat" dem att avstå´: ´En grupp vårdnadshavare började bli skeptisk mot 

vaccinationer i allmänhet´. 

Övriga resultat 

Ett bifynd var att korrelation mellan skattad kunskap och antal år i yrket kunde ses. De 

skolsköterskor som arbetat längst, 10 år eller mer, skattar sin kunskap högre än de som 
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varit verksamma kortare tid. Skillnaden mellan grupperna testades med Chi
2
-test men 

befanns dock inte signifikant (p=0,104). Med Kruskal Wallis test blev korrelationen 

tydligare, men befanns inte heller där signifikant (p=0,053), se figur 2. 

 

Figur 2. Samband mellan skattad kunskap (additivt index) och antal år som skolsköterska 

Spearmans rangkorrelation av samtliga påståendevariabler visar signifikant positiv 

korrelation, >0,5, (signifikansnivå 0,01) för 12 av 120 möjliga kombinationer. Starkast 

korrelation fanns mellan svaren på frågorna Vilka sjukdomar HPV kan orsaka och Vilka 

biverkningar HPV-vaccinerna kan ge (r=0,729) samt frågorna Vilka olika HPV-vacciner 

som finns på den svenska marknaden och Vilka de huvudsakliga skillnaderna mellan de 

olika HPV-vaccinerna är (r=0,727), se tabell 6. Resultatmatrisen presenteras i sin helhet i 

Bilaga 3. 

Tabell 6. Urklipp ur resultatmatris med de starkaste korrelationskoefficienterna av Spearmans 

                 rangkorrelation 

 Påståenden att förhålla sig till på en 4-gradig skala Frågans nummer 

Frågans nummer 1 2 9 10 11 12 13 

1  HPV-vacciner är säkra och effektiva 1,000 0,682
**

 0,165 0,158 0,299
*
 0,047 0,078 

2 
 

HPV-vaccin skyddar mot bärarskap av HPV  
som kan orsaka såväl kondylom som cancer 

0,682
**

 1,000 0,091 0,185 0,284
*
 0,077 0,033 

9 Vilka sjukdomar HPV kan orsaka 0,165 0,091 1,000 0,685
**

 0,729
**

 0,435
**

 0,560
**

 

10 Vilken skyddseffekt HPV-vaccination har 0,158 0,185 0,685
**

 1,000 0,726
**

 0,404
**

 0,551
**

 

11 Vilka biverkningar HPV-vaccinerna kan ge 0,299
*
 0,284

*
 0,729

**
 0,726

**
 1,000 0,577

**
 0,650

**
 

12 
 

Vilka olika HPV-vacciner som finns på den  
svenska marknaden 

0,047 0,077 0,435
**

 0,404
**

 0,577
**

 1,000 0,727
**

 

13 
 

Vilka de huvudsakliga skillnaderna mellan de  
olika HPV-vaccinerna är 

0,078 0,033 0,560
**

 0,551
**

 0,650
**

 0,727
**

 1,000 

**Signifikansnivå p>0,010  

  *Signifikansnivå p>0,050 
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DISKUSSION 

Trots att vacciner räddat livet på miljoner människor världen över och erbjuds gratis till 

alla barn i Sverige finns skepticism och oro bland många föräldrar (Grandahl et al., 2014a). 

Särskilt tydligt är det när det gäller vaccin mot HPV, vilket är olyckligt eftersom 

vaccinerna är mycket säkra och har närmast 100 procents skyddseffekt mot de HPV-typer 

som orsakar de allra flesta HPV-relaterade cancerfallen (Cancerfonden, 2015). Att i stort 

sett alla människor stöter på HPV under livet gör det extra motiverat att få upp 

vaccinationstäckningen och på så sätt minska spridningen av HPV och därigenom 

förhindra cancerfall i framtiden. Undersökningar av ungas sexualvanor ger dock anledning 

till oro för spridning av HPV eftersom kondomanvändningen minskar, antalet 

sexualpartners ökar och fler har oral- och analsex utan att använda skydd. Tidigare studier 

har dessutom visat att ungdomar har mycket dålig kunskap om HPV och om sambandet 

mellan HPV och cancer (Cancerfonden 2014). Detta motiverar arbetet mot ökad 

vaccinationstäckning ytterligare. 

Säkerhetsprofilen för HPV-vaccinerna är väl etablerad (WHO, 2017) och de kan inte 

längre betraktas som nya (WHO, 2017). Skolsköterskorna bör tryggt kunna rekommendera 

vårdnadshavare att ge sitt samtycke till vaccination. Icke desto mindre pekar 

forskningsresultat på problem med vaccinationstäckningen i flera länder. Detta återspeglas 

i studien Beliefs, behaviors and HPV vaccine: Correcting the myths and the 

misinformation (Zimet, Rosberger, Fisher, Perez & Stupiansky, 2013) som granskat 

faktorer som fått särskild uppmärksamhet i samband med HPV-vaccination, såsom rädsla 

för sexuell risktagning, oro för vaccinets säkerhet, otillräckliga vaccinations-

rekommendationer från vårdgivare och misstro. Myndigheter, sjukvård och EMI har 

således inte lyckats förmedla fördelarna med HPV-vaccinet vilket givit fritt spelrum för 

motståndare och skeptiker som ocensurerat kan publicera sina åsikter och på kort tid nå 

många tveksamma individer, inte minst på sociala medier.  

Det är av största vikt att skolsköterskor besitter tillräcklig kunskap och har tillräckliga 

resurser för att på ett förtroendefullt sätt kunna svara på eventuella frågor och bemöta 

skeptiska och oroliga vårdnadshavare. Budskapet att vaccinationer är helt riskfria ska 

undvikas eftersom ett sådant budskap, förutom att det inte är sant, kan leda till att 

vårdnadshavare istället uppfattar riskerna som större än de är (Lindberg, 2013). Misstron 

mot vacciner måste mötas med respekt liksom rädslan för biverkningar. Få läkemedel är 

helt fria från biverkningar (FASS, 2018) men risken för allvarliga biverkningar som ger 

bestående men är minimal. Risken att drabbas av sjukdom eller dö i sviterna av den är 

avsevärt större (Rikshandboken, 2018).  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att majoriteten av skolsköterskorna inte vidtar någon åtgärd alls när 

vårdnadshavare helt tackar nej till HPV-vaccination för sina döttrar i årskurs 5-6. 

Skolsköterskorna motiverar det med att vaccinationer är frivilliga och att de ändå kommer 

att erbjuda vaccination vid senare tillfälle. Med detta resultat föll syftet, att utröna huruvida 
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agerandet vid nej skiljer sig mellan skolsköterskor i olika kommuner, med olika 

specialisutbildning eller med olika lång yrkeserfarenhet, platt. Resultatet gav inte heller 

några ledtrådar till varför täckningsgraden skiljer sig, om än marginellt, mellan de olika 

kommunerna i Halland. 

Samtliga skolsköterskor håller helt med om att det är viktigt att barn och ungdomar får 

veta vilka vacciner de får och varför och håller helt eller nästan helt med om att 

vaccinationer är en viktig del av barn och ungdomars hälsa. De allra flesta ser även sig 

själva som nyckelpersoner när det gäller att tillhandahålla information om HPV till 

vårdnadshavare och elever. Majoriteten anser också att de har goda kunskaper kring HPV 

och HPV-vaccination.  Skolskötersköterskor har en unik position att direkt kunna påverka 

vårdnadshavares beslut om att låta vaccinera sina barn (Rhodes et al., 2017). Studier har 

visat att adekvat kunskap om HPV och HPV-vaccin hos skolsköterskor har ett positivt 

samband med såväl deras attityd till vaccination som synen på sig själva som experter och 

nyckelpersoner (Rhodes et al., 2017; Rosen, DiClemente, Shepard, Wilson & Fehr, 2017), 

vilket verkar stämma även i Halland. Det faktum att de flesta skolsköterskor inte följer upp 

de som tackar nej tyder på att de nöjer sig med att informera. Detta kan överensstämma 

med att en tredjedel faktiskt inte alls eller nästan inte alls tycker att det är viktigt för dem 

att försöka påverka till vaccination. Rosen et al. (2017) visar i sin studie att de flesta 

skolsköterskor inte tillhandahåller mer information än den mest grundläggande och 

insisterar inte heller när vårdnadshavare tvekar. Detta stämmer väl överens med resultatet i 

föreliggande studie. Rosen et al. (2017) menar vidare att skolsköterskor behöver stöd och 

utbildning som fokuserar på medvetande om den egna rollens potential och kunskap om 

hur de ska kunna påverka attityden till HPV-vaccination i positiv riktning.    

Majoriteten av skolsköterskorna skattade den egna kunskapen som god respektive mycket 

god för samtliga efterfrågade parametrar. Bland de som svarade att de hade begränsad eller 

mycket begränsad kunskap var det skillnaden mellan de olika vaccinerna, var information 

på andra språk finns och hur vanligt förekommande HPV är som var de områden där 

kunskapen var lägst. Kunskapen om vilka biverkningar vaccinet kan ge och om dess 

skyddseffekt skattades generellt mycket högt, vilket borde borga för ett tryggt 

omhändertagande av oroliga föräldrar. När den skattade kunskapen relaterades till 

huruvida skolsköterskan agerade vid nej kunde inget statistiskt samband påvisas.  

Ett intressant bifynd var att de sjuksköterskor som arbetat längst verkade skatta sin 

kunskap högre än de som varit verksamma kortare tid, även om sambandet inte var 

signifikant. Skattad kunskap är inte nödvändigtvis detsamma som reell kunskap men är det 

logiskt att anta att kunskapen ökar med längre erfarenhet. Möjligen hade signifikans 

kunnat påvisas med ett större undersökningsmaterial.  

Det faktum att skolsköterskorna inte agerar när vårdnadshavare avböjer vaccination för 

sina döttrar medför dessvärre också att de i dagsläget inte får insikt i vilken inställning 

vårdnadshavarna egentligen har till vaccinationer. Kännedom om vilken av de definierade 

grupperna avseende vaccinationsinställning som nekande vårdnadshavare tillhör (Leask et 

al., 2012), skulle göra det möjligt för skolsköterskorna att identifiera dem som är möjliga 
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att bemöta. I de fall där flickan kan anses tillräckligt mogen skulle uppföljande samtal 

istället kunna föras med henne (SFS 1949:381). 

EMI har ett mångfacetterat uppdrag med fokus på såväl hälsofrämjande som förebyggande 

arbete på alla nivåer, för både enskilda elever och hela elevpopulationen (Riksföreningen 

för skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Goda och förtroendefulla 

relationer med elever och vårdnadshavare är av största vikt. Skolsköterskan ska verka för 

en hög tillit till vaccinationsprogrammet och har en viktig roll när det gäller att få upp 

vaccinationstäckningen (Hilton et al., 2011). Vaccinationer är emellertid frivilliga och 

utgör endast en liten del av skolsköterskans arbete. Möjligen kan resultatet ha att göra med 

att skolsköterskorna inte vill äventyra förtroendet genom att medvetet försöka övertala 

vårdnadshavare att låta vaccinera sina barn och därigenom uppfattas som besvärliga. 

Hälso- och sjukvårdslagens yttrande om att skolsköterskans medicinska arbete ska bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet (SFS 2017:30) har sannolikt 

också betydelse. Tydliga rekommendationer från sjukvårdspersonal har dock visat sig 

påverka vaccinationstäckningen i positiv riktning (Grandahl et al., 2014a; Zimet et al., 

2013). Ett ökat stöd till skolsköterskorna, som medför att de vågar bemöta tveksamma 

vårdnadshavare mer offensivt, kan bidra till att vårdnadshavare fattar mer välinformerade 

beslut, och på medicinska grunder, snarare än känslomässiga. Den rutin som verkar väl 

etablerad i Halland, dvs. att erbjuda på nytt vid senare tillfälle, är i detta avseende 

kontraproduktivt och påverkar sannolikt skolsköterskornas benägenhet att inte agera direkt. 

En viktig aspekt är också att de som senare ändrar sig och tackar ja måste ta tre sprutor 

istället för två om de hunnit passera 14 år, vilket kan vara mer besvärligt för eleverna, 

utgör en större arbetsbelastning för skolsköterskorna och medför en större kostnad för 

samhället.  

Den skolsköterska som angivit att hen aldrig skulle övertala någon att vaccinera sitt barn, 

av rädsla för att bli anklagad om något skulle inträffa, uttrycker antagligen själva essensen 

för vad många känner. Eftersom tiden mellan infektion och utvecklad cancer är så lång är 

det mest troligt svårare att försöka motivera till HPV-vaccination än till vaccination mot 

sjukdomar som kan utgöra ett mer omedelbart hot.  

Skolsköterskorna uppfattade att de faktorer som generellt sett hade störst betydelse för dem 

som helt tackade nej var Desinformation på internet, Rädsla för biverkningar och Man vill 

vänta till barnet är äldre. Detta stämmer väl överens med flera tidigare studiers resultat 

(Grandahl et al., 2014a; Zimet et al., 2013). Paradoxalt nog var det inte desamma som 

framkom i frågan kring varför den andra dosen avstås. Där var det istället stickrädsla som 

var det mest frekventa svaret, följt av dålig upplevelse av första sprutan. Inga applicerbara 

resultat har kunnat hittas i vetenskaplig litteratur men en liten studie av Baxter, Cohen, 

Burton, Mohammed & Lawson (2017) visade att den upplevda rädslan hos 120 barn 

mellan tio och tolv år ökade med det antal vaccinationer de erhållit vid fyra till sex års 

ålder. Särskilt tydligt var sambandet hos de som fått flera injektioner vid samma tillfälle. 

Inom ramen för studien kontrollerades också vilka av barnen som därefter erhöll HPV-

vaccination. Bara 27 procent av de barn som skattat sin stickrädsla högt hade mottagit 

HPV-vaccin, att jämföra med 48 procent av de som inte led av stickrädsla. Baxter et al. 

(2017) drog också slutsatsen att stickrädsla hos barnen hade större påverkan än 
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föräldrarnas oro när det kom till beslut om HPV-vaccination. I enkätens fritextfält angav en 

skolsköterska att eleven vägrade den andra dosen och att vårdnadshavare inte kunde 

motivera henne att ta den. Övriga fritextsvar vittnar om uppfattningen att det är 

vårdnadshavare som inte längre vill att barnet ska vaccineras. 

En av de analyser som gjordes utanför det egentliga syftet med studien, Spearmans 

rangkorrelation, motiverades av det faktum att Chronbach´s Alpha indikerat att frågorna 

inom respektive frågeområde mätte samma sak. Därigenom väcktes ambitionen att gå 

vidare och se om det fanns specifika variabler med särskilt starkt samband. Det bör här 

noteras att statistikprogram som SPSS möjliggör ett stort antal samtidiga prövningar och 

vid Spearmans rangkorrelation utfördes analys av 120 möjliga kombinationer. Detta 

medför risk för massignifikans och felaktiga slutsatser, vilket måste tas i beaktande vid 

denna typ av analys (Frisk, 2018). Resultatet av analysen visade emellertid starkast 

signifikant positiv korrelation mellan respondenternas svar på Vilka sjukdomar HPV kan 

orsaka och Vilka biverkningar HPV-vaccinerna kan ge samt Vilka olika HPV-vacciner 

som finns på den svenska marknaden och Vilka de huvudsakliga skillnaderna mellan de 

olika HPV-vaccinerna är. Detta är föga förvånande då kunskap om det ena på sätt och vis 

förutsätter kunskap om det andra. Mer förvånande är då att svaret på endera av påståendet 

HPV-vacciner är säkra och effektiva och kunskapen om Vilka vacciner som finns på den 

svenska marknaden inte korrelerade med svaret på den andra. Det kan ifrågasättas om man 

kan känna sig helt trygg med att vaccinerna är säkra utan att egentligen veta vilka de är. 

När beslutet om införande av HPV-vaccination till flickor fattades i Sverige år 2010 var 

syftet att det skulle skydda kvinnor mot livmoderhalscancer (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Sedan dess har kunskapen om HPV och de cancerformer som HPV orsakar ökat 

avsevärt och det är känt att HPV kan infektera och orsaka cancer hos både kvinnor och 

män (Folkhälsomyndigheten, 2018e). Flera länder vaccinerar både flickor och pojkar 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). I september 2017 skickade Folkhälsomyndigheten ett 

underlag till regeringen för beslut om att inkludera HPV-vaccination även till pojkar i det 

svenska barnvaccinationsprogrammet. Inget beslut har ännu fattats. Vaccination av flickor 

skyddar indirekt även pojkar eftersom den totala spridningen av HPV minskar men 

införande av allmän vaccination av pojkar skulle på sikt förhindra ytterligare 120 

cancerfall om året i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2018e). Det faktum att Australien nu 

förutspås kunna utrota HPV-relaterad cancer (Hall et al., 2018) kan få fler länder att 

aktualisera frågan.  

Ett allmänt vaccinationsprogram som inkluderar båda könen kan tänkas bidra till ökad 

acceptans bland vårdnadshavare och minskad oro bland både vårdnadshavare och elever. I 

samband med införande av ett sådant vaccinationsprogram kan nationella myndigheter och 

organisationer bidra med stöd till skolsköterskor och en informationskampanj till 

vårdnadshavare. Det senare hade vid HPV-vaccinets lansering på 2010-talet god effekt när 

det riktades till tveksamma eller oroliga föräldrar (Marlow, Waller & Wardle, 2007). En 

sådan strategi skulle kunna öka kunskapen hos allmänheten och underlätta för 

skolsköterskorna i deras arbete att få upp vaccinationstäckningen. På sikt kan det bidra till 

att förhindra HPV-relaterad cancer och med det såväl fysiskt som psykiskt lidande och 

död. 
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Metoddiskussion 

Valet av enkäter för datainsamling gjordes för att få en så heltäckande bild som möjligt av 

hur skolsköterskorna i Halland agerar när vårdnadshavare helt tackar nej till HPV-

vaccination för sina döttrar i årskurs 5-6, och vad skolsköterskorna upplever är 

anledningen till nekande. Ambitionen var att samtliga skolsköterskor i Halland skulle få 

möjlighet att delta, att urvalet skulle bli slumpmässigt obundet. Eftersom tiden inte medgav 

separata godkännanden från varje skolas respektive rektor fick dock elva skolsköterskor på 

lika många privata skolor exkluderas. Det hade varit intressant att ta reda på om skolans 

driftsform påverkar arbetet med vaccinationer mot HPV men för att minimera risken att 

enskilda respondenter kunde identifieras valdes den frågan bort. Dessutom hade underlaget 

sannolikt varit för litet för att några säkra slutsatser skulle kunna dras, även om alla fått 

möjlighet att svara. Svarsfrekvensen på 56 procent var lägre än önskat, även om andelen 

svarande var högre än i många traditionella undersökningar (Persson, 2016). Detta kan ha 

att göra med att skolsköterskorna inte tycker att HPV-vaccinationer i årkurs 5-6 är en 

prioriretad fråga eftersom de fortsätter att erbjuda kompletterande vaccination under hela 

skoltiden (HSLF-FS 2016:51). Bland de svarande finns representanter från samtliga sex 

kommuner, med olika specialistutbildning och med olika lång erfarenhet i yrket, vilket 

indikerar att ingen specifik grupp valt att avstå. Som vid alla frivilliga undersökningar 

finns dock en risk att personer som är särskilt intresserade av ämnet tenderar att svara i 

större utsträckning.  

Användandet av en webbenkät konstruerad i enkätverktyget Survey Generator underlättade 

datainsamlingen eftersom respondenternas svar sparades automatiskt. Datamassan kunde 

senare exporteras för vidare bearbetning i Excel och SPSS. Möjligheten att istället svara 

via utskriven pappersenkät togs av sju respondenter och bidrog sannolikt till fler svar. De 

tre respondenter som visade sig vara verksamma i årskurser som inte vaccinerar mot HPV, 

och som därför exkluderades, identifierades via fritextsvar. Efterkontroll gjorde gällande 

att en av EMI-cheferna av misstag skickat mailet med enkätlänken till samtliga 

skolsköterskor i kommunen. Det är inte möjligt att ta reda på om det finns respondenter 

som inte tillhör den primära målgruppen inkluderade i resultatet eftersom alla svar var 

anonyma. 

Som grund till enkätfrågorna låg Rhodes et al.s studie (2017) med syfte att bedöma 

vaccinatörers attityder till vaccinet, tillhandahållandet av information till föräldrar och 

vilka hinder vaccinatörerna ser till att få upp vaccinationstäckningen för HPV. Den 

ursprungliga enkäten hade i sin tur konstruerats utifrån tidigare använda enkäter i 

motsvarande forskning, granskats av en expertgrupp och förprövats. Några av frågorna 

togs bort då de inte passade den föreliggande studiens syfte medan andra exkluderades för 

att de inte passade in i den svenska kontexten. Till de senare hörde påståendet Om jag 

tillhandahåller information till vårdnadshavare så kommer de att låta vaccinera sina barn 

mot HPV. Ytterligare frågor som rörde attityder och skattad kunskap och som bedömdes 

vara på för detaljerad nivå togs bort, vilket i efterhand kan beklagas. Svaren på dessa hade 

gett en större förståelse för huruvida det finns områden med kunskapsluckor som inte 

framkom med de aktuella frågorna. Anledningen till att de togs bort var farhågan att alltför 
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många eller detaljerade frågor skulle få skolsköterskorna att välja att inte delta eller att 

avsluta enkäten innan den var helt slutförd. 

Den slutliga enkäten bestod av 18 grundfrågor samt två villkorade frågor till föregående 

frågas svar. De villkorade frågorna visades enbart om respondenten svarat ”Ingenting” på 

frågan om tillvägagångssätt när vårdnadshavare tackar nej helt eller när eleven inte tar dos 

två. Det visade sig dock att de flesta valde alternativet ”Annat, ange vad” och angav 

”erbjuder senare” i fritext istället för att kryssa ”Ingenting”. Detta gjorde i sin tur att de 

villkorade frågorna inte besvarades och möjligheten att specificera ytterligare uteblev. 

Således kunde inte studien ge svar på om faktorer som tidsbrist, oro för att verka besvärlig 

eller rädsla för att inte kunna svara på frågor utgör anledningar till att skolsköterskorna inte 

vidtar åtgärder vid nej. Ett annat utförande av enkäten hade kunnat utröna detta. En 

pilotstudie hade här varit till hjälp. 

De tre bakgrundsfrågorna om kommun, antal år i yrket och specialistutbildning valdes med 

avseende på tänkta jämförelser dem emellan. Svarsalternativen för hur länge 

respondenterna varit skolsköterskor valdes med hänsyn till möjligheten att skilja mellan de 

som varit med sedan införandet av HPV-vaccination i det svenska barnvaccinations-

programmet, de som kommit efter och de som arbetat längst. Tanken var att de som varit 

med sedan införandet, och i samband med det fick särskild utbildning, kanske upplevde sig 

ha större kunskap och därför agerade på ett annat sätt. 

Alla frågor i enkäten var obligatoriska, vilket möjligen kan ha medfört att någon valt att 

inte svara sanningsenligt om det var en fråga som upplevdes som obekväm. I ambition att 

inte själv värdera anledningar till att vårdnadshavare tackar nej till HPV-vaccination 

slumpades ordningen på svarsalternativen på den frågan för varje respondent. I de fall en 

fråga skulle besvaras med ett värde på en skala hade skalan ett jämnt antal svarsalternativ, 

1-4 respektive 1-6. Detta för att respondenten skulle ta ställning och inte kunna ange ett 

neutralt mittenalternativ. 

För att få en uppfattning om skolsköterskornas kunskap om HPV och HPV-vaccination 

fick sjuksköterskorna själva skatta sin kunskap kring några olika aspekter på en fyragradig 

skala. Rena faktafrågor hade kunnat uppfattas negativt för de som inte kunde svaren. Å 

andra sidan hade rena faktafrågor kunnat utröna huruvida det föreligger en reell hög 

kunskap, vilket ofta efterfrågas av tveksamma vårdnadshavare (Grandahl et al., 2014a).  

Skolsköterskornas uppfattning om vilka faktorer som har störst betydelse för 

vårdnadshavare som tackar nej till vaccination för sina döttrar mättes med hjälp av tio 

påståenden som bedömdes på en sexgradig skala, från Ingen påverkan till Mycket stor 

påverkan. Resultatet hade blivit lättare att analysera om skalan haft lika många 

svarsalternativ som antalet påståenden då detta hade möjliggjort indirekt rangordning. 

Eftersom frågornas svar var av nominal och ordinal datakaraktär bearbetades materialet 

därefter. Chronbach´s Alfa användes för att kontrollera reliabiliteten, dvs. huruvida olika 

variabler inom samma frågeområde indikerade samma sak. Om så var fallet indexerades 



 

21 

 

frågorna. Dikotomisering skedde av svarsalternativen så att variablerna begränsades till 

enbart Ja och Nej, Håller inte med/Håller med respektive Begränsad kunskap/God 

kunskap. Detta underlättade vidare analyser med korstabulering och Chi
2
-test men gjorde 

nyanserna i svaren mindre tydliga. Inga signifikanta skillnader kunde ses men eftersom 

variabelvärdena i flera fält var färre än fem var metoden inte heller optimal. Därför 

genomfördes ytterligare icke-parametriska tester men inte heller med Kruskal Wallis test 

kunde signifikanta skillnader ses mellan de olika variablerna. 

I flera studier med samma typ av datamaterial (Rhodes et al., 2017; Grahndal et al., 2014) 

ses kvantitativa analyser, såsom regressionsanalys, trots att det ursprungligen är 

ordinaldata, för vilken det per definition saknas möjlighet att beräkna medelvärde och 

därför är inkorrekt (Lantz, 2009). Det kan möjligen vara motiverat i stora studier men i 

föreliggande studie valdes det alternativet bort. 

Då enkätsvaren uppenbarligen inte kunde svara på frågeställningarna i studiens syfte blev 

det intressant att se om det över huvud taget gick att finna några signifikanta samband 

mellan de olika variablerna i datamaterialet. Därför utfördes icke parametriska tester 

utanför syftet. Det kan diskuteras huruvida resultaten från dessa är relevanta att presentera. 

Det bristande resultatet till trots framgår det av fritextsvaren att det finns tankar och 

erfarenheter kring aspekter av HPV-vaccination som denna enkätstudie inte kunde fånga. 

En undersökning baserad på semistrukturerade intervjuer hade sannolikt varit en bättre 

metod. 

 Slutsats 

Resultatet av enkätstudien visade att skolsköterskorna i Halland anser sig ha god kunskap 

om HPV och HPV-vaccin och ser sig själva som nyckelpersoner när det gäller att 

tillhandahålla information om HVP-vaccination till vårdnadshavare och elever. Majoriteten 

av skolsköterskorna vidtar emellertid inga åtgärder när vårdnadshavare tackar nej till HPV-

vaccination för flickor i årskurs 5-6. Motiven till uteblivet agerande angavs vara att nya 

vaccinationstillfällen erbjuds i senare årskurser och/eller att vacciner är frivilliga. Enkätens 

utformning begränsade möjligheten att ta reda på om det finns ytterligare faktorer som 

ligger bakom valet att inte direkt följa upp de som tackar nej till vaccinationen vid avsedd 

ålder. Framtida studier bör fokusera på vilka dessa i så fall är. Resultaten kan sedan ligga 

till grund för utvecklande av nationella strategier med syfte att stärka skolsköterskorna i 

den roll de utgör inom det svenska barnvaccinationsprogrammet. De kan då bättre 

identifiera och hjälpa oroliga och tveksamma vårdnadshavare att fatta beslut om samtycke 

på korrekta grunder.   
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Till Hallands skolsköterskor 

Hej! 

Jag heter Karin Truedsson och är smittskyddssjuksköterska i Halland. Jag genomför en 

studie om vad skolsköterskor gör och upplever i samband med HPV-vaccinationen i 

årskurs 5-6 och önskar Din hjälp! Studien är en del av arbetet på Smittskyddet men utgör 

också grund för ett examensarbete på magisternivå. Nedan finns en länk till en enkät som 

tar 5-7 minuter att genomföra. Alla svar är helt anonyma och deltagandet är frivilligt. 

”Syftet med studien är att beskriva hur skolsköterskor i Halland agerar när 
vårdnadshavare tackar nej till HPV-vaccination för flickor i årskurs 5-6 . Vidare avser 
studien att undersöka vad skolsköterskorna upplever är anledningen till nekande.” 

Observera att du inte behöver ha erfarenhet av elever/vårdnadshavare som tackat nej för 
att delta. 

Direktlänk till enkäten: 
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=33814i8Luk2idgKDkvxjm 

 
(För den som föredrar pappersenkät finns en PDF-fil för utskrift bifogad, ifylld enkät 
skickas med post till adressen som anges på enkätens sista sida). 
 
Jag vore mycket tacksam för svar senast den 1 december. 
 
Har du frågor besvarar jag dem gärna. Mina kontaktuppgifter finns längst ner i mailet.  
 

Ytterligare information 

Bakgrund  
Vaccinationstäckningen i Sverige är generellt god; av barnen födda 2015 har över 97 procent fått 
samtliga tre sprutor (DTP+Polio-Hib) som ges på BVC under det första levnadsåret och den första 
dosen mot mässling, påssjuka och röda hund som ges vid 18 månaders ålder. I Halland är siffrorna 
ännu högre.  När det gäller vaccin mot HPV-virus, ser det däremot annorlunda ut. Bara 73,8 
procent av landets flickor födda år 2005 har fått två doser och är fullt vaccinerade. 80,6 procent 
har mottagit minst en dos. För Halland är siffrorna 75,5 och 79,1 procent för två respektive en 
dos. Det är någon procentenhet högre än för flickorna födda 2004. Andelen flickor som 
vaccineras, såväl med en som med två doser, har dock sjunkit de föregående åren. 

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=33814i8Luk2idgKDkvxjm
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Hur går studien till?  
Som deltagare behöver du endast fylla i denna enkät. Resultaten av enkäten kommer att 
sammanställas på gruppnivå. Eventuellt även på kommunnivå. 

Frivillighet  
Att svara på denna enkät är frivilligt.  

Finns det några risker eller fördelar?  
Det finns inga identifierade risker eller fördelar för dig personligen med att delta. Däremot hoppas 
jag att resultaten kan komma till nytta för er skolsköterskor i arbetet med HPV-vaccinationer i åk 
5-6. 

Hantering av data och sekretess 
Alla svar är anonyma. Allt studiematerial behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Resultaten kommer endast att redovisas på gruppnivå, inget enskilt enkätsvar kan identifieras. 

Hur får jag information om studiens resultat? 
Undersökningen är en del av ett examensarbete på magisternivå inom folkhälsovetenskap med 
inriktning på smittskydd och vårdhygien vid Högskolan i Skövde. Resultatet kommer att 
presenteras skriftligen till EMI-cheferna i respektive halländsk kommun och individuellt till 
respondenter som så önskar. Uppsatsen i sin helhet kommer att publiceras på uppsatser.se under 
början av 2019.  

Tack på förhand! 

Vänligen Karin Truedsson 

 

Karin Truedsson 

Smittskyddssjuksköterska 

Smittskydd Halland 

Regionkontoret 
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Bilaga 2. Enkät 

Hej Skolsköterska! 

Du kommer nu att få frågor om HPV, HPV-vaccination och dina tankar kring elever och 
vårdnadshavare som tackar nej helt till vaccinationen i årskurs 5-6 eller som avstår den 
andra dosen. Du behöver inte ha erfarenhet av att någon tackat nej för att delta. 

Enkäten består av 19-21 frågor (beroende på dina svar) och tar cirka 5-7 minuter att 
genomföra.  

Dina svar är helt anonyma. 

Stort tack på förhand! 

Vänligen Karin Truedsson, Smittskydd Halland 

 

Fråga 1 

Vilken kommun arbetar du i?  

Kungsbacka  

Varberg  

Falkenberg  

Halmstad  

Hylte  

Laholm  

Vill inte ange  
 

 

Fråga 2 

Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

0-5 år  

6-9 år  

10 år eller mer  

Vill inte ange  
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Fråga 3 

Har du någon specialistutbildning, utöver din sjuksköterskeexamen? 

Nej  

Ja, distriktssköterska  

Ja, barn- och 
ungdomsutbildning  

Ja, annan  

Vill inte ange  
 

 

Fråga 4 

Hur förhåller du dig till följande tre allmänna påståenden om vaccinationer? 

Ange på en skala mellan 1 och 4, där 1 står för Håller inte alls med och 4 står för Håller helt med  

 1 - Håller inte 
alls med 2 3 

4 - Håller helt 
med 

Vaccinationer är en viktig del av 
barn och ungdomars hälsa     

Det är viktigt att barn och 
ungdomar får veta vilka vacciner 
de får och varför 

    

Det är viktigt att vårdnadshavare 
hålls uppdaterade om vilka 
vacciner deras barn får och varför 
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Fråga 5 

Hur förhåller du dig till följande fyra påståenden om HPV och HPV-vaccination?  

Ange på en skala mellan 1 och 4, där 1 betyder Håller inte alls med och 4 betyder Håller helt med  

 1 - Håller inte 
alls med 2 3 

4 - Håller helt 
med 

HPV-vacciner är säkra och 
effektiva     

HPV-vaccin skyddar mot 
bärarskap av HPV som kan 
orsaka såväl kondylom som 
cancer 

    

HPV-vaccination medför större 
benägenhet till tidig sexdebut     

Personer som inte vaccineras mot 
HPV kommer sannolikt någon 
gång att infekteras med HPV 
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Fråga 6 

Hur förhåller du dig till följande påståenden om skolsköterskans roll gentemot elever 
respektive vårdnadshavare i samband med HPV-vaccination?  

Ange på en skala mellan 1 och 4 där 1 betyder Håller inte alls med och 4 betyder Håller helt med 

 1 - Håller inte 
alls med 2 3 

4 - Håller helt 
med 

Jag ser mig som en nyckelperson 
när det gäller att tillhandahålla 
information om HPV-vaccination 
till eleverna 

    

Jag ser mig som en nyckelperson 
när det gäller att tillhandahålla 
information om HPV-vaccination 
till vårdnadshavarna 

    

Det är viktigt för mig som 
skolsköterska att försöka påverka 
vårdnadshavare att låta vaccinera 
sina barn mot HPV 

    

Det är viktigt för mig som 
skolsköterska att informera 
vårdnadshavare om min 
professionella åsikt om HPV-
vaccinationen 

    

 

 

Fråga 7 

På vilket sätt informerar du eleverna inför HPV-vaccinationen i årskurs 5-6? 

Fler svar är möjliga 

Inte alls  

Håller informationsmöte i klassen  

Delar ut skriftlig information  

Via samtyckesblanketten  

Skickar information digitalt 
(via mail, skolportal etc.)  

Annat (ange vad) 
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Fråga 8 

På vilket sätt informerar du vårdnadshavarna inför HPV-vaccinationen i årskurs 5-6? 

Flera svar är möjliga 

Inte alls  

Ger muntlig information på t ex 
föräldramöte  

Skickar hem skriftlig information 
(utöver samtyckesblanketten)  

Via samtyckesblanketten  

Skickar information digitalt (via 
mail, skolportal etc.)  

Annat (ange vad) 
 

 

 

 

 

Fråga 9 

Hur bedömer din kunskap om följande aspekter av HPV och HPV-vaccination? 

Ange på en skala mellan 1 och 4, där 1 betyder Mycket begränsad kunskap och 4 betyder Mycket 
god kunskap 

 1 - Mycket 
begränsad 
kunskap 2 3 

4 - Mycket 
god kunskap 

Hur vanligt förekommande HPV är     

Vilka sjukdomar HPV kan orsaka     

Vilken skyddseffekt HPV-
vaccination har     

Vilka biverkningar HPV-
vaccinerna kan ge     

Vilka olika HPV-vacciner som 
finns på den svenska marknaden     

Vilka de huvudsakliga 
skillnaderna mellan de olika HPV-
vaccinerna är 

    

Var information om HPV- och 
HPV-vaccination till 
vårdnadshavare som inte pratar 
svenska finns 
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Nedan följer frågor om de som helt tackar nej.  

(Frågor om de som väljer att avstå den andra dosen kommer längre fram i enkäten). 

 

Fråga 10 

Har du varit med om att någon helt tackat nej till HPV-vaccination? 

Ja  

Nej  
 

 

Fråga 11 

Vem tror du vanligen bestämmer om eleven ska vaccineras eller inte? 

Vårdnadshavare  

Eleven själv  

Beslutet fattas 
gemensamt av elev 
och vårdnadshavare 

 

Vet inte  
 

 

Fråga 12 

Vad gör du när/om någon tackar nej helt? 

Fler svar möjliga 

Ingenting  

Kontaktar 
vårdnadshavare  

Pratar med eleven  

Vet inte  

Annat (ange vad) 
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Fråga 12 b - villkorad 

Om du har svarat "Ingenting" på frågan om vad du gör när/om någon tackar nej till HPV-
vaccination. Vad är anledningen till det? 

Fler svar är möjliga 

Vaccinationer är frivilliga  

Jag har inte tid  

Jag vill inte uppfattas som 
besvärlig av eleverna  

Jag vill inte uppfattas som 
besvärlig av vårdnadshavarna  

Jag känner mig obekväm i 
situationen  

Jag är rädd att inte kunna svara på 
frågor från elever/vårdnadshavare  

Annat (ange vad) 
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Fråga 13 

Ange hur stor påverkan du tror att nedanstående anledningar till att tacka nej till HPV-
vaccination generellt har  

Ange på en skala mellan 1 och 6 där 1 är Ingen påverkan och 6 är Mycket stor påverkan  

 
1 - Ingen 
påverkan 2 3 4 5 

6 - Mycket 
stor 

påverkan 

Rädsla för 
biverkningar       

Koppling till sexuell 
smittväg       

Man vill vänta till 
barnet är äldre       

Osäkerhet kring 
skyddet       

Stickrädsla       

Klasskompisars 
åsikter       

Andra 
vårdnadshavares 
åsikter 

      

Desinformation på 
internet       

Ideologiskt 
motstånd mot 
vacciner 

      

Det gör ont att ta 
sprutan       

 

 

Fråga 14 

Finns det några andra anledningar, utöver ovan nämnda, som du tror har betydelse för de 
som helt tackar nej till HPV-vaccination? 
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Nedan följer frågor om de som väljer att avstå den andra dosen trots att de först tackat ja till HPV-
vaccination  

 

Fråga 15 

Har du varit med om att någon först tackat ja till vaccination men sedan valt att avstå den 
andra dosen HPV-vaccin? 

Ja  

Nej  
 

 

Fråga 16 

Vem tror du vanligen bestämmer om eleven ska avstå den andra dosen HPV-vaccin? 

Vårdnadshavare  

Eleven själv  

Beslutet fattas 
gemensamt ab 
vårdnadshavare och 
elev 

 

Har ingen uppfattning  
 

 

Fråga 17 

Vad gör du när/om någon avstår den andra dosen HPV-vaccin?  

Fler svar möjliga 

Ingenting  

Kontaktar 
målsman  

Pratar med 
eleven  

Vet inte  

Annat (ange 
vad)  
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Fråga 17 b – villkorad 

Om du har svarat "Ingenting" på frågan om vad du gör när/om någon avstår den andra 
dosen HPV-vaccination. Vad är anledningen till det? 

Fler svar är möjliga 

Vaccinationer är frivilliga  

Jag har inte tid  

Jag vill inte uppfattas som 
besvärlig av eleverna  

Jag vill inte uppfattas som 
besvärlig av vårdnadshavarna  

Jag känner mig obekväm i 
situationen  

Jag är rädd att inte kunna svara på 
frågor från elever/vårdnadshavare  

Annat (ange vad) 
 

 

 

 

 

Fråga 18 

Vad tror du kan vara orsaker till att avstå den andra dosen HPV-vaccination? 
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Fråga 19 

Tack för att du tagit dig tid att svara på enkäten! 

Har du några andra tankar kring HPV och HPV-vaccination så får du gärna skriva dem här  

 

 

 

Observera att enkäten är anonym. Eventuella frågor som ställs här kan därför inte besvaras till dig 
personligen om du inte anger dina kontaktuppgifter. Specifika frågor kan skickas till 
karin.truedsson@regionhalland.se. 

 

Ifylld enkät skickas till: 

Smittskydd Halland 
Att: Karin Truedsson 
Hallands sjukhus Halmstad 
301 85 Halmstad 

 

 

 

mailto:karin.truedsson@regionhalland.se
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Bilaga 3. Resultatmatris av Spearmans rangkorrelation 

 

**Signifikansnivå p>0,010 

  *Signifikansnivå p>0,050 
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