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Bakgrund: HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i världen. Över en halv miljon 

kvinnor världen över drabbas av cervixcancer varje år där HPV är den primära orsaken. Föräldrars 

attityder kring faktorer rörande HPV-vaccin till deras barn spelade en avgörande roll för hur många 

som erhöll vaccinet. Föräldrar valde att inte vaccinera sina barn på grund av attityder och stigman 

som kom från omgivningen och samhället.   
Syfte: Att undersöka faktorer som påverkar attityder hos föräldrar kring HPV-vaccin till deras barn.  

Metod: Arbetet var en litteraturöversikt för att kartlägga det valda området, med analys av valda 

artiklarna. Artiklarna var vetenskapliga, skrivna på engelska och med kvalitativ grund.  
Resultat: Rätt information från sjuksköterskor till föräldrar ledde till positiva attityder, däremot var 

avsaknad av information angående vaccinets säkerhet och effekt en bidragande orsak till tvekan hos 

många föräldrar. Ekonomi, medias attityder, synen på sex samt rädsla för biverkningar påverkade 

föräldrars val att vaccinera sina barn. Åsikter kring lämplig ålder hos barnet vid erhållandet av 

vaccinet gick isär. 

Slutsats: Föräldrars attityder påverkade i stor grad andelen barn som vaccinerades. Ökad kunskap 

till föräldrar angående HPV och vaccinets verkan skulle leda till ett högre vaccinationstal och således 

förbättrad hälsa globalt. 
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___________________________________________________________________________  
Background: HPV is the most common sexually transmitted infection in the world. Over half 
a million women in the world suffer from cervical cancer each year were HPV-virus is the 

primary reason. Parents attitudes towards HPV vaccine for their children played a crucial part 
in how many actually got provided with the HPV-vaccine. Parents chose not to vaccinate their 

children because of attitudes and stigma that was founded in environments and communities.   
Aim: To examine factors that affect parents attitudes about HPV vaccine to their children. 

Methods: The chosen method was a literature review as topic, to explore the chosen subject 
and analyzing suitable articles. The articles have been scientific, in English and with qualitative 

reasons.  
Results: The right information from nurses to parents led to positive attitudes, however, the 

lack of information regarding the safety and efficacy of the vaccine was a contributing cause 

of doubt among many parents. Economics, media attitudes, views on sex and fear of side 
effects affected the parents' choice to vaccinate their children. Opinions about the appropriate 

age of the child when obtaining the  vaccine  went  apart.  
Conclusions: Parents' attitudes largely affected the percentage of children who were 

vaccinated. Increased parents’ knowledge regarding HPV and the effect of the vaccine would 

lead to a higher vaccination rate and thus improved health globally.  
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INLEDNING  

“Jag frågade om HPV vaccinet i fredags och fick något idiotiskt svar om att man inte ska 

reflektera så mycket!! Jag har sökt på nätet och hittat en massa otäcka biverkningar, finns 

tjejer som tom hamnat i respirator!!” (Sniffs, 2016, s.1). Det här citatet går att finna i en chatt 

med temat HPV-vaccin på ett internetforum för föräldrar. Kommentarer likt denna som delas 

på internet leder till en påverkan av föräldrars attityder och deras beslut angående 

vaccination. Okoronkwo, Sieswerda, Cooper, Binette och Todd (2012) skriver att föräldrars 

positiva eller negativa attityder kring humant papillomvirus (HPV) vaccination av deras barn 

går hand i hand med vilka beslut föräldrar tar angående att vaccinera sina barn. Svensk 

sjuksköterskeförening, (2016) tar upp vikten av personcentrerad vård för att främja hälsa och 

välbefinnande för alla individer.  

De flesta sexuellt aktiva människor har eller har haft en infektion orsakad av HPV då denna 

infektion är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen (Cancerfonden, 2015). 

Över en halv miljon kvinnor världen över drabbas av cervixcancer varje år där HPV är den 

primära orsaken (Chang et al., 2013). I utvecklingsländer dör cirka 80% av kvinnorna som 

drabbas av cervixcancer som där ses som den vanligaste cancertypen (Wong, 2011). HPV-

vaccinet ger ett 90% skydd mot viruset och i sin tur ett 70% skydd mot att utveckla 

cervixcancer och 2017 hade 70 länder i världen ett vaccinationsprogram innehållande HPV-

vaccin (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Litteraturöversikten ämnar undersöka vilka faktorer 

som påverkar föräldrars attityder till HPV-vaccination av deras barn. Ämnet valdes för att 

författarna skulle få en ökad kunskap kring ämnet för att i deras kommande profession kunna 

bemöta föräldrars frågor rörande HPV-vaccinet samt få en fördjupad förståelse för föräldrars 

val angående vaccinationen.  

BAKGRUND  

Prevalens och smittspridning av HPV  

HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen (Sternudd, 2017). Över en 

halv miljon kvinnor världen över drabbas av cervixcancer varje år där HPV är den primära 

orsaken. Över 85% av fallen kan ses i länder som inte har ett effektivt screeningprogram 

eller andra förebyggande insatser mot just HPV (Chang et al., 2013). HPV är ett sexuellt 

överförbart virus som smittar via slemhinnorna under sexuellt umgänge. Det orsakar 

generellt inga symtom, således kan individer vara smittade utan att veta om det och då föra 

smittan vidare. Viruset skapar infektioner på olika ställen i kroppen beroende på olika 

virusstammar. Det kan leda till cancer i cervix, munnen, halsen eller anus 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b). Det kan ta flera årtionden från det att individen drabbas av 

viruset till att det utvecklas till cervixcancer (Cancerfonden, 2015). Störst risk att drabbas av 

HPV ses inom det första året av sexuell aktivitet, därför bör HPV-vaccin erhållas innan 

sexuell debut för att ge ett så gott skydd som möjligt då vaccinet inte skyddar mot redan 

befintliga HPV-infektioner (Okoronkwo et al., 2012). Vaccinationen är ett komplement till 

gynekologisk cellprovtagning, vilket innebär att det är nödvändigt för kvinnor att 

regelbundet gå på provtagningen för att upptäcka cellförändringar  och 
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 förebygga  cervixcancer,  även  om  de  är 

 vaccinerade (Folkhälsomyndigheten, 2018). Tidig upptäckt av cellförändringar minskar 

risken för cervixcancer med 80% (World Health Organization (WHO), 2019). WHO har som 

mål att alla flickor världen över skall vaccineras mot HPV och de har även som mål att alla 

kvinnor över 30 år skall gå på årlig screening mot tidiga cellförändringar som kan 

vidareutvecklas till cervixcancer (WHO, 2018d).   

Vad är vaccin och varför ges det  

Den salutogenetiska modellen går ut på att inte bara undersöka av vilka anledningar 

människor blir sjuka och upplever ohälsa utan att det är minst lika viktigt att undersöka vad 

det är som gör att människor inte blir sjuka och förblir friska (Antonovsky, 2005). Vaccin 

ses som en av de största framgångarna i medicinens historia (Unicef, 2018), då vaccin har 

utrotat eller drastiskt minskat förekomsten och spridningen av sjukdomar världen över 

(Motta, Callaghanb & Sylvesterc 2018). Vaccin innebär att kroppen tillförs en antigen med 

avsikten att stimulera immunförsvaret så att antikroppar kan bildas. Nästa gång 

immunförsvaret utsätts för smittan har ett skydd byggts upp och individen har minskad risk 

för att smittas (Folkhälsomyndigheten, 2013). Smittskyddslagen finns i Sverige som är till 

för att tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. 

Med smittsamma sjukdomar ingår alla sjukdomar som kan överföras från människa till 

människa och som inte innebär ett ringa hot mot hälsan. Ett vaccin kan omfattas av ett 

nationellt vaccinationsprogram och vaccinet skall då bland annat förhindra spridning av 

smittsamma sjukdomar bland befolkningen, gynna samhällets ekonomi och vara 

kostnadseffektivt. Det ska även se till etiska och humanitära förhållanden. Dessutom skall 

alla vaccinationer som inräknas i det nationella vaccinationsprogrammet vara gratis för 

patienten (SFS 2004:168). Genom vaccination kan en flockimmunitet skapas i samhället. 

Flockimmunitet innebär ett samlat skydd hos människor som uppnås genom en hög 

vaccinationsgrad. Även de som inte erhållit vaccin får ett indirekt skydd mot sjukdom på 

grund av att den höga vaccinationsgraden bidragit till att smittämnet sprids i mindre 

omfattning eller inte alls (Janusinfo, 2018). Vaccin ses som en typ av vård som sker i 

förebyggande syfte (Folkhälsomyndigheten, 2013). Förebyggande vård definieras som 

handlingar och åtgärder som görs med målet att bevara en god hälsa samt att förhindra att 

sjukdomar eller skador uppstår och/eller försämras (Förebyggande hälso- och sjukvård, 

2018).  

Biverkningar  

Alla medicinska behandlingar medför risker för biverkningar, så även vaccin. De flesta 

biverkningarna till följd av vaccin är relativt milda; exempelvis ömhet, svullnad och rodnad 

runt injektionsstället. Influensaliknande symtom med lätt feber kan förekomma dagarna efter 

vaccinationen (Läkemedelsverket, 2018). Ett krav på allmänna vaccinationer är att risken för 

allvarliga biverkningar ska vara låga, annars visar forskning på att vaccinationstäckningen 

sjunker (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2009). Det finns idag inga 

rapporterade allvarliga skador eller sjukdomar som uppkommit relaterade till HPV-vaccin 

(Cancerfonden, 2015; Läkemedelsverket, 2019).  
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Vem erhåller vaccinet  

Alla barn i Sverige skall erbjudas vaccinationer kostnadsfritt och säkert under rätt tidsperiod, 

det ingår i det så kallade allmänna vaccinationsprogrammet. Där ingår bland annat HPV-

vaccin för flickor sedan 2010 (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Flickorna blir erbjudna 

vaccinet i årskurs 5 eller 6 (Cancerfonden, 2015). Cirka hälften av världens länder har HPV-

vaccinet i sitt allmänna vaccinationsprogram (CDC, 2018). Till exempel USA (WHO, 

2018b), där vaccinationsgraden år 2018 var 49% (CDC, 2018) (se bilaga 3). I Storbritannien 

och i delar av Indien finns HPV-vaccinet också med i det nationella 

vaccinationsprogrammet, men till exempel Serbien har ännu inte infört det (WHO, 2018b). 

Det finns inget krav på obligatorisk vaccination i Sverige, föräldrar till barnet får själva 

avgöra om barnet ska vaccineras. Även pojkar kan erhålla vaccinet, men de innefattas inte 

av det allmänna vaccinationsprogrammet och föräldrar får därför stå för kostnaderna själva 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b). Enligt Folkhälsomyndigheten (2017a) skulle pojkars hälsa 

gynnas av att få erhålla HPV-vaccin genom det allmänna vaccinationsprogrammet, då 

förekomsten av svalg, anal-och peniscancer relaterade till HPV anses minska. Det skulle 

också bli enklare att uppnå flockimmunitet mot HPV då vaccinationsgraden skulle stiga till 

över 80%. Vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå 

i det nationella vaccinationsprogrammet (a.a). Förslaget om att även pojkar ska inkluderas i 

det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige är under utredning men ännu inte bestämt 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b). Vid ett patientfokuserat vårdande skall patientens 

närstående inkluderas i vården, det är särskilt viktigt när det handlar om vård av barn. Att 

föräldrar skall få möjlighet att vara närvarande och delaktiga i sina barns vård är ett av 

vårdpersonalens ansvar. Föräldrar har ansvar över att barnet erhåller god vård utefter barnets 

behov och föräldrar har både rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets 

vård. De närstående kan spela en avgörande faktor för barnets upplevelse av sjukvården, 

både positivt och negativt (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Hälsa och välbefinnande  

I sjuksköterskans arbete ingår bland annat att undervisa och informera patienter om olika 

risker för ohälsa samt att kartlägga och eliminera ohälsosamma vanor som kan innebära en 

risk för ohälsa hos befolkningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Begreppet hälsa 

beskrivs som en känsla av välbefinnande och innefattar mer än enbart frånvaro av sjukdom 

eller skada. Att främja hälsa går hand i hand med att förebygga sjukdom samt att lindra 

lidande. Att bevara människors fysiska funktioner genom vårdvetenskap och medicinsk 

teknologi är viktigt för att hälsa ska uppnås. Med hälsa menas att leva de liv individen vill 

och genomföra de stora eller små livsprojekt som är meningsfulla. Vid obotlig sjukdom kan 

upplevelsen av hälsa påverkas negativt (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är då viktigt att 

sjuksköterskor ger en personcentrerad vård för att stärka patientens hälsa och välbefinnande. 

Denna typ av vård strävar efter att synliggöra hela personen genom att se till andliga, 

existentiella, sociala och psykiska behov och att se dessa som lika viktiga som personens 

fysiska behov. Det bygger även på att patient och närstående ska bli sedda och förstådda och 

att de ska ses som unika personer med individuella behov, resurser, värderingar och 

förväntningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Begreppet sexuell hälsa definieras som 

ett tillstånd av fysisk, känslomässig, mentalt och socialt välbefinnande i relation till 
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sexualiteten och är mer än enbart frånvaro av sjukdom eller skada. Sexuella upplevelser ska 

vara njutbara och säkra utan tvång, diskriminering eller våld (WHO, 2018a). WHO (2018c) 

har som vision att så många människor som möjligt skall ha möjlighet att uppleva god 

sexuell och reproduktiv hälsa. Alla kvinnor och män ska ha rätt till att njuta av sexuellt 

umgänge och att deras sexuella aktiviteter skall vara säkra och alla individer skall ha tillgång 

till information och professionellt stöd angående den sexuella hälsan. WHO (2018d) har som 

mål att förbättra en miljard människors hälsa och välbefinnande genom att arbeta 

förebyggande mot HPV och cervixcancer, där vaccin och gynekologisk cellprovtagning 

ingår.  

Attityder till vaccinationer  

En attityd kan beskrivas som en inställning eller ett förhållningssätt som antingen kan vara 

positiv eller negativ betonad i olika stark grad (Attityd, 2018). Det finns olika yttre faktorer 

som påverkar individens attityder. Samhällets attityder om vaccin formas av en blandning 

av vetenskapliga, sociala, kulturella och politiska faktorer. I USA är idag en av tre vuxna 

skeptiska till att vaccinera sig själv och sina barn (Motta et al., 2018). Data visar på att 

sjuksköterskors rekommendationer om att vaccinera leder till goda hälsoeffekter och skapar 

positiva attityder till vaccinet (Wong, 2011). WHO (2018) skriver att sjuksköterskor är den 

största influensen vad det gäller beslutsfattande gällande vaccinationer då befolkningen litar 

på personalens kunnande.  

Även familj och vänner kan influera individens attityder genom deras egna åsikter av vaccin. 

Tv, radio och tidningar påverkar också till stor del, vilket medför att medias förhållande till 

vaccin kan vara problematiskt då vem som helst kan få utrymme att uttrycka sina egna 

åsikter, med eller utan medicinsk utbildning (Maurer, Uscher-Pines & Harris, 2010). Med 

hjälp av internet sprids budskap snabbt till många personer vilket leder till att anti-

vaccinations rörelser påverkar många. På senare tid har det visat sig att allmänhetens 

negativa attityder kring vaccinationer påverkar antalet personer som erhåller vaccin negativt 

(Peretti-Watel et al., 2014). Under de senaste tio åren har en ny trend växt fram, att föräldrar 

väljer att inte vaccinera sina barn. Fenomenet är vanligare i hög-och medelinkomstländer 

där tillgången på vaccin inte är ett problem (Unicef, 2018). Orsaker till att inte vaccinera 

sina barn var misstro till vaccin, bristande kunskap samt den smärtan som uppstår i samband 

med injektionen (Katz et al., 2016). Oro inför att barnen kunde drabbas av kroniska 

hälsoproblem eller uppfattningen att vaccination inte gynnade hälsan var andra orsaker till 

tvekan rörande vaccinationer (Okoronkwo et al., 2012). Rykten om att vaccin överlag kan 

utlösa autism är ett problem då det leder till tveksamhet (Motta et al., 2018). Misstro till 

vaccinets effekt eller att läkemedelsindustrin hade dolda ekonomiska intentioner bidrog även 

det till misstänksamhet (Okoronkwo et al., 2012). Beslutet att vaccinera större barn kändes 

svårare att göra jämfört med när de var mindre. Det beror på att tonåringarna har utvecklat 

egna åsikter om vaccin, vilket ett litet barn oftast inte har (Katz et al., 2016). Föräldrar ansåg 

även att deras barn skulle få vara med i beslutsfattandet (Okoronkwo et al., 2012).  
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PROBLEMFORMULERING  

Humant papillomvirus är ett av de vanligaste sexuellt överförbara virus i världen och kan 

leda till cervixcancer. Det finns både inre och yttre faktorer som påverkar antalet personer 

som erhåller ett vaccin inom en befolkning. Föräldrars val att vaccinera sina barn eller inte 

påverkas av olika faktorer. Sociala medier samt närstående har en stor inverkan på föräldrars 

syn på vaccin och det kan leda till att färre barn vaccineras. En ökad kunskap och förståelse 

om vilka faktorer som påverkar föräldrars attityder kring HPV-vaccinering avses skapas. Det 

kan vara till nytta för sjuksköterskor i mötet med föräldrar vid det hälsofrämjande arbetet, 

där vaccinationer ingår.   

SYFTE  

Att undersöka vilka faktorer som påverkar föräldrars attityder gällande HPV-vaccin till deras 

barn.     
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METOD  

Enligt Friberg (2017) har litteraturöversikt som mål att kartlägga det valda området. 

Litteraturöversikt valdes som metod efter att en sammanställning av tidigare forskning 

gjordes för att skapa en överblick över det aktuella området. Det bildades då en helhetssyn 

som kunde ge en vägledning för sjuksköterskor i mötet med föräldrar vid HPV-vaccination.  

Kvalitativa och kvantitativa artiklar användes till litteraturöversikten då det bidrog till en 

bredare insikt i ämnet genom att de kvalitativa artiklarna gav en fördjupad kunskap om 

känslor, attityder och upplevelser. Samtidigt som de kvantitativa artiklarna bidrog med 

statiskt över området. Denna typ av examensarbete valdes då det var möjligt att genomföra 

arbetet inom den tidsram som fanns. Examensarbetet genomfördes metodiskt, vilket innebar 

att de redovisades grundligt. Kunskapsläget fastställdes genom analys av de valda artiklarna 

samt en sammanställning av artiklarna. Genom det sättet att arbeta på kunde lärdom dras om 

hur ämnet tidigare studerats. Artiklarna söktes via databaserna Cinahl och Medline genom 

att olika sökord användes. Alla artiklar granskades utefter Fribergs (2017) granskningsfrågor 

för kvalitativa och kvantitativa studier.  

Urval  

Urvalet till data bestod av nio kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Sökområdet berörde 

föräldrars attityder kring erhållandet av HPV-vaccin för deras barn. Inklusionskriterier för 

artiklarna var att de skulle vara “peer rewiewed” som innebar att den vetenskapliga 

standarden upprätthölls genom att sakkunniga personer kritiskt granskade artikeln innan den 

publicerades. Publicerings år var mellan 2008 och 2019 för att kunna erhålla aktuell 

forskning kring det berörda ämnet. Det gjordes genom att skribenterna begränsade 

sökningen efter nämnda kriterier. Artiklarna var skrivna på engelska då majoriteten av 

artiklarna var engelskspråkiga och urvalet blev större. Ingen demografisk begränsning 

gjordes i arbetet då det valda ämnet berörde befolkningar världen över. Ingen hänsyn togs 

angående ålder eller kön på föräldrarna för att på så sätt få en bredare bild över ämnet. 

Artiklar som representerade både positiva och negativa attityder valdes. Exklusionskriterier 

var att artiklar som inte var etiskt godkända, saknade föräldraperspektiv, vetenskaplig grund 

eller var rewiewed artiklar samt artiklar som inte svarade på vårt syftet som var att undersöka 

faktorer som påverkade föräldrars attityder rörande HPV-vaccin till deras barn valdes bort.  

Datainsamling  

Systematiska sökningar gjordes i databaser för att få fram artiklar till litteraturstudien. 

Databaserna som användes var Cinahl och Medline, då databaserna finnes på Högskolan i 

Skövdes lista över databaser samt att de var inriktade på hälso- och vårdvetenskap samt 

omvårdnad vilket ansågs relevant inför arbetet. Artiklarna hittades genom att använda olika 

sökord som begränsade urvalet av artiklar till det ämne som denna litteraturöversikt berörde. 

Sökord som användes var exempelvis Humant papillomavirus (HPV), attitudes, vaccine, 

parents och influential factors. Till vissa sökord användes ordet AND för att på så sätt minska 

antalet träffar, (*) användes även till vissa artiklar för att alla valda ord skulle inkluderas. 
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Antal träffar på sökningarna varierade mellan 1–22 (se bilaga 1). Abstrakt lästes, artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017) tillsammans av författarna och sedan valdes de 

artiklar som uppfyllde kvalitetskraven och som svarade på syftet.  

Analys  

Artiklarna analyserades utifrån Fribergs analysmetod (2017). Alla artiklar som svarade på 

syftet skrevs ut i pappersform. En sammanfattning gjordes av varje artikel efter noggrann 

genomläsning ett flertal gånger och varje artikels resultatdel sammanfattades på separata 

sidor för att lättare kunna gås igenom flera gånger. De stycken i varje resultatdel som svarade 

på studiens syfte markerades med penna för att lättare kunna bilda en överblick över 

innehållet.  I nästa steg identifierades likheter och skillnader i de olika artiklarnas resultat 

genom att klumpa ihop de delar som hade liknande innehåll och de som hade skillnader i 

olika högar. Rubriker som passade textens innehåll bildades sedan. Följande frågor skulle 

besvaras: likheter och/eller skillnader i teoretiska utgångspunkter, metodologiska 

tillvägagångssätt, analysens gång och syften (a.a). De artiklar som svarade på arbetets syfte 

valdes sedan ut från varje studies resultatdel och skapade en ny helhet. En översiktstabell 

gjordes för att lättare få en överblick över de kategorier och underkategorier som ligger till 

grund för resultatet.  

Etiska överväganden  

Syftet med Lagen och etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) är att 

skydda den enskilda människan och respekten till människovärdet vid forskning. 

Behandlingen av personuppgifter skall hanteras med respekt för individen och inte spridas 

vidare (SFS 2003:460). Även i Helsingforsdeklarationen står det att data som lämnats från 

deltagarna ska behandlas på ett säkert sätt utan risk för att data kan nås av obehöriga (World 

medical association, 2018).   

Alla deltagarna i de 11 analyserade artiklarna var anonyma samt att de hade fått information 

angående studien innan den påbörjades och alla medverkande i studien gav sitt samtycke till 

att delta, antingen muntligt eller skriftligt. Enligt Helsingforsdeklarationen är samtycke från 

deltagarna ett krav för att kunna utföra studien. Samtycke ska vara frivilligt och deltagarna 

kan när som helst under studiens gång dra tillbaka sitt samtycke. Innan samtycke kan ges 

krävs det att deltagarna fått information om studien (World medical association, 2018). Det 

gjordes genom att författarna granskade artiklarna så att forskarna inte hade några intentioner 

på att själva gynnas av resultatet av deras studier. Författarna hittade ingen data rörande 

oetiska intentioner men var av uppfattningen att forskarna endast använde resultatet för 

vidare forskning. I Helsingforsdeklarationen finns ett krav på att deltagarens uppgifter enbart 

får användas till syfte av den ursprungliga studien (World medical association, 2018). 

Författarna har försökt att förhålla sig neutrala till den data som inhämtats för att inte på 

något sätt påverka resultatet av litteraturöversikten. Det gjordes genom att båda författarna 

läste artiklarna flertalet gånger för att inte missa viktigt innehåll eller riskera att innehållet 

feltolkades på grund av förförståelse. Vid översättning av artiklarna från engelska till 

svenska har författarna försökt att översätta så precist som möjligt för att inte förvränga 
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textens innehåll och då även få ett missvisande resultat. Tolkning av artiklarnas innehåll har 

sparsamt gjorts för att även där minska risken för att resultatet påverkas.  
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RESULTAT  

Studierna över de 11 analyserade artiklarna var genomförda i länderna: USA 8 stycken, 

Serbien, Storbritannien och Indien.  

Kategorier  Underkategorier  

Positiva faktorer  • Vikten av rätt information angående 

beslutsfattandet  

• Vaccinets skydd mot cancer  

• Föräldrars inställningar till HPV-

vaccinet  

Negativa faktorer  • Brist  av  information 

 påverkar beslutsfattandet  

• Biverkningar av HPV-vaccin  

• Samhällets strukturer och normer  

Ålder som faktor  • Barnets ålder- en avgörande faktor  

• Delaktighet  

Positiva faktorer  

Vikten av rätt information angående beslutsfattandet  

Data visade på att sjuksköterskors positiva attityder till HPV-vaccination var en av de största 

anledningarna till att föräldrar erhöll en positiv inställning till vaccinationen (Paul et al., 

2014; Rosenthal et al., 2008; Maric´ et al., 2018). Föräldrar ville att sjuksköterskor skulle 

vara tydliga angående vaccinets fördelar och nackdelar för att underlätta ett beslutsfattande 

(Warner et al., 2015). Att föräldrar erhöll korrekt information angående vaccinationen och 

eventuella biverkningar som kunde uppstå gjorde att de kände sig trygga i att ge sina barn 

vaccinationen (Paul et al., 2014). Även om föräldrar saknade kunskaper om vaccinet så ville 

de flesta ändå att deras barn skulle erhålla vaccinet efter att ha fått det rekommenderat av 

sjuksköterskor. Föräldrar litade på personalens medicinska kompetens (Paul et al., 2014; 

Fontenot, Domush & Zimet 2015). Det ledde till en insikt om att vaccinet kunde gynna deras 

barns hälsa, och då ändrades också attityderna till att bli mer positivt inställda (Paul et al., 

2014; Fontenot et al., 2015; Hansen, Credle, Shaprio & Niccolai 2015). Föräldrar var även 

nyfikna på vårdpersonalens egna attityder om vaccinet och inte bara deras professionella 

värderingar, skulle vårdpersonalen själva välja att vaccinera sina barn? (Paul et al., 2014; 

Fontenot et al., 2015).  

Föräldrar uttryckte en önskan om att skolorna inom kommunen skulle fungera som 

informationsplats, där både barn och vuxna skulle kunna ta del av information kring HPV 

och vaccinet, med fördel en föreläsning för barn och deras föräldrar tillsammans. 

Informationen skulle enligt föräldrar leda till att deras attityder till vaccinet blev positivare 

(Warner et al., 2015).   
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Vaccinets skydd mot cancer och dess administrering  

Överlag var föräldrar villiga att låta sina barn erhålla vaccinet om fördelarna med vaccinet 

vägde upp för eventuella nackdelar (Warner et al., 2015; Hansen et al., 2015). Föräldrar 

uttryckte en stark vilja att skydda sina barn mot framtida sjukdomar och ohälsa (Hansen et 

al., 2015). Dessutom ansågs vaccinationen ge ett gott skydd mot cancer och det var en 

övervägande positiv fördel (Barnes et al., 2018; Hansen et al., 2015). Föräldrar var medvetna 

om att HPV kunde leda till cervixcancer (Fontenot et al., 2015; Hansen et al., 2015), och 

vaccinet uppfattades därmed som mer betydelsefullt i jämförelse med exempelvis 

influensavaccin, då det gav ett skydd mot just ett kroniskt virus som kunde utvecklas till 

cancer.  Föräldrar kände samma goda tilltro till HPV-vaccinet som de gjort till andra vacciner 

som deras barn erhållit att vaccinet skulle främja barnens hälsa. Föräldrar kände sig även 

trygga med att vaccinet administrerades på samma sätt som tidigare vacciner (Ogunbajo, 

Hansen, North, Okoloko & Noccolai 2016).   

Föräldrars inställningar till HPV-vaccinet  

Föräldrar som själva drabbats av en könssjukdom var mer benägna att vaccinera sitt barn 

mot HPV. Dessutom hade de föräldrar som kände sig bekväma med att prata om sex och 

samlevnad med sina barn lättare att ta upp frågan om HPV-vaccin. De föräldrar som tyckte 

att deras barn i högstadiet hade rätt att utforska sin sexualitet och var medvetna om att 

sexuellt umgänge troligtvis kommer att inträffa under denna period, var mer benägna att vara 

positivt inställda till vaccinet (Rosenthal et al., 2008). De flesta föräldrar var villiga att ge 

sina döttrar vaccinet trots att det endast är rekommenderat för flickor (Paul et al., 2014). 

Således hade föräldrar till döttrar som var nio år och uppåt och där föräldrar hade god 

kunskap om HPV och vaccinationen en positiv inställning (Maric et al., 2018).  

Negativa faktorer  

Brist av information påverkar beslutsfattandet  

På grund av bristfällig information angående vaccinet och oro för allvarliga biverkningar var 

föräldrar tveksamma till att vaccinera sina barn. De ville därför ha mer information innan de 

kunde göra ett val. Om sjuksköterskor var emot vaccinationen så blev informationen negativt 

vinklad och det påverkade då föräldrars val av vaccination i slutändan. Data visade på att de 

sjuksköterskor som inte ansåg att HPV-vaccination var viktig bidrog till att föräldrar valde 

att inte vaccinera sina döttrar. Sjuksköterskan sa att hon kunde vaccinera dottern men att det 

inte var nödvändigt. Däremot hade föräldrar önskan om att själva söka upp information hos 

sjukvården om de kände att behovet fanns. Data visade även att föräldrar inte tänker på 

hälsoprevention utan söker sjukvård endast när det inte finns något annat alternativ. 

Information kring att förebygga ohälsa var därför nödvändigt (Warner et al., 2015).   

På grund av att vaccinet var relativt nytt jämfört med andra vaccin, kände sig föräldrar 

skeptiska då vaccinets effekt och eventuella biverkningar inte utvärderats ännu (Fontenot et 

al., 2015; Oldach & Katz, 2012). Det styrks av Barnes et al., (2018) då data visade på att 
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föräldrar inte tänkte vaccinera sina barn då det inte fanns några vetenskapliga bevis på att 

vaccinationen var  

100% säker och att det enda som gav ett 100% skydd mot att få en könssjukdom var total 

avhållsamhet. Fontenot et als., (2015) studie visade på att föräldrar även kände en oro inför 

att HPV-vaccinet kommer att ändras med tiden och att nutida vaccin tas i onödan, då barnen 

ändå kommer få vaccinera om sig i framtiden. Föräldrar jämförde HPV-vaccinet med 

influensavaccinet som ser olika ut varje år beroende på hur viruset förändras.  

Data visade på att kunskapen om att även pojkar kunde erhålla vaccinet var låg och 

information kring vilka olika typer av cancer som även pojkar kunde få var dålig och 

påverkade föräldrars attityder kring vaccinationen (Fontenot et al., 2015). Data pekade även 

på tveksamhet till varför vaccinet kunde ges till pojkar då de ansåg att pojkar hade en liten 

risk att drabbas av viruset och förstod därför inte varför pojkar skulle vaccineras. Data visade 

på att föräldrar var av uppfattningen att eftersom endast kvinnor kunde drabbas av 

cervixcancer så var det endast kvinnor som skulle erhålla vaccinationen (Warner et al., 

2015). Föräldrar var även motvilliga till att ge vaccinet till sina döttrar om inte pojkar skulle 

ingå i vaccinationsprogrammet. De menade att pojkar likväl kunde få viruset och därför såg 

de ingen mening med att enbart döttrar skulle vaccineras (Paul et al., 2014). Andra föräldrar 

var av uppfattningen att cancertypen som vaccinet gav ett skydd emot var så ovanlig att de 

inte såg någon mening med att vaccinera sina barn (Barnes et al., 2018). Föräldrar 

rapporterade även att eftersom det inte fanns något krav att ge HPV vaccinationen så var de 

av uppfattningen att vaccinationen inte var viktig (Warner et al., 2015; Maric´ et al., 2018).  

Media formade och påverkade attityderna kring HPV-vaccin i samhället (Oldach & Katz, 

2012). Genom media inhämtade en av fyra föräldrar sin information om vaccin. Föräldrar 

tyckte att det inte fanns tillräckligt med information angående HPV-vaccin, vilket påverkade 

antalet barn som erhöll vaccinationen negativt (Maric´ et al., 2018). Data visade på att 

föräldrar hade en önskan om att sociala media skulle ta upp mer angående HPV-vaccin och 

dess fördelar för att på så sätt få en ökad spridning kring ämnet. Det skulle då medföra att 

vaccinationen blev mer accepterad inom samhället (Warner et al., 2015). Även familj och 

vänners negativa åsikter om vaccinet bidrog till att föräldrars attityder blev mer negativa 

(Maric´ et al., 2018).  

Biverkningar av HPV-vaccin  

Avsaknad av förtroende för vaccinationer överlag och vaccinationers effekt var attityder som 

sågs hos föräldrar (Maric´ et al., 2018). Enligt data bidrog eventuella biverkningar av 

vaccinet till osäkerhet hos föräldrarna. Några biverkningar som föräldrar var oroliga över 

var att deras döttrar kunde bli infertila efter vaccinationen (Warner et al., 2015; Fontenot et 

al., 2015), att menstruationscykeln kunde bli rubbad eller att vaccinet skulle orsaka ett 

förändrat beteende (Warner et al., 2015). Andra föräldrar hade hört att barnen kunde dö av 

vaccinet och valde därför att inte vaccinera sina barn (Fontenot et al., 2015). En rädsla fanns 

även kring att vaccinationen kunde ge uppkomst till ett riskfyllt sexuellt beteende eller att 

barnen kunde drabbas av blodproppar efter vaccinationen (VanWormer et al., 2017). Data 

påvisade att föräldrar valde att inte fullfölja vaccinationsprogrammet med alla tre sprutor då 

de uppgav att de hade sett en förändring i barnets beteende i form av nervositet, 
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personlighetsförändringar, hyperaktivitet och ett förändrat sexuellt beteende efter att ha 

erhållit den första sprutan (Warner et al., 2015).   

Samhällets strukturer och normer  

Resultatet från data visade på att föräldrar ville vaccinera sina barn men på grund av 

kostnaderna avstod de (Warner et al., 2015; Oldach & Katz, 2012; Maric´ et al., 2018). HPV-

vaccin ingick inte i det allmänna vaccinationsprogrammet i vissa länder vilket ledde till att 

föräldrar själva fick betala kostnaden vilket kunde resultera i att vaccinationen uteblev 

(Warner et al., 2015; Oldach & Katz, 2012). Det styrker Paul et al., (2014) med att säga att 

om vaccinationen hade varit gratis skulle alla föräldrar låtit sina barn vaccineras, men endast 

hälften av föräldrarna skulle ha gett vaccinet till sina barn oavsett om de var gratis eller inte 

(a.a). Förlorad arbetstid och därmed lön påverkade föräldrars beslut kring att vaccinera sina 

barn, samt resan till vaccinationsstället och kostnad för själva sprutan var andra ekonomiska 

faktorer som ledde till föräldrars negativa inställning till vaccinationen (Paul et al., 2014; 

Fontenot et al., 2015). Det sågs även att avsaknad av försäkring som täcker kostnaderna för 

vaccinationerna var en av de största bidragande faktorerna till föräldrars tvekan att vaccinera 

(Warner et al., 2015). Föräldrar upplevde det även som jobbigt att behöva ta med sina barn 

till tre besök under olika tidpunkter, risken att glömma något av dos tillfällena var större när 

doserna måste tas vid olika tillfällen. Föräldrar skulle uppskatta om det bara var två doser 

istället för tre, då de ansåg att det skulle vara bekvämare och mindre kostsamt (Fontenot et 

al, 2015).  

Vaccinationen förknippades med en uppfattning om att föräldrar gav sina barn tillåtelse att 

utöva sexuella aktiviteter på ett oansvarigt sätt (Warner et al., 2015; Rosenthal et al., 2008; 

VanWormer et al., 2017; Maric´ et al., 2018). Data visade på att föräldrar var av 

uppfattningen att det inte fanns någon risk för sexuellt umgänge ännu och att barnen därmed 

inte löpte risk för att drabbas av könssjukdomar eller cervixcancer och därför inte behövde 

vaccineras ännu (VanWormer et al., 2017).  En annan faktor kring föräldrars beslut var deras 

religion då religionen hade en stor inverkan på hur lätt föräldrar tyckte att det var att diskutera 

ämnet med sina barn. I data framkom att föräldrar ansåg att det var tabubelagt att prata om 

sex (Warner et al., 2015), och på grund av deras religion ansågs att sex enbart var accepterat 

inom äktenskapet och därför kände föräldrar sig mer skeptiska till vaccination (Rosenthal et 

al., 2008). Data påvisar att föräldrar valde att inte fullfölja vaccinationsprogrammet då de 

inte kunde förlika sig med att vaccinet hade en koppling till en sexuellt överförbar sjukdom 

(Barnes et al., 2018).  Andra anledningar till tveksamhet hos föräldrar var att de inte visste 

hur de skulle inleda ett samtal med sina barn kring sexuell aktivitet och varför vaccinet gavs 

(Warner et al., 2015).  

Ålder som faktor  

Barnets ålder- en avgörande faktor  

Data visade på att barnets ålder var en avgörande faktor till om föräldrar kände sig bekväma 

med att prata om vaccinet och att det gav ett skydd mot HPV (Warner et al., 2015). Maric´ 

et al., (2018) beskrev att föräldrar med barn under nio år ännu inte hade funderat så mycket 
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på vaccinationen för sina döttrar. VanWormer et al., (2017) menade att det därför uppstod 

känslor så som osäkerhet, ambivalens och motstridighet till att vaccinera sina unga döttrar 

(a.a). Missförstånd och osäkerhet kring vid vilken ålder vaccinationen var tillgänglig ledde 

även till tveksamheter hos föräldrar (Warner et al., 2015; Hansen et al., 2015). Det styrker 

VanWormer et al., (2017) då föräldrar i USA generellt hade god kunskap om vad HPV-

vaccin var, men de hade låg kännedom om vid vilken tidpunkt vaccinationen 

rekommenderades samt vilka fördelar som vaccinet medförde. Enligt Hansen et al., (2015) 

fanns uppfattningen om att barnen borde erhålla vaccinationen i senare tonåren när sexuellt 

umgänge blir mer aktuellt. Andra föräldrar däremot ansåg att de var bäst att vaccinationen 

skedde i tioårsåldern innan barnet blivit sexuellt aktivt. Data visade på att föräldrar 

underskattade sina barns sexuella erfarenheter och konsekvenserna blev då att vaccinationen 

kunde ske efter sexdebuten och risken för att barnet redan var smittad med HPV var större 

än om barnet ännu inte blivit sexuellt aktivt.   

Delaktighet  

Att involvera och göra barnen delaktiga i beslutsfattandet gällande HPV-vaccin ansågs vara 

viktigt. Det var ett steg mot vuxenlivet och att börja fatta egna beslut. Data påvisade att de 

föräldrar som involverade barnen i beslutsfattandet och där barnen nekade till vaccinationen 

var av uppfattningen att barnet ännu inte börjat tänka på sex och därför inte ville vaccineras. 

Data visade på att föräldrar var av uppfattningen att om de uppfostrat sina döttrar till att bli 

självständiga och om de fått ordentligt med information angående att använda kondom inför 

framtida sexuella aktiviteter, så skulle risken att drabbas av HPV vara minimal. Därför var 

det upp till dottern att bestämma själv om hon ville erhålla HPV-vaccinet eller inte, då det 

var dotterns kropp som hon själv bestämmer över (Barnes et al., 2018). Data visade på att 

föräldrar upplevde det svårt att vaccinera barnen mot dess vilja (Rosenthal et al., 2008; 

Rockliffe, Chorley, McBride, Waller & Forster 2018). Enligt Rockliffe et al., (2018) 

uppskattade föräldrar när de kunde ta ett gemensamt beslut tillsammans med sina barn om 

de skulle vaccineras eller inte.  

Resultatsammanfattning  

God information från sjuksköterskor ledde till att föräldrar var positiva till vaccinationen. 

Om vaccinets fördelar övervägde nackdelarna var föräldrar positivt inställda till att ge sina 

barn vaccinet. Det uppfattades även som mer betydelsefullt i förhållande till andra vacciner, 

då det skyddade mot cancer. Tidigare erfarenheter och öppenhet inför ämnet gjorde det 

lättare för föräldrar att prata med barnen. Orsaker till att föräldrar valde att avstå vaccination 

till sina barn var på grund av brist på information, tvivel på effekt samt oro för allvarliga 

biverkningar samt att sjuksöterskors negativa attityder kunde avspeglade sig till föräldrar. 

Eller att vaccinet var relativt nytt och ännu inte tillräckligt beprövat bidrog till osäkerhet hos 

föräldrar. Meningsskiljaktigheter fanns angående vaccination till pojkar, det ledde till att 

föräldrar var tveksamma till att erbjuda sina pojkar vaccinet. Ekonomiska skäl, medias 

negativa påverkan och familj och vänners negativa attityder, samt hinder rörande religion 

och synen på sex var andra orsaker till föräldrars tvekan (Fontenot et al., 2015; Warner et 

al., 2015; Barnes et al., 2018; VanWormer et al., 2017). Föräldrars åsikter skildes sig åt kring 
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vid vilken ålder barnet skulle vara vid erhållandet av vaccinet (Warner et al., 2015; Hansen 

et al., 2015; VanWormer et al., 2017; Barnes et al., 2018; Maric´ et al., 2018).   
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DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Examensarbetet berörde ett aktuellt ämne som är väl omdebatterat i samhället. En 

litteraturöversikt gjordes för att besvara syftet som var att undersöka faktorer som påverkade 

föräldrars attityder gällande HPV-vaccination till deras barn. Anledningen till att 

litteraturöversikt valdes som metod var på grund av att författarna önskade få en överblick 

och en ökad kunskap över det valda området. Rosén (2017) beskriver att för att kunna 

genomföra en litteraturöversikt krävs det att det finns tillräckligt med underlag i form av 

vetenskapliga artiklar, vilket författarna ansåg att det fanns. Metodvalet att göra en 

litteraturöversikt var därför relevant för examensarbetet. Om en empirisk studie valts kunde 

det enligt Priebe och Landström (2017) lett till ett annat resultat. Författarna var av 

uppfattningen att antalet deltagare då blivit få och resultatet hade då inte varit överförbart. 

Vetenskapliga artiklar från vetenskapliga tidskrifter har legat till grund för data då författarna 

ansåg att det skulle ge ett pålitligt och evidensbaserat resultat. De vetenskapliga artiklarna 

har hittats via databaserna Cinahl och Medline. Databaserna valdes då de ansågs vara 

tillförlitliga, samt passade huvudämnena som var omvårdnad och vårdvetenskap. Enligt 

Petersson (2017) styrks arbetets trovärdighet om flera databaser används vid sökning av data. 

Fortsättningsvis beskrivs att användandet av sökord är centralt i en litteraturöversikt (a.a). 

Det motiverades med att specifika sökord användes för att begränsa artiklarna till det som 

författarna ansåg vara relevant för arbetet (se bilaga 1). Då sökningen hade en specifik 

inriktning resulterade det i att de valda artiklarna sågs vid flera olika söktillfällen med olika 

sökordskombinationer vilket stärkte artiklarnas användbarhet baserat på syftet med studien. 

De inklusions-och exklusionskriterier som valdes inför artikelsök ansåg författarna vara 

relevanta då de avgränsade sökområdet i önskad riktning. Författarna var medvetna om att 

en bredare sökning på fler databaser eller med färre inklusion och exklusionskriterier skulle 

resulterat till mer artiklar och mer fakta att granska. Det skulle också betyda att arbetet skulle 

blivit större och mer tidskrävande.   

Det har framgått att artiklar innehållande negativa attityder var överrepresenterade jämfört 

med artiklar innehållande positiva attityder. Artiklar som innehöll både positiva och negativa 

attityder har därför valts för att minska risken för att resultatet blir vinklat eller missvisande. 

Författarna hade en önskan om att förhålla sig objektivt och neutralt till ämnet och artiklarna. 

Det är dock inte helt gångbart, då författarnas förförståelse påverkade till viss del valet av 

data och i sin tur resultatet. Författarna sökte upp artiklarna tillsammans vid varsin dator 

genom att ha en öppen dialog under artikelsökningen. Alla artiklar som var av intresse lästes 

av båda författarna innan de eventuellt valdes, det ses som en styrka då två olika personer 

läst samma artikel och då var av uppfattningen att innehållet svarade på arbetets syfte. Det 

motiveras enligt Billhult (2017) genom att reliabiliteten styrks om båda författarna läst vald 

data. Om arbetet hade delats upp så att författarna läst hälften av artiklarna var ses det som 

en svaghet då författarna kunnat missa viktigt innehåll eller tolkat innehållet fel och då valt 

artiklar som inte svarade på syftet (a.a). Inklusionskriterier att enbart använda vetenskapliga 

artiklar publicerade efter år 2008 motiveras av att författarna ville begränsa sig till tämligen 

aktuella data vilket sågs som en styrka i studien. Föräldrar av båda könen samt i olika 

åldersspann inkluderades för att på så sätt få en bredare bild över ämnet.  
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Första urvalet baserades på artiklarnas titel för att då få en bättre uppfattning om artikeln.  

Sedan lästes abstrakt innan de valdes inför vidare granskning. Samtliga artiklar var skrivna 

på engelska, dock från författare med olika nationaliteter. Det på grund av att få en 

omfattande bild av ämnet över flera delar av världen. Nackdelen vid studien var dock att 

endast ett fåtal länder ligger som grund till resultatet, samt att 8 av de 11 artiklarna i resultatet 

kom från USA. Mårtensson och Fridlund (2017) menar att resultatet kan bli missvisande 

samt att överförbarheten försämras om majoriteten av studierna är utförda i ett och samma 

land (a.a).  För bättre överförbarhet hade det behövts inkluderas ett bredare urval, det vill 

säga fler artiklar från olika länder. Det var dock inte genomförbart då tidsramen för arbetet 

var för kort. Under sökarbetet efter vetenskapliga artiklar fanns artiklar från andra länder än 

de som valdes till resultatet med, dock valdes inte de artiklarna på grund av att de inte 

uppfyllde kraven. Exempelvis saknade de bortvalda artiklarna föräldraperspektiv, de var inte 

skrivna på engelska eller så var de skrivna innan år 2008 vilket var ett exklusionskriterie.  

I arbetet sågs både kvalitativa och kvantitativa artiklar, det gav en fördjupad kunskap om 

känslor, attityder och upplevelser samt statistik. Författarna motiverade valet att använda 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar då det ledde till en fördjupad insikt kring vilka 

faktorer som påverkade föräldrars attityder kring HPV-vaccin av deras barn. En 

artikelsammanfattning gjordes tillsammans av författarna (se bilaga 2). För författarna var 

det viktigt att båda två var väl insatta i de valda artiklarna för att kunna genomföra ett bra 

arbete tillsammans. Artiklar med föräldraperspektiv valdes då arbetets syfte var att 

undersöka föräldrars attityder. Dock hade två av artiklarna både föräldra- och 

patientperspektiv, dessa valdes trots detta då de ansågs besvara syftet som var att undersöka 

faktorer som påverkade föräldrars val att vaccinera sina barn med HPV-vaccin. Samtliga 

artiklar har kvalitetsgranskats med hjälp av granskningsmallar för kvantitativa och 

kvalitativa artiklar enligt Friberg (2017). Författarna har genomfört artikelsökningen samt 

kvalitetsgranskningen tillsammans. Under genomläsning och granskning av artiklarna har 

en dialog förekommit där författarna har diskuterat artiklarna så att båda har tolkat innehållet 

på liknande sätt. Kvalitetsgranskning utfördes med syftet att stärka reliabiliteten samt 

trovärdigheten. För att ytterligare stärka trovärdigheten och pålitligheten kan examensarbetet 

enligt Mårtensson och Fridlund (2017) granskas av exempelvis en handledare, vilket har 

skett i detta fall.   

Resultatdiskussion  

Inom hälso- och sjukvården används begreppet hälsoekonomi för att beräkna kostnad 

relaterat till effektivitet av olika behandlingar och förebyggande insatser. Målet är att hitta 

en åtgärd som gynnar befolkningens hälsa samtidigt som den är kostnadseffektiv 

(Folkhälsomyndigheten, 2017b). Det styrker proposition 2017/18:249 där det står att god 

hälsa är lika med en frisk och välmående befolkning vilket resulterar i bättre förutsättningar 

för välstånd och ökad tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre 

produktivitet och minskade behov av vård och omsorg. I resultatet framkommer det att en 

orsak att inte vaccinera sina barn är på grund av ekonomiska svårigheter bland annat genom 

avsaknad av försäkring som täcker vaccinationskostnaden samt att vaccinet inte ingår i det 

allmänna vaccinationsprogrammet. I resultatet ses även att dubbelt så många föräldrar tänker 

vaccinera sina barn om vaccinationen är gratis i jämförelse med om de själva får betala för 
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vaccinationen. Resultatet styrks av Juntasopeepun & Thana, (2018) som skriver att om 

vaccinet betalas av statens så skulle majoriteten av föräldrar låta sina barn vaccineras. 

Resultatet visar även att avsaknad av försäkring är den största bidragande faktorn till att 

föräldrar är tveksamma till vaccination, och i de länder där HPV-vaccin inte ingår i det 

allmänna vaccinationsprogrammet och i länder där föräldrar själva betalar för vaccinationen, 

avstår många från att vaccinera sina barn. Införande av HPV-vaccin i det kostnadsfria 

allmänna vaccinationsprogrammet för barn världen över leder enligt ovanliggande resultat 

till mer positiva attityder kring vaccinet hos föräldrar. Enligt WHO (2018b) finns HPV-

vaccinet med i det allmänna vaccinationsprogrammet i bland annat USA, Storbritannien och 

Indien (a.a). I Sverige ingår HPV-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor 

sedan 2010 (Folkhälsomyndigheten, 2018c). Alla vaccinationer som räknas in i Sveriges 

allmänna vaccinationsprogram är gratis för patienten enligt kap 7, 2 a § (SFS 2004:168). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018d) är vaccinationstäckningen för erhållande av HPV-

vaccinet högt i Sverige (a.a). Då vaccinet är gratis i Sverige kan det vara en bidragande faktor 

till varför föräldrar väljer att vaccinera sina barn trots att det enligt Folkhälsomyndigheten 

(2018b) inte finns något obligatoriskt vaccinationstvång i Sverige (a.a). Föräldrars 

ekonomiska förutsättningar ska inte påverka deras val angående HPV-vaccin till deras barn. 

Alla barn ska erhålla samma förutsättningar och möjligheter till en god hälsa.   

Flickor och pojkars hälsa skall ses som jämlik och de ska därför erhålla samma 

förutsättningar till en god hälsa. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) innebär hälsa att 

individen kan genomföra de projekt i livet som känns meningsfulla och att det är av vikt att 

bevara människors hälsa för att livskvalitet skall uppnås. Resultatet visar att i vissa länder 

ges HPV-vaccin både till pojkar och flickor och i studien av Seven, Güvenc, Ahin & Akyüz 

(2015) visar det på att det finns en markant skillnad hos föräldrar som har barn av båda könen 

angående valet att vaccinera sina barn mot HPV. Resultatet visar att föräldrar är mer villiga 

att låta vaccinera sina pojkar men de är inte lika villiga att vaccinera sina flickor mot HPV. 

Men enligt resultatet anser föräldrar att vaccination av pojkar inte är nödvändigt då de anser 

att pojkar inte kan drabbas av HPV. Det motsäger Folkhälsomyndigheten (2017a) genom att 

hävda att pojkars hälsa gynnas av erhållande av HPV-vaccin, då förekomsten av svalg, anal-

och peniscancer relaterad till HPV anses minska om pojkar får vaccinet. Enligt resultatet 

beror föräldrars negativa inställning till att vaccinera pojkar på brist av kunskap kring vilka 

olika typer av cancer som pojkar kan få till följd av HPV. På Folkhälsomyndigheten, (2018b) 

går det att läsa att i Sverige inkluderas inte pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet 

ännu men att det är något som diskuteras. Men enligt Cancerfonden (2015) är HPV relaterade 

cancerformer hos pojkar så ovanliga att kostnaderna för att pojkar ska ingå i det allmänna 

vaccinationsprogrammet inte bedömts uppvägas av nyttan. Det styrker Pearson et al., (2014) 

då forskning visar på att kostnaderna för vaccination av pojkar behöver vara mycket låga för 

att det ska vara kostnadseffektivt. De menar därför att det ur ett ekonomiskt perspektiv endast 

är flickor som ska erhålla vaccinationen (a.a). Folkhälsomyndigheten (2017) däremot skriver 

att om inte pojkar erbjuds vaccin mot HPV kommer aldrig en tillräcklig flockimmunitet 

kunna uppstå. Om föräldrar vill att deras barn ska vaccineras mot HPV behöver föräldrar 

själva betala för vaccinationen (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Dock visar ovanstående 

data på att föräldrar som själva bekostar vaccinet upplevde negativa attityder och i större 

utsträckning väljer att avstå. Därför erhåller få pojkar vaccinationen om föräldrar får betala 

för vaccinationen själva, vilket kan påverka pojkars hälsa negativt.  



18 

 

Resultatet visar på att en generell attityd hos föräldrar är oro inför eventuella biverkningar 

av vaccinet och tvivel på vaccinets effekt. Det styrker även Margolis, Brewer, Shah, Calo & 

Gilkey (2019) studie. Just vaccinets effekt är omdebatterat av föräldrar, bland annat visar 

resultatet att en orsak till tvekan hos föräldrar är att vaccinet inte funnits tillgängligt under 

en längre tid och vaccinets effekt ännu inte hunnit utvärderas ordentligt, inte heller eventuella 

biverkningar. En farhåga hos föräldrar är att deras barn kan drabbas av rubbad 

menstruationscykel, infertilitet, personförändringar samt ett förändrat sexuellt beteende efter 

vaccinationen. Föräldrar uttrycker även rädsla inför att deras barn kan få kroniska 

hälsoproblem eller att vaccinationen inte är gynnsam för hälsan är andra. Cancerfonden 

(2015) och Läkemedelsverket (2019) dementerar påståendena då inga allvarliga 

biverkningar rapporterats till följd av HPV-vaccin. De vanligaste biverkningarna enligt 

Cancerfonden (2015) efter HPV-vaccin är ömhet, rodnad och svullnad vid injektionsstället. 

Det har getts över 100 miljoner doser världen över och vaccinet har noga granskats genom 

olika kliniska läkemedelsprövningar (a.a). Från resultatet framkom det dock att föräldrar såg 

en förändring i beteende hos deras barn i form av nervositet, personlighetsförändringar, 

hyperaktivitet och ett förändrat sexuellt beteende efter erhållande av den första sprutan och 

valde då att inte fullfölja vaccinationsprogrammet. Läkemedelsverket, (2019) skriver att 

olika sjukdomstillstånd alltid framkommer hos enstaka individer när en stor grupp 

vaccineras. Det kan handla om neurologiska och autoimmuna sjukdomar, men det behöver 

inte ha något samband med själva vaccinationen (a.a). Oron hos föräldrar finns där trots 

evidens om HPV-vaccinets säkerhet. En anledning kan vara avsaknad av information. 

Resultatet visar på att ökade kunskaper hos föräldrar kring effekt och biverkningar av 

vaccinet kan leda till att ett högre antal barn blir vaccinerade. Det skulle då leda till positiva 

hälsoeffekter på sikt. I sjuksköterskors arbete ingår bland annat att undervisa och informera 

patienter om hälsofrämjande åtgärder (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). WHO:s 

(2018d) mål är att genom förebyggande arbete mot HPV förbättra människors hälsa och 

välbefinnande. Det sker bland annat genom vaccination då vaccin enligt Unicef, (2018) ses 

som en av de största hälsoframgångarna i medicinens historia. Enligt Motta et al., (2018) 

utrotar eller drastiskt minskar vaccin förekomsten och spridningen av många sjukdomar 

världen över.  

I resultatet framkommer att föräldrars attityder påverkas och formas av sjuksköterskors 

rekommendationer. De föräldrar som får information utifrån evidensbaserad fakta angående 

vaccinationen och eventuella biverkningar känner sig mer trygga i sitt beslut att ge sina barn 

HPV-vaccin. Det kan relateras till att allmänheten känner ett stort förtroende till 

sjuksköterskor och kompetensen de besitter, därför ses deras rekommendationer som en 

övervägande faktor till att föräldrar väljer att vaccinera sina barn (WHO, 2018). 

Informationen i mötet med föräldrar gällande hälsoeffekterna av HPV-vaccin leder därmed 

till mer positiva attityder och fler barn som erhåller vaccinet (Wong, 2011). Även Unicef 

(2018) poängterar vikten av att mötet med sjuksköterskor blir till en positiv upplevelse, då 

vaccinationer ofta är barnets första kontakt med sjukvården och lägger grunden för en god 

vårdrelation. Resultatet visar dock på att sjuksköterskors personliga åsikter kan avspegla sig 

i den information som ges och föräldrars attityder kan då påverkas negativt. I mötet med 

föräldrar är det därför viktigt att de inte uttrycker sina egna personliga attityder utan använder 

sig av evidensbaserad kunskap. Dock känner inte alla föräldrar ett behov av att erhålla 

information angående HPV-vaccinet, enligt resultatet är föräldrar av uppfattningen att om 
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de behöver information så söker de upp den på egen hand. Det är därför viktigt enligt 

Dahlberg & Segesten (2010) att sjuksköterskor erbjuder en personcentrerad vård utifrån 

föräldrars önskemål och behov i det hälsofrämjande arbetet. Svensk sjuksköterskeförening, 

(2016) belyser även de vikten av en personcentrerad vård då det bygger på att patienten och 

dennes närstående blir sedda och förstådda och att de har individuella behov, resurser, 

värderingar och förväntningar av vården.   

I resultatet framgår det att föräldrars beslutsfattande påverkas av sociala influenser så som 

informell information som kommer från omgivningen, exempelvis från media. Resultatet 

överensstämmer med Maurer et al., (2010) och Motta et al., (2018) som skriver att faktorer 

som bidrar till olika attityder kring HPV-vaccin, är exempelvis samhällets attityder som 

kommer från vetenskapliga, sociala och kulturella källor. Resultatet uppger att en av fyra 

föräldrar inhämtar sin information om vaccin genom media. Den största källan till 

information hos föräldrar angående HPV-vaccinet är enligt Lai et al., (2017) annonser i 

media. Enligt Getman et al., (2017) är det de föräldrar som är tveksamma till att vaccinera 

sina barn som i stor utsträckning uppsöker information angående vaccinationer via internet 

(a.a.). Det leder till negativa följder då enligt Peretti-Watel et al., (2014) information snabbt 

sprider sig via internet och är lättillgänglig för många personer (a.a). Då alla människor på 

internet har möjligheten att uttrycka sina åsikter och attityder, oavsett evidens eller om de 

besitter medicinsk kompetens eller inte, kan då enligt Maurer et al., (2010) informationen 

bli missvisande (a.a). Då negativa åsikter inom media angående vaccin påverkar föräldrars 

upplevelser och attityder mer än de positiva åsikterna menar Margolis et al., (2019) att 

föräldrar är mer benägna att ta till sig och sprida vidare det negativa. Resultatet visar på att 

föräldrar tycker att det saknas information angående HPV-vaccinet inom media och att det 

är ett problem. En annan problematik enligt Getman et al., (2017) är att föräldrar känner ett 

större förtroende till vad som skrivs på webbsidor utan vetenskaplig evidens än från 

webbsidor med vetenskaplig grund vilket kan missleda föräldrar i beslutsfattandet. Det 

dementerar dock Lai et al., (2017) som skriver att föräldrar som inhämtar information från 

media överlag upplever positiva attityder till vaccination, samt att de föräldrar som hämtar 

sin information från flera källor på internet känner att de får ökade kunskaper om HPV och 

föräldrar känner sig tryggare i sitt val att vaccinera sina barn. Resultatet visar att om media 

använder sin förmåga att nå många människor genom att sprida information om vaccinets 

fördelar påverkas föräldrars attityder positivt och acceptansen i samhället för vaccinet ökar. 

Om vaccinet blir mer accepterat kan troligtvis fler föräldrar känna sig bekväma med att välja 

vaccination till sina barn, det i sin tur leder till att förebygga ohälsa hos befolkningen, enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) är förebyggande av ohälsa en byggsten till ett främjat 

välbefinnande. En byggsten i sjuksköterskeprofessionen är att aktivt arbeta mot att främja 

hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Av resultatet framgick att barns ålder påverkar valet av vaccination. Det styrker Katz et al., 

(2016) genom att hävda att barnen befinner sig i yngre tonåren vid erhållandet av HPV-

vaccinet och att de då kan ha utvecklat egna åsikter om vaccin anser föräldrar resulterar i att 

beslutsfattandet blir mer komplicerat. Resultatet beskriver att föräldrar har en önskan om att 

ta ett gemensamt beslut tillsammans med sina barn angående att erhålla HPV-vaccin eller 

inte. Föräldrar anser att genom att göra sina barn delaktiga i beslutsfattande ges barnen en 

möjlighet att själva bestämma över sin kropp. Det styrker även kap 1, 1§ i SFS 2018:554 där 
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det står att patienten ska ha rätt till självbestämmande och delaktighet över sin vård. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) kan en ökad delaktighet för barnen gynna den 

personcentrerade vården och i sin tur leder det då till ett främjat välbefinnande.  

Föräldrars åsikter skiljer sig åt kring vilken ålder som är mest lämplig för barnen vid 

erhållande av HPV-vaccinet. Resultatet visar att föräldrar anser att vaccinationen ska ges i 

senare tonåren när sexuellt umgänge är aktuellt, medan andra föräldrar är av uppfattningen 

att barnet ska erhålla sitt vaccin redan i 10-årsåldern innan sexuellt umgänge inträffar. Båda 

uppfattningarna hos föräldrar gällande lämplig ålder vid erhållande av HPV-vaccin finner 

stöd från The U.S.  

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), där rekommenderad ålder för 

vaccination är mellan 9–26 års ålder (Carlos et al., 2010). Okoronkwo et al., (2012) skriver 

dock att barns hälsa gynnas om vaccinationen sker i tidig ålder, då störst risk att drabbas av 

HPV är inom det första året som sexuellt aktiva. Enligt resultatet ställer det dock till med 

problem då föräldrar är av uppfattningen att HPV-vaccinet är starkt associerat med sexuell 

aktivitet, vilket leder till att de inte känner sig bekväma att prata om ämnet med sina barn. 

Det leder i sin tur till tveksamheter kring att vaccinera barnen. Det finns även andra faktorer 

som gör att föräldrar är tveksamma till vaccinationen, enligt resultatet är en faktor känslan 

att de indirekt ger barnen tillåtelse att utöva sexuella aktiviteter på ett oansvarigt sätt om de 

tackar ja till HPVvaccinationen, vilket inte är deras mening. Föräldrars attityder blir därmed 

negativt inställda. Föräldrars inställning och attityder kring sexualitet kan då påverka antalet 

barn som erhåller vaccinationen negativt och på så sätt förhindras det hälsofrämjande arbetet 

mot HPV och de följdsjukdomar som kan uppstå. Det är därför viktigt att sjuksköterskor ser 

föräldrar som individer med olika bakgrund och förförståelser för att i mötet kunna erbjuda 

en god och säker vård.  

Konklusion  

Föräldrars attityder är en avgörande faktor till om deras barn erhåller HPV-vaccinet eller 

inte. För att föräldrar skall få ett ökat förtroende för HPV-vaccinet behövs formell 

information till föräldrar angående vaccinets fördelar och effekt från sjuksköterskor. 

Informationen skall vara evidensbaserad för att föräldrar skall känna sig trygga i att fatta 

informerade beslut oavsett barnets ålder. Det leder till en känsla av ökat förtroende för 

vaccinet vilket kan resultera i minskad oro för biverkningar och bristfällig effekt. Media kan 

påverka föräldrars attityder både negativt och positivt, då föräldrar valde media som främsta 

informationskälla och det är därför viktigt att sjuksköterskor tar det i beaktande i samtalet 

med föräldrar angående HPVvaccinationen. Ekonomiska aspekter spelar en avgörande roll i 

antalet barn som erhåller vaccinet. Allmänna vaccinationsprogram bidrog till en högre 

vaccinationsgrad. Attityder gällande vaccination av pojkar går isär hos föräldrarna.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet  

Uppsatsen kan användas för att få en fördjupad kunskap och förståelse om föräldrars attityder 

kring HPV-vaccin till deras barn. Samt en kunskap om vilka faktorer som påverkar och 
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varför de påverkar föräldrars attityder. I rollen som sjuksköterska kan den ökade förståelsen 

användas för att utveckla den personcentrerade vården. Sjuksköterskor världen över har goda 

möjligheter att göra familjen delaktig genom att ge information och på så sätt underlätta för 

familjen att fatta ett beslut som känns rätt för dem. Förbättringspotential finns när de kommer 

till att informera föräldrar om vaccinet. En förbättring skulle kunna vara att informationen 

sker tidigt i samband med andra vaccinationer. Genom att en kompetent och trovärdig 

världsomfattande myndighet, exempelvis WHO sprider kunskap om vaccinets 

hälsofrämjande effekt via utbildning på samhällsnivå och social nivå kan föräldrars attityder 

påverkas positivt. HPVvaccin ses av många som ett relativt nytt vaccin och anses därför vara 

osäkert. I framtiden kommer HPV-vaccinet troligtvis att vara mer känt och mer accepterat i 

samhället, likställt med andra vaccin som funnits under en längre tid och som föräldrar 

känner förtroende för. Sjuksköterskor har en viktig uppgift genom att tydliggöra vaccinets 

hälsoeffekter både för individen och samhället samt informera om eventuella biverkningar 

så att föräldrar känner sig välinformerade. En annan uppgift för sjuksköterskor kan vara att 

försöka underlätta för föräldrar att prata med sina barn om sexualiteten och sexuellt 

överförbara sjukdomar genom att bekräfta deras känslor och tankar samt att belysa det 

naturliga rörande sexualiteten.    

Mer forskning i området behövs för att kunna få en djupare insikt i föräldrars attityder till 

HPVvaccinet, och vad som orsakar olika attityder. Samt hur de negativa attityderna kan 

vändas. Det är även av stor vikt att fortsatt forskning kring pojkars erhållande av HPV-vaccin 

genomförs för att undersöka de hälsofrämjande effekterna och de ekonomiska aspekterna.    
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Översiktstabell över sökord enligt Friberg (2017).  

Databas  Datum  Sökord  Antal 

träffar  

Lästa  

titlar  

Lästa 

abstrakt  

Urval 

1  

Urval 

2  

Cinahl  2019- 

01-25  

parents attitudes HPV 

vaccine  

4  4  3  2  2  

Cinahl  2019- 

01-25  

Human Papillomavirus, 

vaccine knowledge, 

information, parents.  

1  1  1  1  1  

Cinahl  2019- 

01-25  

Acceptability of HPV 

Vaccine Parents.   

7  7  6  2  2  

Cinahl  2019- 

01-25  

Parents HPV Vaccine 

Sons and Daughters.   

4  4  4  1  1  

Cinahl  2019- 

01-25  

Nine-valent human 

papillimavirus vaccine.   

12  12  8  1  1  

Cinhal  2019- 

02-04  

Hpv vaccine and 

sexual history.  

22  22  14  1  1  
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Cinahl  2019- 

01-25  

human papillomavirus*  

AND misconceptions*  

AND parent*  

7  7  5  1  1  
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träffar  

Lästa  

titlar  

Lästa 

abstrakt  

Urval 

1  

Urval 

2  

Cinahl  2019- 

01-28  

Parental perspective on 

human papillomavirus.  

2  2  2  1  1  

Medline  2019- 

01-24  

HPV* AND vaccine* 

AND parent* AND 

misconception*  

16  16  11  1  1  
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Bilaga 2 Översiktstabell över analyserade artiklar enligt Friberg (2017).  

Författare   

Titel  

Tidskrift  

Årtal  

Perspektiv  Problem och syfte  Metod  Resultat  Diskussion  

Författare: Barnes, K.L., 

...Bendixsen, C.G.  

Titel:Determinants of human 

papillomavirus vaccine attitudes: 

an interview of Wisconsin 

parents  

Tidskrift: BMC Public Health  

Årtal: 2018  

Föräldraperspektiv.  Undersöka hur 

föräldrars attityder 

påverkar deras val om 

att vaccinera eller avstå 

vaccination mot HPV 

till deras barn.  

Flera semistrukturerade 

intervjuer under 1 års  

tid vid olika tillfällen, 

där 25 stycken 

föräldrar till barn i 

åldrarna 11-17 år 

deltog. Studien 

genomfördes i 

Wisconsin, USA.  

Intervjutillfällena 

jämfördes för att se 

skillnader.  

Tre huvudteman formade 

föräldrarnas attityder 

gällande HPV-vaccin 

och dessa var; den 

upplevda sannolikheten 

att vaccinet förebygger 

cancer. Den andra var 

ungdomarnas avsikt att 

ha sexuellt umgänge. 

Den sista var 

trovärdigheten till 

vaccinets 

informationskällor.  

Mer forskning behövs för 

att förbättra attityderna 

kring HPV-vaccin. 

Information bör ges ur ett 

familjeperspktiv.  

Författare: Fontenot, H.B., 

Domush, V., & Zimet, G.D. 

Titel: Parental attitudes and 

beliefs regarding the nine-valent 

human papillomavirus vaccine.  

Tidskrift: Journal of adolescent 

health.  

Årtal: 2015.  

Föräldraperspektiv.  Utforska föräldrars 

attityder och 

övertygelser om det 

nya HPV 9-vaccinet.  

Fyra fokusgrupper på 

internet med totalt 81 

deltagare. Två av 

grupperna hade 

vaccinerat sina barn 

mellan 11– 17 år och de 

2 andra grupperna hade 

barn mellan 9–12 år 

som inte erhållit vaccin. 

Studien genomfördes i 

USA.  

Kunskapen om vaccinet 

var liten eller obefintlig 

hos föräldrarna.  

Föräldrarna var oroliga 

för biverkningar samt 

bristfälligeffekt relaterat 

till att vaccinet var 

relativt nytt. Ekonomiska 

aspekter spelade roll i 

valet.   

Det framgick att 

vårdpersonalens 

rekommendationer hade 

störst inverkan på 

föräldrarnas attityder 

gällande HPV-vaccin. 

Samtidigt samlade 

föräldrarna information från 

internet som ej var 

evidensbaserad  
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Författare  

Titel  

Tidskrift  

Årtal  

Perspektiv  Problem och syfte  Metod  Resultat  Diskussion  

Författare: Hansen, C.E., 

Credel, M., Shapiro, E.D., & 

Niccolai, L.M.  

Titel: It all depends: A 

qualitative study of parents views 

of human papillomavirus vaccine 

for their adolescents at age 11–12 

years.  

Tidskrift: Journal of 

cancer education Årtal: 

2015  

Föräldraperspektiv.  Få en ökad förståelse 

för vad som avgör om 

föräldrar väljer att 

vaccinera sina barn 

mot HPV virus eller 

inte.  

Semi strukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 45 stycken 

föräldrar deltog. 

Studien genomfördes i   

USA, maj 2013 till juni 

2014. Intervjuerna blev 

sedan kodade enligt en 

mall för att därefter 

analyseras för att få 

fram olika teman.  

Majoriteten av 

föräldrarna var positivt 

inställda till vaccinet. De 

ansåg att effekterna 

överväger eventuella 

biverkningar. Åsikter 

skilde sig åt när de kom 

till ålder som var lämplig 

vid vaccination. Föräldrar 

upplevde det jobbig att 

vaccinationen var så 

förknippad med sex.  

En del föräldrar ville inte 

tänka tanken att deras barn 

en dag kommer bli sexuellt 

aktiva och riskera att 

drabbas av HPV.  

Författare: Marić, G.,  

Birčanina, Đ., Kisićb, V.,  

Dotlićc, J., Zarića, M., Kisić- 

Tepavčevića, D. & Gazibaraa, T.  

Titel:Parental perspective on 

human papillomavirus (HPV) 

vaccination in Serbia: 

Knowledge, attitudes and  

practice  

Tidskrift: Sexual &  

Reproductive Healthcare  

Årtal: 2018  

Föräldraperspektiv.  Föräldrars attityder kan 

vara den största 

faktorn till om barn 

erhåller vaccinet eller 

inte. Att undersöka 

vilka kunskaper och 

attityder föräldrar har 

angående att ge sina 

barn HPV vaccin, samt 

vilka faktorer som 

avgör föräldrars 

attityder till vaccin.  

En tvärsnittsstudie på 

två vårdcentraler i 

Serbiens huvudstad.  

Föräldrar med barn 

under 18år som hade 

en tid på morgonen 

eller eftermiddagen på 

vårdcentralen under en 

6 månaders period 

inkluderades.  

Flertalet föräldrar visste 

att vaccinet existerade. 

En fjärdedel av barnen 

skulle vaccineras mot 

HPV. Föräldrar var 

överens om att 

HPVvaccination i Serbien 

inte uppmärksammas 

tillräckligt.  

Den andel som erhåller 

vaccinet är ganska låg, det 

tros bero på att 

vaccinationen inte ingår i 

det allmänna 

vaccinationsprogrammet. 

Föräldrar med hög kunskap 

om vaccinet valde i större 

utsträckning att vaccinera 

sina barn.  
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Författare  

Titel  

Tidskrift  

Årtal  

Perspektiv  Problem och syfte  Metod  Resultat  Diskussion  

Författare: Ogunbajo, A., 

Hansen, C.E., North, A.L., 

Okoloko, E., & Niccolai, L.M. 

Titel: “I think they´re all 

basically the same”: parent´s 

perceptions of human papilloma 

virus (HPV) vaccine compared 

with other adolescent vaccines.  

Tidskrift: Child: care, health 

and development. Årtal: 2016  

Föräldraperspektiv.  Få en ökad förståelse 

om föräldrars attityder 

om HPV vaccin i 

relation till andra 

vaccin.  

Intervjustudie som 

genomfördes i USA. 

Deltagarna bestod av 

45 personer från 

etniska minoriteter och 

låginkomsthushåll. De 

fick frågan om att delta 

i samband med att de 

med sina barn besökte 

en vårdcentral i ett 

annat syfte.   

Deltagarna ansåg att 

HPV-vaccinet liknande 

andra vaccin deras barn 

hade erhållit. Föräldrarna 

ansåg att om vaccinet 

skyddar barnet mot 

ohälsa, kan de tänka sig 

att vaccinera sina barn. 

Föräldrarna kände tilltro 

till HPV vaccinet då de 

skyddar mot cancer.  

Den ökade förståelsen om 

likheter och skillnader 

mellan HPV-vaccin och 

andra vaccin hos föräldrar, 

kan i sin tur leda till ökad 

kunskap om hur antalet 

vaccinerade barn kan öka.  

Författare: Oldach, B.R., & Katz, 

M.L.  

Titel: Ohio appalachia public 

health department personnel: 

Human papillomavirus (HPV) 

vaccine availability, and 

acceptance and concerns among 

parents of male and female 

adolescents.  

Tidskrift: J Community Health  

Årtal: 2012  

Patient och 

föräldraperspektiv.  

Att undersöka patienter 

och deras föräldrars 

åsikter och attityder 

gällande HPV-vaccin 

till både flickor och 

pojkar.  

Telefonintervju med en 

representant från 

vardera av de 32 

kommunerna som 

deltog. Studien 

genomfördes i Ohio, 

USA. Datan  

analyserades senare för 

att få fram likheter och 

skillnader mellan de 

olika kommunerna.  

Föräldrar upplever 

misstro till vaccinet på 

grund av brist till 

information.Vaccinet är 

relativt nytt och 

outforskat. Tron om att 

deras barn ej är sexuellt 

aktiva och då inte är i 

behov av vaccinet. 

Omgivningen samt 

medias negativa åsikter 

påverkade.  

Vaccin till flickor ökar 

medan vaccin till pojkar 

minskar. En förklaring kan 

vara att informationen i 

skolan, från hälso-och 

sjukvården samt media  

riktar sig till flickor. För att 

öka andel som vaccinerar 

sig kan en åtgärd vara att 

göra det mer tillgängligt för 

alla via sjukförsäkringar 

eller att priset på vaccinet 

sänks.  
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Författare  

Titel  

Tidskrift  

Årtal  

Perspektiv  Problem och syfte  Metod  Resultat  Diskussion  

Författare: Paul, P., Tanner, A.  

E., Gravitt, P.E., Vijayaraghavan,  

K., Shah, K.V., & Zimet, G.D. 

Titel: Acceptability of HPV 

vaccine implementation among 

parents in India.   

Tidskrift: Health care for 

women international  

Årtal: 2014  

Föräldraperspektiv.   Kartlägga föräldrars 

kunskaper om 

HPVvirus, HPV-vaccin 

och cervixcancer.   

Intervjustudie med 36 

föräldrar, 30 kvinnor 

och 6 män. Datan 

översattes från Telugu 

till engelska för att 

sedan kodas för att få 

fram olika teman. 

Deltagarna var 

anonyma. Studien 

genomfördes i Indien.  

Deltagarna ansåg att de 

hade lite kunskap om 

andra könssjukdomar än 

HIV/AIDS.  

Majoriteten ansåg att 

vaccin var nödvändigt 

för att bevara barnets 

hälsa och förhindra 

sjukdomar. Föräldrarna 

hade svårt att skilja på 

olika vacciner deras barn 

fått.  

Kunskapen om HPV vaccin 

var låg, trots det var många  

positivt inställda till 

vaccinet.  

Författare: Rockliffe, L.,  

Chorley, A.J., McBride, E., 

Waller, J., & Forster, A.S. Titel: 

Assesing the acceptability of 

incentivising HPV vaccination 

consent from return as a means 

of increasing uptake.  

Tidskrift: BMC Public Health.  

Årtal: 2018  

Patient och 

föräldraperspektiv.  

Undersöka om antalet 

som lämnade in 

vaccination 

godkännande eller 

vaccinations nekande 

från målsman till 

skolsjuksköterskan 

ökade om de som 

lämna in fick vara med 

och tävla om ett 

presentkort på 50 euro.  

Kvalitativt 

frågeformulär med 

fritext där 181 flickor 

och 61 föräldrar deltog. 

Telefonintervjuer 

genomfördes med 

skolsjuksköterskor. 

Studien genomfördes i 

Storbritannien.  

Åsikterna var blandade 

gällande chansen att 

vinna ett presentkort. 

Vissa såg det som en kul 

grej och en bonus för de 

som ändå tänkt vaccinera 

sig. Andra såg det som 

ett försök till att muta 

flickorna och deras 

föräldrar.  

En förbättring som 

behövdes var att poängtera 

att flickorna inte var 

tvungna att vaccinera sig 

för att medverka i 

tävlingen, det som 

behövdes var att antingen 

tacka ja eller nej på de 

formuläret som 

skolsjuksköterskan skickat 

ut.  
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Författare  

Titel  

Tidskrift  

Årtal  

Perspektiv  Problem och syfte  Metod  Resultat  Diskussion  

Författare: Rosenthal, S.L., … 

Succop. P.A.  

Titel: Uptake of HPV vaccine: 

demographics, sexual history and 

values, parenting style and 

vaccine attitudes.  

Tidskrift: Journal of adolescent 

health.  

Årtal: 2008  

Föräldraperspektiv.  Undersöka likheter och 

skillnader i attityder 

gällande HPV vaccin 

relaterat till demografi 

och olika typer av 

föräldraskap.  

Frågeformulär finns 

tillgängliga i väntrum 

till pediatriska kliniker. 

153 deltagare med barn 

mellan 11–17 år deltog 

i frågeformuläret. 

Studien genomfördes i 

USA.  

Deltagarna som hade låg 

utbildning, tidigare 

erfarenheter av sexuellt 

överförbar-a sjukdomar, 

hade en nära relation till 

sina döttrar, var mer 

positivt inställda till 

vaccinationen.  

Beslutet om att vaccinera 

var tydligt kopplat till 

föräldraskap stilar och 

attityder. deltagarnas syn på 

sex och deras barns 

sexualiteten påverkade 

mindre än vad författarna 

hade väntat sig.  

Författare: VanWormer, J.J., … 

McLean, H-Q.  

Titel: Association between 

parent attitudes and receipt of 

human papillomavirus vaccine in 

adolescents.  

Tidskrift: BMC public health.  

Årtal: 2017  

Föräldraperspektiv.  Att undersöka 

förändringar i 

föräldrars attityder 

kring vaccin relaterat 

till andel barn som 

erhåller vaccinet.   

Kohortstudie i USA. 

Vid två tillfällen fick 

föräldrar med barn 

mellan 11-17 år svara 

på ett frågeformulär, de 

första vid studiens start 

och de andra efter 1 års 

tid. De två 

frågeformulären 

jämfördes senare med 

varandra för att se 

möjliga förändringar.  

  

Rädsla över att vaccinet 

kunde leda till ett 

riskfyllt sexuellt 

beteende eller att barnen 

kunde få blodproppar 

efter vaccinationen 

Vaccinationen 

förknippades med en 

uppfattning om att 

föräldrarna gav sina barn 

tillåtelse att utöva 

sexuella aktiviteter på ett 

oansvarigt sätt.  

Uppfattningen att det inte 

fanns någon risk för sexuellt 

umgänge och därmed inte 

kunde drabbas av HPV eller 

cervixcancer och inte 

behövde vaccineras  

ännu. Föräldrar hade god 

kunskap om vad HPVvaccin 

var, men de hade låg 

kännedom om vid vilken 

tidpunkt vaccinationen 

rekommenderades samt 

dess fördelar.  
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Författare  

Titel  

Tidskrift  

Årtal  

Perspektiv  Problem och syfte  Metod  Resultat  Diskussion  

Författare: Warner, E.L., … 

Kepka, D.  

Titel: Latino parents perceptions 

of the HPV vaccine for sons and 

daughters.  

Tidskrift: J Community Health.  

Årtal: 2015  

Föräldraperspektiv  Cervixcancer ökar 

bland latinamerikaner. 

Målet var att undersöka 

deras vilja eller icke 

vilja att vaccinera sina 

barn mot HPV virus.  

Systematiska 

sammanställningar av 

data genom samtal i 5 

olika fokusgrupper. 

Datan analyserades 

senare av två 

oberoende personer. 

Studien genomfördes i 

USA.  

Föräldrar berättade att de 

hade lite kunskap om 

HPV viruset och dess 

vaccin. De ansåg att 

vaccinet var för kostsamt  

och blev till en 

kostnadsfråga.  

Språkbarriären blev ett 

hinder då mestadels av 

informationen var på 

engelska  

Information om HPV 

vaccin på spanska skulle 

vara en förbättring för 

föräldrarna. Sjuksköterskan 

spelar en stor roll i att ge ut 

information då de har en 

regelbunden patientkontakt 

samt en relation till sina 

patienter och dess föräldrar.  
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Bilaga 3 Bild över vaccinationstäckningen i USA.  
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