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ABSTRACT: Human Papilloma virus (HPV) can lead to cervical cancer, a common form 

of cancer in Sweden and globally. A vaccine has been developed for the most carcinogenic 

strains of HPV. In Sweden it is planned that the vaccine be included in the public national 

vaccination program for children. The aim of this study was to illustrate attitudes towards 

future sexual habits and preventive cervical cancer screening among young women and 

parents of girls vaccinated against HPV. This study is a part of a larger project where 

interviews with young women aged 17 to 26 years and parents of girls aged 13 to 17 years 

compose the foundation. In this study the interviews were analysed with qualitative latent 

content analysis, all together 21 interviews. The main result was that in both groups it was 

generally thought that neither future sexual habits nor participation in cervical cancer 

screening would be considerably affected. The young women however had deficient 

knowledge about what they were vaccinated against and the purpose of cervical cancer 

screening. The parents had better understanding. Accurate information about HPV, the 

HPV vaccine and cervical cancer screening in connection with vaccination is important for 

the outcome of future sexual habits and participation in cervical cancer screening.  

Key words: HPV, vaccination, cervical cancer screening, sexual habits, parents, young 

women 

 

SAMMANFATTNING: Humant papillomvirus (HPV) kan leda till cervixcancer som 

är en vanlig cancersort både i Sverige och globalt. Ett vaccin har utvecklats mot de mest 

onkogena HPV-typerna. I Sverige ska HPV-vaccinet ingå i det allmänna nationella 

vaccinationsprogrammet för barn. Syftet med studien var att belysa inställningen till 

framtida sexualvanor och gynekologiska cellprovskontroller (GCK) bland unga kvinnor och 

föräldrar till flickor som HPV-vaccinerats. Denna studie är en del av ett större projekt där 

intervjuer med unga kvinnor 17-26 år samt med föräldrar till flickor 13-17 år utgör 

grunden. I denna studie analyserades intervjuerna med kvalitativ latent innehållsanalys, 

sammanlagt 21 intervjuer. Det huvudsakliga resultatet som framkom var att majoriteten av 

de unga kvinnorna och föräldrarna till flickorna inte trodde att framtida sexualvanor skulle 



   

   

förändras samt att deltagande i framtida GCK inte skulle påverkas nämnvärt. Det framkom 

dock att de unga kvinnorna hade bristfälliga kunskaper om vad de var vaccinerade emot och 

vad GCK var. Föräldrarna till flickorna hade större kunskap om vad vaccinering och GCK 

innebar än de unga kvinnorna. Vikten av rätt sorts information om HPV, HPV-vaccin och 

GCK i samband med vaccination framkom som ett betydande resultat för utfallet för de 

framtida sexualvanorna och deltagandet i GCK. 

Nyckelord: HPV, vaccination, GCK, sexualvanor, föräldrar, unga kvinnor 
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Bakgrund/inledning 
Cervixcancer är en cancerform som i Sverige årligen drabbar ca 450 kvinnor, varav 150 

avlider. Globalt sett är det en av de vanligaste kvinnliga cancerformerna med omkring en halv 

miljon drabbade varje år, framförallt i utvecklingsländer i Afrika, Latinamerika och 

Sydostasien. Av dessa avlider ca 300 000, ofta i unga år. Sveriges relativt låga dödssiffror i 

cervixcancer kan härledas till det omfattande screeningprogram som bedrivs sedan 60-talet 

(Rylander, 2005). Genom att cellprov tas från livmodertappen kan cancer i tidigt skede eller 

förstadier till cancer upptäckas och behandlas vilket anses vara den viktigaste faktorn för att 

minska insjuknande och dödsfall i cervixcancer. Det har länge varit känt att samlag är en 

smittväg för något karcinom, och en mycket viktig upptäckt var att insjuknande i cervixcancer 

förutsatte att det fanns en infektion av genitalt humant papillomvirus (HPV) av onkogen typ 

(Rylander, 2005; Walboomers et al., 1999).  Det går att se ett samband mellan tidig 

sexualdebut, många sexualpartners och utvecklande av cervixcancer. Nedsatt immunförsvar 

är också en tydlig riskfaktor för utveckling av cancer, likväl tobaksanvändande, kroniska 

infektioner på cervix och positivt test för klamydia (Rylander, 2005). Infektion av HPV 

förekommer i 99,7 % av cervixcancerfallen, således är det nästintill nödvändigt för 

insjuknande, dock är det ej en tillräcklig faktor för utveckling av cervixcancer (Walboomers 

et al., 1999). 

Olika typer av HPV 
HPV identifierades på 1980-talet och i dagsläget är mer än hundra olika papillomtyper 

identifierade. Av dessa är ett fyrtiotal sexuellt överförbara. HPV nummer 6 och 11 orsakar 

könsvårtor, kondylom, och räknas som lågriskvirus. Däremot räknas HPV nummer 16, 18 och 

ett flertal andra som högriskvirus och onkogena. Viruset är mycket vanligt, det smittar genom 

hud mot hudkontakt och spontanläker oftast. Över 20 % av kvinnor i tjugoårsåldern bär på 

viruset, av trettiofemåringarna är det 6 % och i fyrtioårsåldern har prevalensen sjunkit till 4 % 

(Rylander, 2010). Det beräknas att ungefär 70-80 % av kvinnor exponeras för genital HPV 

någon gång under sin livstid (Collins et al., 2002). 

Förebyggande arbete mot HPV och cervixcancer 
I dagsläget bedrivs både primär och sekundär prevention mot insjuknande i cervixcancer. 

Primär prevention innebär att vaccinera unga kvinnor/flickor mot humant papillomvirus 

(HPV) som kan leda till cancer (Rylander, 2010) samt tidigt informera om 

kondomanvändande och säkert sex (Gottvall, Larsson, Höglund & Tydén, 2009). Den 

sekundära preventionen inleds med gynekologisk cellprovskontroll (GCK) och tidig 

behandling vid cellförändringar (Rylander, 2010).  

Genom vetskapen om att cervixcancer orsakas av ett sexuellt överförbart virus kom 

möjligheten att förhindra smittspridning och insjuknande genom att vaccinera mot viruset. I 

juni 2006 registrerades det första vaccinet mot humant papillomvirus, ett vaccin som ska ge 

skydd mot HPV-typerna 6, 11, 16 och 18 (Rylander 2010). Ett år senare kom ytterligare ett 

vaccin som endast ska skydda mot de mest onkogena HPV-typerna 16 och 18, de typer som 

ligger bakom 70 % av cancerfallen (Bolund, 2009).    

I Sverige ska vaccin mot HPV ingå i det allmänna barnvaccinationsprogammet vilket innebär 

att sedan den 1 januari 2010 ska flickor 10-12 år erbjudas vaccinationen kostnadsfritt i skolan. 

Landstingen rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting (SKL) att genomföra en 

utvidgad vaccinering av flickor i åldrarna 13-17 år, en så kallad ”catch-up”. De som är 18 år 

och äldre får själva bekosta sin vaccination (Smittskyddsinstitutet, 2010a). Dock har detta i 
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praktiken ej påbörjats ännu då upphandlingar pågår gällande vilket vaccin som ska användas. 

Vaccinet verkar förebyggande och har bäst effekt om det ges före sexualdebut och eventuell 

exponering för HPV (Smittskyddsinstitutet, 2010b). Det saknas dock långtidsuppföljning på 

effekten av vaccinet på mer än 5 år och effekten på sjuklighet och dödlighet är svår att 

förutspå då det ligger flera decennier fram i tiden (SBU, 2008).  

Sverige har en lång tradition av sexualupplysning till befolkningen, dels med syftet att minska 

spridning av sjukdomar men även med budskapet att sexualiteten har ett värde i sig. År 1955 

blev Sverige det första land i världen med obligatorisk sexualundervisning i skolan. Initialt 

fanns en tydlig struktur på sexualundervisningens innehåll, men den nuvarande läroplanen för 

grund- och gymnasieskolan innehåller inga detaljanvisningar. Innehållet i sex- och 

samlevnadsundervisningen är en uppgift för den enskilde läraren och skolledningen att 

utforma (Bäckman, 2010). Det har dock kommit en ny läroplan för grundskolan för år 

2011/2012 från skolverket och i den finns sex- och samlevnad väl integrerat i de olika ämnena 

i undervisningen (Skolverket, 2011).  

Det som mest effektivt skyddar mot sexuellt överförbara infektioner (STI) är kondom 

förutsatt att den används korrekt under hela samlaget och är hel (Smittskyddsinstitutet, 2010 

b). Herlitz (2004) konstaterar att ungdomar i Sverige generellt använder kondom i låg 

utsträckning, och att myndigheternas strävan att minska STI inte har lyckats.  

Alla kvinnor i åldrarna 23-50 år, kallas till GCK vart tredje år och efter 50 kallas kvinnorna 

vart femte år upp till cirka 60 års ålder. Undersökningen leds ofta från ett onkologiskt centrum 

och upplägget regleras av nationella styrdokument (Berglund & Collberg, 2009). 

Provtagningen genomförs vanligen av barnmorskor på mödravårdscentraler. Provet tas på tre 

olika ställen runt om och i cervix, för att på så sätt få tag på både cylinderepitelceller och 

skivepitelceller. Cellerna stryks sedan ut på objektglas och fixeras. Det har även utvecklats en 

ny teknik för provtagning som innebär att istället för att stryka ut provet på ett objektsglas 

slammas det ut i en fixeringslösning. Den nya metoden har visat sig ge säkrare provresultat 

(Wijma, 2009). 

Brewer och Fazekas (2007) kommer fram till i sin litteraturstudie att de kvinnor som av olika 

anledningar inte vill eller kan gå på regelbundna GCK utgör en högriskgrupp för cervixcancer 

och har därmed troligtvis mest nytta av att vaccinera sig. I länder med bristfällig eller 

svårtillgänglig hälsovård och små möjligheter för screening är vaccinering således av stor 

betydelse och kan innebära stor skillnad i sjuklighet (Brewer & Fazekas, 2007; Vamos, 

McDermot & Daley, 2008; Berglund & Collberg 2009). 

Förändrade sexualvanor – en risk? 
Det går att se att normsystemet i Sverige har förändrats de senaste decennierna gällande 

förhållningssättet till sex. Det går generellt mot en mer tillåtande inställning med flera 

tillfälliga sexuella förbindelser utanför fasta relationer. Detta risktagande medför en ökad risk 

för sexuellt överförbara infektioner (Larsson & Tydén, 2006). Sexuellt risktagande definieras 

av Forsberg (2006) som bland annat flera tillfälliga sexualpartners, inget preventivmedel, 

alkoholkonsumtion i samband med samlag, tidig samlagsdebut och låg socioekonomisk 

status. Tidig samlagsdebut definieras som samlag före 15 års ålder, och inom denna grupp 

finns en ökad förekomst av abort, STI och samlag vid första träffen. Ungdomar tenderar att 

använda preventivmedel främst som graviditetsskydd och sekundärt mot STI, vilket kan 

innebära att p-piller används på bekostnad av kondom (Forsberg, 2006). Ungdomar upp till 19 

år använder i störst utsträckning kondom som preventivmedel, jämfört med andra 

åldersgrupper (Herlitz, 2004). Den stadiga ökningen av den anmälningspliktiga sjukdomen 
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klamydia är en indikator på att risktagande genom oskyddat sex har ökat 

(Smittskyddsinstitutet, 2002). I en longitudinell jämförelsestudie ansåg 76 % av kvinnor 16-

17 år, år 1989 att samlag endast skulle förkomma i fasta förhållanden medan år 2003 så var 

det endast 43 % av kvinnorna som var av den åsikten. Motsvarande siffror för kvinnor 20-24 

år var 64 % år 1989 respektive 33 % år 2003 (Herlitz, 2004).  

Kunskaper om HPV hos befolkningen 
Två litteraturöversikter (Brewer och Fazekas (2007) samt Zimet (2005)) inom området visar 

att kunskapen om att HPV orsakar cervixcancer är mycket låg. Bristfälliga kunskaper leder till 

svårigheter att fatta ett genomtänkt och informerat beslut om vaccineringen. De menar att det 

skulle kunna vara till fördel att ha informationskampanjer där allmänheten informerades om 

att även de som är sexuellt aktiva kan vaccinera sig, men att effekten är störst om vaccinering 

sker innan sexualdebut. Black, Zimet, Short, Sturm och Rosenthal (2009) fann i sin 

litteraturstudie att mer kunskap om viruset antagligen skulle innebära att fler vaccinerade sig 

men det är dock en svårighet att veta vad för slags information allmänheten vill ha och 

behöver. Upplevelsen av att vaccinet är högeffektivt samt att själv befinna sig i risk för HPV 

eller cervixcancer var faktorer som medförde högre grad av vilja till att vaccinera sina barn 

(Black et al., 2009; Juraskova, Abdul Bari, O’Brien & McCaffery, 2011). Socialstyrelsen ser 

vaccination som ett komplement till GCK och belyser betydelsen av att fortsätta gå på 

regelbundna kontroller även efter vaccination eftersom vaccinet inte ger skydd mot all typ av 

cervixcancer (Socialstyrelsen, 2010). 

Om vaccinet skulle ha en visad effekt så uppger fler föräldrar att de är mer villiga att 

vaccinera sina ungdomar (Brewer & Fazekas, 2007; Zimet, 2005). Tyvärr är det skillnad på 

att ha intentionen att vaccinera sig och att faktiskt göra det. Av de ungdomar i Juraskova och 

medarbetares (2011) studie som uppgav att de ville vaccinera sig (79 %) var det endast en 

liten del av dem (37 %) som faktiskt hade gjort det vid en uppföljning två månader senare.   

I en svensk studie (Höglund, Tydén, Hannerfors & Larsson, 2009) ansåg en stor del av 

ungdomarna själva att de hade goda kunskaper om STI. Den specifika kunskapen om HPV 

har dock visat sig vara väldigt bristfällig (Gottvall et al., 2009; Höglund et al., 2009). När 

ungdomarna i studien av Höglund och medarbetare (2009) ombads att nämna alla 

könsjukdomar de visste så var det endast en, av totalt 459 ungdomar, som nämnde HPV. 

Enligt Gottvall et al. (2009) hade de ungdomar som hade viss kunskap huvudsakligen fått det 

genom media samt genom skolan. Andra kanaler för kunskap var genom 

ungdomsmottagning, föräldrar och vänner. De flesta av ungdomarna (84 %) uppgav att de 

skulle vilja bli vaccinerade, dock var det endast 12 % av dessa som verkligen tänkte vidta 

åtgärder för att faktiskt göra det. Gottvall och medarbetare (2009) kunde identifiera brist på 

kunskap om HPV som orsak till varför ungdomarna inte vaccinerade sig. Ungdomarna hade 

önskat mer information om HPV och då gärna fått den från skolsköterskan (Gottvall et al., 

2009). Woodhall et al., (2007) och Brewer, Cuite, Herrington och Weinstein (2007) menade 

att okunskap om HPV var den enda signifikanta variabeln för ungdomar att inte vaccinera sig.  

Medias roll i informationsspridningen om HPV och HPV-vaccin 
Media har en betydande roll i spridandet av ny information för individers beslutsfattande. När 

vaccin mot HPV kom ut på marknaden så fick det uppmärksamhet i media. Enligt Kelly, 

Leader, Mittermaier, Hornik och Cappella (2009) som granskat nyhetsflödet kring HPV i 

USA lades det större fokus på att vaccinet var cancerpreventivt än att det gav skydd mot 

kondylom. Av den informationen som gällde HPV nämndes det i 99 % av fallen dess 

koppling till cervixcancer. Medias information var ofta bristfällig och saknade viktiga fakta. 

Endast i 20 % nämndes det att det var viktigt att fortsätta med regelbundna GCK även efter 
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vaccinering (Kelly et al., 2009), något som är högst relevant och viktig information att lyfta 

fram tillsammans med reklamen för vaccinet (Juraskova et al., 2011). I Sverige har vaccin 

mot HPV marknadsförts genom media, främst genom en av vaccintillverkarna som även har 

skickat ut informationsbrev om vaccinet till samtliga föräldrar till flickor i åldrarna 16-17 år. 

Riskkompensation 
Det är känt att vaccinering kan påverka individers frisk- och riskbeteende beträffande 

sexualvanor, vilket har diskuterats och studerats inför införandet av HPV-vaccin. Vaccinering 

leder till en större reduktion av friskbeteende över tid jämfört med beteendet hos individer 

som inte har vaccinerats. Personer som väljer att vaccinera sig har däremot initialt en högre 

nivå av friskbeteende än de som väljer att inte vaccinera sig (Brewer et al., 2007). Det finns 

beskrivet misstankar om att vaccinering skulle öka sannolikheten för tidigare sexualdebut och 

även för oskyddat sex (Marlow, Forster, Wardle & Waller, 2009), eller att det skulle medföra 

ett förändrat sexuellt beteende genom att det ”marknadsför” sex (Brewer et al., 2007) men det 

finns även motsägande resultat för att så skulle ske. I en litteraturöversikt av Kirby (2002) 

som syftade till att belysa vilken betydelse skolans förhållningssätt till sex har för ungdomars 

sexuella risktagande, gick att se att fri kondomdistrubation i skolan inte medförde en ökad 

sexuell aktivitet bland ungdomarna. Unga kvinnor och flickor som intervjuats trodde inte 

heller att deras sexuella risktagande skulle öka i och med vaccineringen (Höglund et al., 2009; 

Juraskova et al., 2011). Woodhall och medarbetare (2007) fann att föräldrar generellt 

uppskattade ungdomarnas risk för sexuellt överförbara infektioner som större än vad 

ungdomarna själva gjorde. Ungefär 40 % av de tillfrågade i studien (både föräldrar och 

ungdomar) trodde att HPV-vaccinationen ökade sannolikheten för tidig sexualdebut 

(Woodhall et al., 2007). Ungdomar i en svensk studie trodde att vaccinering mot HPV skulle 

medföra en lägre grad kondomanvändande vid nya sexuella kontakter (Gottvall et al., 2009).  

 

Den teoretiska referensram som vi valt att använda oss av i detta arbete är Health Belief 

Model vilken utgår från att människors beteende styrs av deras föreställningar om egen hälsa 

och sjukdom. Förändring av beteende hos en individ kan ske först när individen själv finner 

att fördelarna med att bryta beteendet överträffar fördelarna med att bibehålla det (Arborelius, 

1993). 

Problematisering 
Inför införandet av allmän HPV-vaccinering av flickor har det förts debatt om vilka problem 

som kan uppstå i och med detta, där bland annat större sexuellt risktagande har nämnts. Unga 

kvinnor kan tro att de är vaccinerade mot sexuellt överförbara infektioner i allmänhet och 

därmed minska användandet av kondom. Det föreligger även en risk att kvinnor invaggas i en 

falsk trygghet som vaccineringen kan ge vilket skulle kunna leda till ett minskat deltagande i 

gynekologisk cellprovskontroll. Detta skulle i sin tur kunna innebära en framtida oförändrad 

eller ökad sjuklighet och dödlighet i cervixcancer.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa inställningen till framtida sexualvanor och gynekologiska 

cellprovskontroller bland HPV-vaccinerade unga kvinnor och föräldrar till flickor som HPV-

vaccinerats.  



   

   9 

Metod 
Denna studie är en del av ett större projekt som handlar om hur unga kvinnor och föräldrar till 

flickor resonerar kring vaccinering mot HPV, där det studeras hur en beslutsprocess växer 

fram. Ur det materialet har frågor och svar som handlar om framtida sexualvanor och GCK 

behandlats för denna studie. 

Vi har valt att i detta arbete använda oss av kvalitativ induktiv innehållsanalys enligt 

Lundman och Graneheim (2009). Kvalitativ innehållsanalys inom omvårdnad används 

framförallt för att granska och tolka texter såsom intervjuer och observationer. Induktiv ansats 

innebär att forskaren gör en förutsättningslös analys av texter som är baserat på till exempel 

människors upplevelser (Lundman & Graneheim, 2009).  

Urval 
Informanterna i denna studie utgjordes av gruppen unga kvinnor 17-26 år samt av gruppen 

föräldrar till flickor 13-17 år. De båda grupperna kommer fortsättningsvis att benämnas de 

unga kvinnorna respektive föräldrarna till flickorna. 

De unga kvinnorna rekryterades genom strategiskt urval. Rekryteringen skedde via tre 

vaccinationsmottagningar i mellanstora städer i Sverige. Totalt tillfrågades arton vaccinerade 

unga kvinnor om deltagande i studien. En kvinna avböjde att medverka vilket resulterade i 

totalt sjutton intervjuer. När författarna till denna studie tog del av materialet upptäcktes det 

att en intervju fattades. Den intervjun har inte återfunnits, varav sexton är analyserade i denna 

studie. 

Föräldrarna till flickorna rekryterades genom ett strategiskt urval från en 

vaccinationsmottagning i en mellanstor stad i Sverige samt genom snöbollsurval. Samtliga 

tillfrågade tackade ja till att delta i studien med minst en förälder. Rekryteringen resulterade i 

fem intervjuer med sammanlagt 6 föräldrar. Inklusionskriterier i de båda urvalen var att 

samtliga informanter skulle kunna förstå och prata svenska samt vara villiga att tala med 

forskaren om vaccineringen mot HPV. Det bestämdes att rekryteringen av informanter skulle 

pågå fram till att inget nytt framkom (Malterud, 2009). 

Demografisk data på informanterna 

Medianåldern på de unga kvinnorna var 20,5 år. Huvudsysselsättning utgjordes av studier 

(16/17) samt yrkesarbetande (1/17). Tolv av de sjutton unga kvinnorna rapporterade sitt 

civilstånd som ”singel”, fyra uppgav ”fast partner”, en uppgav ”sambo”. Av de sjutton 

kvinnorna hade elva samlagsdebuterat. Hos dessa kvinnor var medianåldern för samlagsdebut 

18 år. Sju av de elva kvinnorna uppgav 1-5 samlagspartners, fyra kvinnor uppgav 6-10.  

Bland föräldrarna till flickorna var medianåldern 42,5 år, medianåldern på deras dötterar som 

vaccinerats var 14 år. Tre av de intervjuade föräldrarna var sammanboende med flickans 

andra förälder, två var ensamstående, samtliga var förvärvsarbetande.    

Kontext 

Vid projektets genomförande fanns beslut på att en allmän HPV-vaccination skulle införas i 

det allmänna barnvaccinationsprogrammet, men vid projektets genomförande var beslutet ej 

verkställt. De unga kvinnor och föräldrar till flickor som ville ha HPV-vaccination genomförd 

fick på eget initiativ ta kontakt med vaccinationsbyråer. Kostnaden för vaccinationen var vid 

studiens genomförande 3000 SEK för kvinnor >18 år. För de kvinnor som var under 18 år var 

kostnaden 1500 SEK samt att det krävdes målsmans medgivande för vaccinationen. Vaccinet 

gavs enligt rekommendation i tre doser, personen som vaccinerades hade själv ansvar för 
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uppföljningsvaccineringen, antingen via bokad tid eller via drop-in. Alla vaccinationscentraler 

som informanterna rekryterades från var fristående och privatägda. 

Genomförande 

De unga kvinnorna eller föräldrarna till flickorna hade själva tagit kontakt med 

vaccinationsmottagningen som de rekryterades från. De tillfrågades om deltagande i studien 

vid vaccineringstillfälle av en sjuksköterska. Om de var intresserade så kunde de själva ta 

kontakt med forskarteamet, alternativt att forskarteamet tog kontakt med dem via e-post, sms 

eller telefon för vidare muntlig information. Vid fortsatt deltagarintresse erhöll samtliga 

informanter skriftlig information om studien. De föräldrar som deltog fick frågan om de 

kände till andra föräldrar som vaccinerat sin flicka och bad dem förmedla kontakt med 

forskarna. 

Intervju och intervjuguide 

Intervjuerna med de unga kvinnorna utfördes av två legitimerade barnmorskor (BM1 samt 

BM2) som arbetar med forskning och utbildning och har erfarenhet av intervjustudier, samt 

av en barnmorskestudent (BM-S). Fördelningen av gjorda intervjuer var: BM1, 8 st., BM2, 1 

st., samt BM-S, 8 st. Intervjuerna med föräldrarna till flickorna utfördes av BM1, 3 st., samt 

av en sjuksköterskestudent som var van att genomföra intervjuer, 2 st. Datainsamlingen 

gjordes inte av samma personer som författar denna studie.  

En intervjuguide med öppna frågor användes under intervjun med utgångspunkt från Health 

Belief Model, en modell som ursprungligen utarbetades för att beskriva hälsorelaterat 

beteende (Janz, Champion & Strecher, 2002). Intervjuguiden bestod av flera frågor som 

presenteras i ett större projekt som tidigare nämnts. De frågor som utgjorde grunden för detta 

material var: ”Hur tror du att HPV-vaccinationen kan påverka dina/din dotters framtida 

sexualvanor?” samt ”Hur tror du HPV-vaccinationen kan påverka ditt/din dotters deltagande i 

gynekologisk cellprovskontroll?”. Forskarna ställde uppföljningsfrågor och upprepade svaren 

vid behov. Varje intervju varade i 30-60 minuter. Efter avslutad intervju transkriberades 

intervjuerna ordagrant. 

Intervjuerna genomfördes 1-4 veckor efter vaccineringen för de unga kvinnorna, vilket ägde 

rum under perioden januari-maj 2009. Intervjuerna med föräldrarna till flickorna pågick under 

perioden mars-december 2010. Föräldraintervjuerna utgjordes av 4 intervjuer med endast 

mamman, samt en intervju med mamman och pappan. Informanterna valde själva plats där 

intervjun skulle äga rum. För föräldrarna var detta i hemmet samt på arbetsplats och med de 

unga kvinnorna var det i ostörd lokal på universitet samt i offentliga rum som bibliotek och 

café. De fick även information om studien vid intervjutillfället. De unga kvinnorna fick fylla i 

en enkät med demografisk data, som ålder, antal sexualpartners etc. Föräldrarna tillfrågades 

muntligt om viss demografisk data, som ålder, sysselsättning, civilstånd, etc., vilket är 

redovisat ovan.  

Analysmetod 
Vid kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att redogöra för variationer genom att påvisa 

likheter och skillnader i textinnehållet, vilka uttrycks i kategorier och teman på olika nivåer. 

Initialt identifieras meningsenheter i texten. Dessa utgörs av ord eller meningar som bär på 

betydelser som är närbesläktade genom sitt innehåll och/eller sin kontext. Det är av vikt att 

den meningsbärande enheten inte är för stor då den kan innehålla flera olika betydelser och då 

finns en risk att vissa delar av innebörden går förlorad under analysens gång. Dessa 

meningsenheter kondenseras sedan för att göra texten mer lätthanterlig, dock med försiktighet 

och noggrannhet för att bevara styckets betydelse. Nästa steg är att tolka materialets innebörd 
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på en högre nivå och dela in det i koder, kategorier eller/och teman. I arbetet med tolkningen 

av texten läses materialet igenom flera gånger för att få en känsla för helheten (Lundman & 

Graneheim, 2004; 2009).  

Genom att läsa hela texten i de transkriberade intervjuerna var för sig och sedan diskutera det 

huvudsakliga innehållet författarna emellan framkom ett helhetsintryck av vad intervjuerna 

handlade om. De meningsenheter i intervjuerna som svarade an på syftet färgkodades med 

olika färger för olika områden. Ur dessa kunde meningsbärande enheter extraheras, som sedan 

kondenserades, abstraherades och försågs med en kod (se exempel i tabell 1). Genom att 

diskutera betydelsen av de kondenserade meningsenheterna och koderna och se likheter och 

olikheter i dessa, växte kategorier och underkategorier fram. Resultatet i denna studie 

redovisas med dessa kategorier/underkategorier som rubriker. Under arbetets gång återgick 

författarna regelbundet till intervjuerna som helhet för att se hela texten i sitt sammanhang.  

Författarna analyserade, kondenserade och kodade åtta intervjuer tillsammans varefter 

materialet som framkommit diskuterades med handledare. De resterande intervjuerna 

kondenserades och kodades var för sig. När det uppkom osäkerhet på hur meningarna skulle 

tolkas så diskuterades materialet författarna emellan, enligt Graneheim och Lundman (2004; 

2009) samt med handledare.  

 

 

 

Tabell 1. Exempel på kondenseringsprocessen 

MENINGSBÄRANDE ENHET KONDENSERING  KOD 

(1:1) … alltså dom glömmer ju 

idag … vare sig dom är 

vaccinerade eller inte så glömmer 

dom ju … så om dom skulle 

glömma mer eller mindre för att 

dom har fått dom här sprutorna det, 

ja det vet jag inte alltså 

De (ungdomarna) glömmer, 

oavsett om de är vaccinerade 

eller inte.  

Ungdomar glömmer  

(5:1) Sen finns det så mycket annat 

man kan få vid sexuell kontakt 

men… 

Inte så att du har oskyddat sex det 

finns så mycket annat du kan få, 

framförallt.  

Inte så att du har oskyddat sex, 

finns mkt annat man kan få. 

 

Ingen påverkan    

(11) Viktigt för mig att vara rädd 

om mig ... När man hittar någon att 

leva med och ha en sexuell relation 

med, är man lite mer försiktig ... 

lite viktigt att skydda sig … 

Viktigt att vara rädd om mig vid 

en framtida sexuellrelation, 

viktigt att skydda sig 

Viktigt att skydda sig  

 

(7)… men vissa ungdomar kanske 

tänker mer på den här 

könssjukdomsdelen, och då kanske 

tycker att ”ah, men då behöver man 

inte använda kondom och..”. Så, 

det kan jag tänka kan vara en 

nackdel. Det är väl det tror jag.  

Vissa kan uppleva falsk 

trygghet, behöver inte använda 

kondom 

Falsk trygghet 
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Etiska överväganden 
Intervjustudien är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping, 

diarienummer M214-08. Informanterna fick i god tid innan, samt vid intervjutillfället, skriftlig 

och muntlig information om studien, dess syfte, genomförandet, vilka som skulle ta del av det 

insamlade materialet samt garanterades konfidentialitet. De fick även information om 

frivilligheten och att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan att behöva ange skäl. 

När datamaterialet behandlades var det avidentifierat samt att demografiska data var 

redovisade gruppvis.  

Resultat 
Vi har utifrån arbetets syfte valt att redovisa vårt resultat i fyra kategorier som i sin tur är 

uppdelade i underkategorier. De fyra huvudkategorierna är Unga kvinnors tankar kring 

framtida sexualvanor efter HPV-vaccinering, Föräldrars tankar kring framtida sexualvanor 

hos HPV-vaccinerade flickor, Inställning till framtida deltagande i GCK hos unga kvinnor 

samt Föräldrars inställning till flickors framtida deltagande i GCK. 

Unga kvinnors tankar kring framtida sexualvanor efter HPV-vaccinering  
I denna del framkom tre underkategorier; unga kvinnors upplevelse av trygghet relaterat till 

HPV-vaccinering, oförändrad syn på framtida sexualvanor, samt HPV-vaccination medför 

ökad medvetenhet. De mest framträdande grupperna var unga kvinnors upplevelse av trygghet 

relaterat till HPV-vaccinering, samt oförändrad syn på framtida sexualvanor. Inom 

underkategorin unga kvinnors upplevelse av trygghet relaterat till HPV-vaccinering ryms 

känsla av trygghet och säkerhet men även ökat risktagande och falsk trygghet relaterat till 

vaccinationen. Underkategorin oförändrad syn på framtida sexualvanor handlar om beteende 

som redan skulle klassas som riskbeteende vilket inte har påverkats av vaccinationen. Den 

innefattar även skyddsbeteende som handlar om säker sex och cancerprevention som 

kvinnorna planerar att fortsätta med, som heller inte har påverkats av vaccinationen. HPV-

vaccination medför ökad medvetenhet innebär att vaccinationen har bidragit till ett ökat 

medvetande hos kvinnorna angående säker sex och cancerprevention. De unga kvinnorna ser 

generellt annorlunda på sitt egna framtida sexuella beteende jämfört med andra unga 

kvinnors, där de uppfattar sig själva som mer kunniga och mindre riskbenägna än 

genomsnittet.   

Unga kvinnors upplevelse av trygghet relaterat till HPV-vaccinering 

De unga kvinnorna beskrev en känsla av att vara skyddad och därmed känna en trygghet efter 

vaccinering. De beskriver också en känsla av säkerhet och trygghet gällande andra STI.  

”Man känner sig lite säkrare. Inte för att jag oroade mig för att få livmoderhalscancer innan, 

men nu känner man sig ännu mer distanserad på det.” (15) 

”Fördel är ju alltså att man inte får det, eller jag vet inte hur stort skydd just det vaccinet har, 

men att man är skyddad på sätt och vis.” (8) 

De unga kvinnorna uttryckte även en oro över okunskap och tänkbara negativa konsekvenser 

av vaccineringen hos sina jämnåriga, som till exempel känslan av falsk trygghet. Det innebär 

att de unga kvinnorna kan tro att de är skyddade även mot andra STI och därmed bli mindre 

aktsamma i sexuella kontakter. De menade att den falska tryggheten hos andra skulle kunna 

innebära lägre grad av kondomanvändande. 
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”… kan bli mer som ett falskt skydd liksom, att man tror mer att man inte skyddar sig lika 

mycket för att man har ju vaccinet och sådär.” (8) 

De flesta av de unga kvinnorna var medvetna om att vaccinet inte gav något skydd mot andra 

könssjukdomar, trots detta så fanns ett resonemang om att vaccinationen kanske kunde 

påverka sexualvanorna ändå. En ung kvinna gav uttryck för att hon var skyddad även mot 

andra könssjukdomar.   

”Då blev jag ju väldigt glad för att om man sen ska ha en sexuell relation, då är man ju lite 

mer skyddad också mot könssjukdomar, för det ökar ju väldigt mycket med. Många kvinnor 

får ju klamydia, så att då blev jag ju väldigt glad. Att jag har liksom, fått det vaccinet då.” 

(11) 

De unga kvinnorna tyckte inte de hade fått tillräcklig information i skolan eller av hälso- och 

sjukvården i samband med vaccinationen. Det hade inte förts någon diskussion om att de 

måste ta ansvar och tänka på säker sex även efter vaccinering. Flertalet av de unga kvinnorna 

kände inte till att HPV var en STI och heller inte dess smittväg.  

”Jag tror att de andra har ju liksom inte fått nån information i klasserna och så, och eftersom 

vi gick i samma klasser på högstadiet så har dom inte fått nån sexualundervisning om det då 

heller. Så jag tror inte att dom är jätteinsatta i att man måste vara ansvarig ändå.” (5) 

Önskvärt från de unga kvinnorna hade varit att få mer information från skolsköterska eller 

annan personal på skolan samt mer information i samband med vaccinationen.  

Oförändrad syn på framtida sexualvanor 

Majoriteten av de unga kvinnorna trodde inte att deras framtida sexualliv skulle påverkas av 

vaccineringen, de skulle fortsätta skydda sig som innan. De menade att de skulle tänka på 

samma sätt som innan, att de inte skulle se annorlunda på säker sex, eller få ett förändrat 

beteende. De kunde inte se någon anledning till att de skulle bli mindre aktsamma med att 

skydda sig eller att de skulle uppleva en större säkerhet relaterat till vaccineringen med tanke 

på att det finns andra könssjukdomar som det är viktigt att skydda sig mot.  

”nä, alltså… jag tänker på samma vis som innan att man måste skydda sig. Jag menar det, är 

inte skydd mot allt annat som finns.” (16) 

”Man kan få så många olika sjukdomar på så många olika sätt, så jag tror att dom flesta 

skulle tänka till lite längre än att tro att man var skyddad av bara det här viruset, eller det här 

vaccinet.” (6)  

De unga kvinnor som var noga med att skydda sig mot STI och/eller graviditet före HPV-

vaccineringen fortsatte med detta skyddsbeteende även efter vaccineringen. De var medvetna 

om att vaccinet inte skyddade mot andra sjukdomar samt att det fanns en viss risk att drabbas 

av HPV trots vaccineringen. De upplevde att det kändes bra att ha vaccinerat sig och de ansåg 

att det var viktigt att fortsätta skydda sig och vara försiktig som tidigare. 

”Så jag tror mer att jag har det i bakhuvudet att jag vet att jag är vaccinerad men jag 

kommer inte se det som en… slappna av mer liksom.” (5) 

”Nä det tror jag inte, det är nog inget man tänker att ”nä men nu är jag skyddad, så då 

spelar det ingen roll”.” (14) 
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Inom denna underkategori ryms även de unga kvinnor som innan, såväl som efter, 

vaccinering inte skyddar sig mot STI. Någon tänkte mer på att inte bli gravid än att skydda sig 

mot olika könssjukdomar vid en sexuell relation.  

”jag tänker nog redan fel, jag äter p-piller och tänker alltid bara på att inte bli gravid” (7) 

Några trodde att de som redan hade ett riskbeteende skulle fortsätta med det oavsett om de var 

vaccinerade eller ej, att vaccinationen inte skulle påverka beteendet. Andra såg det inte som 

särskilt allvarligt att drabbas av en STI och var inte noga med att skydda sig av den 

anledningen.  

”… egentligen tror jag inte att det påverkar så mycket egentligen. Jag tror att dom som 

skyddar sig gör det ändå och att dom som inte skyddar sig inte gör det.” (8)  

Få av de unga kvinnorna tog upp vikten av att använda kondom. De som gjorde det menade 

att kondom var det bästa skyddet mot STI och HPV.  

”Eftersom man måste skydda sig ändå… Nä men, det är alltid bra att göra det… Kondom. 

Det är ju nästan bäst ändå.” (9) 

HPV-vaccination medför ökad medvetenhet 

Vaccinationen och diskussionerna runt densamma ledde i vissa fall till att den påverkade de 

unga kvinnornas medvetenhet och gjorde dem mer observanta på sexuell hälsa och ohälsa. De 

upplevde att deras kunskap och intresse kring HPV och vaccinering och säker sex ökade 

genom diskussion som förts via media, skola, hälso- och sjukvård, vänner och familj. 

” … jag har tänkt väldigt mycket på att skydda sig mycket bättre med kondom och sådana 

grejer. Faktiskt, så på så sätt har det ju, ah, förändrats. Ändrat åsikt om man säger så. 

Annars har jag aldrig tänkt på det tidigare, alls.” (2) 

Diskussionerna kring HPV-vaccinering väckte även tankar och ökade medvetenheten om 

andra STI som klamydia.  

”…man har ju hört så mycket om klamydia och allt det här, det är klart att man blir lite 

mer… Det är klart att, man är nog lite mer observant, tror jag” (11) 

Föräldrars tankar kring framtida sexualvanor hos HPV-vaccinerade 

flickor   
Föräldrarna till flickorna hade kunskap om vaccineringen och dess verkan, så som att den 

endast var verksam mot vissa typer av HPV, att störst effekt erhölls om den gavs före 

sexualdebut samt vikten av att skydda sig mot STI även efter vaccinering. De hade sökt 

information innan de beslutade att vaccinera sin dotter. Föräldrarna beskrev att de kunde prata 

om sex och samlevnad med sin dotter och de var positivt inställda till information om HPV, 

sex och samliv som dottern fick genom skolan. 

Ingen påverkan på sexualvanor relaterat till HPV-vaccinering 

Majoriteten av föräldrarna trodde inte att vaccinationen skulle påverka deras döttrars framtida 

sexualvanor. Någon trodde att det spelade in att flickorna är så unga när de får vaccinet, så att 

de inte har hunnit få några sexualvanor än som kan förändras eller påverkas. Denna förälder 

resonerade vidare att ju yngre flickan var när hon vaccinerades desto mindre risk skulle det 

vara att hon senare sammankopplar det med sex och sexualvanor.  
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”Nä…nä det tror jag inte, inte när man ger det så tidigt…det kanske är en fördel med att ge 

det ännu tidigare, för jag tror inte att man tänker ”oh, nu är det säkert, nu kan jag ha sex!” 

Nä, de är för unga för det.” (4:1)  

Resonemang kring eventuell påverkan på flickors sexualvanor efter HPV-vaccinering 

De föräldrar som trodde att vaccineringen skulle påverka flickornas sexualvanor, trodde att 

sexualvanorna skulle påverkas till det sämre, att förekomsten av oskyddat sex skulle öka. 

Föräldrarna hade förslag på åtgärder för att förhindra denna möjliga ökning genom mer 

information om säker sex och att det är kondom som gäller oavsett. Överlag uttryckte de en 

vilja att prata med sina döttrar om säker sex och samliv och de hade en positiv inställning till 

att flickorna får information i skolan.  

”Nej jag tror inte det utan vi pratar, vi kommer nog prata med dom att man ska va försiktiga 

ändå, det kan jag ju inte veta men jag hoppas ju att dom, att vi kan få dom att förstå det att 

man ändå ska va försiktig” (2:1) 

 ”Jag tror inte det kommer påverka mycket men det är klart att det kan ju öka oskyddat sex 

lite grann kanske men då får man ju kompensera det med information för det här är ju bara 

en, ett problem man kan vårda” (3:1) 

Inställning till framtida deltagande i GCK hos unga kvinnor 
Hos 7 av de 16 tillfrågade unga kvinnorna var kunskaperna om GCK så bristfälliga att de inte 

kunde svara på frågor om hur de trodde att vaccineringen skulle påverka deras framtida 

deltagande. Vissa kände till GCK, men kunde inte säga vad det innebar, medan andra aldrig 

hade hört talas om det. Merparten av de unga kvinnor som visste vad GCK var, trodde inte att 

vaccinationen skulle påverka deras framtida deltagande, vilket här presenteras i 

underkategorin och rubriken oförändrad inställning till GCK hos unga kvinnor efter HPV-

vaccinering. Bland de som var positiva till GCK framkom överlag en positiv inställning till 

läkarkontroller och andra hälsoundersökningar. Den andra underkategorin som framkom 

presenteras under rubriken Påverkad inställning till GCK efter HPV-vaccinering. Där ryms de 

unga kvinnor som trodde att framtida deltagande i GCK kunde komma att påverkas av 

vaccinationen till ett lägre deltagande. Detta var främst relaterat till föreställningen att vara 

helt skyddad av vaccinet och att kontroller således skulle vara onödiga att delta i. Även 

kostnaden för GCK kunde ses som en faktor som minskade deltagandet. De unga kvinnorna 

talade främst om ”andra” och inte om sig själva. 

Oförändrad inställning till GCK hos unga kvinnor efter HPV-vaccinering 

Majoriteten av de unga kvinnorna trodde inte att vaccinationen skulle påverka deras 

deltagande i GCK. De hade generellt sett en positiv inställning till hälsokontroller. Flera hade 

uppfattningen att det är bra att ta emot undersökningar och kontroller som erbjuds. Ingenting 

framkom som tydde på att de unga kvinnorna hade en negativ inställning till GCK före 

vaccinationen. 

”… och det är viktigt, alltså jag går på läkartider, allt sånt här är väldigt noga med det... nä 

men det känns på nåt sätt självklart att gå på de här kontrollerna, även om det inte är så 

roligt. Men det är viktigt tycker jag. ” (11) 

Medvetenhet om att det finns andra virus som kan ge cervixcancer, uppgavs som skäl till att 

fortsätta gå på kontroller. Rädsla för vad som skulle kunna hända i frånvaro av kontroller 

nämndes. En känsla av att aldrig vara helt säker på att inte utveckla cancer trots HPV-

vaccinering gjorde att de unga kvinnorna ändå skulle delta i GCK. 
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”… kan man ju vara utsatt för något redan utan att veta om det. Och eftersom att jag 

vaccinerade mig i efterhand så att säga, eller vad man ska kalla det, så skulle jag fortfarande 

gå och testa mig, för man vet ju aldrig. Det är ju dumt att chansa. Så ja, nä. Jag skulle inte 

hoppa över det.” (1) 

Påverkad inställning till GCK efter HPV-vaccinering 

En del unga kvinnor uttryckte att deltagandet i GCK kunde förändras till det sämre till följd 

av vaccineringen. De unga kvinnor som antydde detta talade inte om sig själva och deras 

personliga uppfattning, utan främst om ”andra” och hur dessa eventuellt kunde påverkas av 

vaccineringen.  

”Men jag tror säkert att väldigt många tänker att nu är jag vaccinerad, nu är det klart... men, 

jag personligen skulle nog gå och göra det i alla fall… tror jag…” (4) 

De unga kvinnorna menade att det fanns en risk att andra unga HPV-vaccinerade kvinnor 

kunde uppfatta vaccineringen som en falsk trygghet och därför inte såg GCK som nödvändig. 

Tilltron till vaccinet och en känsla av att det var tillräckligt att vara vaccinerad och därför inte 

behöva gå på kontroller beskrevs som betryggande, och kunde innebära att cellprovet sköts på 

framtiden.  

”Jag, men jag tror att det kan vara lite, att man skjuter det på framtiden, att jag har ju ändå 

ett vaccin jag kan gå nästa år istället.” (8) 

Även kostnaden för GCK nämndes av de unga kvinnorna som en faktor som kunde vara 

avgörande om de unga vaccinerade kvinnorna deltog eller inte. Det nämndes även att 

hälsokontrollen kunde upplevas som mindre viktig eftersom den inte är gratis. Det 

tillsammans med vetskapen om att vara vaccinerad kunde leda till en negativ inställning till 

GCK och ett lägre deltagande. Det fanns också en föreställning om att vaccinet skulle bidra 

till att cancern blev lindrigare. 

”Ja, jag tror att den (cancern) skulle bli lindrigare eftersom jag har tagit vaccin.” (13) 

”Folk blir slappare. Eller i och för sig, det kostar kanske ingenting, men om det skulle 

innebära att betala så tror jag att folk skulle kunna avstå bara för att då känns det lugnt, och 

ah... Det blir ju kanske slöare, slappare, har man ett vaccin så kanske det är tillräckligt om 

man vet att man har det. Ah, speciellt om det är en ganska stor kostnad så tror jag, men just 

det här med cellprovtagning...” (6) 

Föräldrars inställning till flickors framtida deltagande i GCK 
Föräldrarna var pålästa och kunniga om GCK. De visste vad provtagningen innebar, vilka 

som blir kallade till provtagning och hur ofta det sker. De kände till att det finns en risk att 

drabbas av cellförändringar trots vaccinering och de var samtliga av uppfattningen att deras 

döttrar skulle gå på GCK när de blev kallade, vilket är presenterat i underkategorin Självklart 

ska vaccinerade flickor delta i framtida GCK. Mammorna var samtliga noga med att själva gå 

på GCK och många av föräldrarna uppgav att det förekom olika typer av cancer och/eller 

cellförändringar i den egna släkten. Föräldrarna reflekterade över eventuella faktorer som 

skulle kunna påverka deltagandet i GCK som är presenterat i underkategorin Tankar kring 

framtida lägre deltagande i GCK relaterat till HPV-vaccinering. 

Självklart ska vaccinerade flickor delta i framtida GCK  

Föräldrarna poängterade vikten av nödvändigheten att delta i GCK och de kände till att 

deltagandet i kontrollerna var viktigt trots vaccinering. Alla föräldrar ansåg att det var 

självklart att deras döttrar skulle delta i framtida GCK.  



   

   17 

”jasså, nej det är väl klart att man ska gå på det (GCK)” (3:1) 

Tankar kring framtida lägre deltagande i GCK relaterat till HPV-vaccinering  

Det framkom reflektioner över att vaccinationen kunde ses som en falsk trygghet och 

innebära en risk för lägre deltagande i GCK, särskilt hos de som upplever undersökningen 

som obehaglig. En förälder funderade kring att hennes dotters deltagande i GCK inte skulle 

påverkas om rädslan att utveckla cancer är större än obehaget att genomgå en gynekologisk 

undersökning. 

”men jag tror att min dotter som är ganska pryd av sig skulle uppleva den ganska så jobbig.. 

Men hon skulle gå igenom den för att hon är så rädd att .. Men men jag tror då att vaccinet 

kan få henne en falsk trygghet så att hon kan strunta i det.” (5:1)  

Föräldrarna kom med förslag på information som skulle ges till ungdomarna i samband med 

vaccinationen för att de inte skulle avstå GCK, som till exempel vilket skydd vaccinet ger i 

procent, vad det skyddar mot respektive inte skyddar mot och att det är viktigt att inte utesluta 

cellprovskontrollerna i framtiden.  

”Bra information, vad det skyddar för och vad det inte skyddar för. Vilken procent, eller att 

det då inte ger fullt skydd och att man inte ska utesluta cellprovskontrollerna. Den 

informationen får man väl egentligen mest läsa sig till då...” (5:1) 

Metoddiskussion 
I kvalitativ forskning eftersträvas det inte att finna en objektiv sanning, utan synsättet är 

istället att ”sanningen” finns i betraktarens ögon och således är subjektiv och föränderlig med 

tid och sammanhang. Texten bör, för att förstås, ses i sitt sammanhang och med detta i åtanke 

finner författarna till denna studie kvalitativ innehållsanalys vara en lämplig ansats för att 

svara an på valt syfte. Genom den latenta innehållsanalytiska processen blir forskaren 

medveten om mönster som inte är tydligt uttalade i texten. Fenomen förklaras genom att 

forskaren försöker nå djupet av texten och klargöra fynden i en förklaringsmodell (Forsberg 

& Wengström, 2008).  

Metodologiska styrkor 

I kvalitativ forskning är författarens erfarenheter, värderingar och perspektiv nödvändiga 

redskap för att hon ska kunna tolka den information som erhålls (Forsberg & Wengström, 

2008). Samtidigt kan dessa redskap ”färga” resultatet om forskaren inte klarar att hålla en god 

balans mellan distans och närhet i förhållande till sina egna förförståelser och materialet 

(Lundman & Graneheim, 2009). Parallellt med arbetets gång har författarna till denna studie 

reflekterat över egna tillvägagångssätt, perspektiv och teoretiska utgångspunkter såväl som 

förförståelse och värderingar som kan hota kvaliteten i analysen (Thornberg & Fejes, 2009).  

Genom att urvalsprocessen och analysarbetet är noggrant beskrivet ges läsaren möjlighet att 

bedöma giltigheten av tolkningar gjorda av texten. Tabell med exempel på kondensering och 

abstraktion av meningsbärande enheter finns redovisat av samma anledning. Läsarens 

möjlighet att vidare bedöma giltigheten i studien stärks även av att citat från intervjuerna är 

presenterade i resultatet (Lundman & Graneheim, 2009). Huruvida resultatet i kvalitativa 

studier kan överföras till andra grupper eller situationer är upp till läsaren, men författaren kan 

underlätta genom att tydligt redovisa urval, datainsamlig, bearbetning av materialet och andra 

faktorer som utgör studiens kontext (Polit & Beck, 2008). 
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Författarna har regelbundet fört en diskussion kring arbetsprocessen och tolkningarna 

tillsammans med handledare som har kunskap inom området, god vana av kvalitativ forskning 

och dessutom utförde ett antal av de analyserade intervjuerna. Denna typ av validering med 

hjälp av expert verkar som en kvalitetsgranskning och är av värde enligt Lundman och 

Graneheim (2009). Genom att samma person som utförde intervjuerna tar del av bearbetat 

material i form av kondenseringar och kodningar kan denne bekräfta att den huvudsakliga 

betydelsen inte har gått förlorad eller förvanskats. 

Den halvstrukturerade intervjumodellen som användes har styrkor genom att följdfrågor 

byggs på genom forskarens observationer under intervjuns gång, samtidigt som 

homogeniteten i det insamlade materialet blir relativt hög. Genom följdfrågorna och genom 

att forskaren upprepade vissa svar från informanterna stärks sannolikheten att informanterna 

förstods korrekt (Forsberg & Wengström, 2008). Denna form av validering genom 

återkoppling från informanterna är av vikt eftersom det i intervjusituationer alltid föreligger 

en risk för missförstånd mellan forskare och informant (Malterud, 2009).  

Möjliga metodologiska svagheter  

En tänkbar brist i denna studie är rekryteringssvårigheterna som uppstod när föräldrar till 

flickor skulle rekryteras. Parallellt med rekryteringen bestämdes det att HPV-vaccination 

inom en snar framtid skulle ingå i barnvaccinationsprogrammet och flickor upp till 17 år 

skulle omfattas av en så kallad ”catch-up”-vaccination. De flickor som inkluderades av detta 

vaccinationsprogram skulle inte behöva betala något för vaccinationen. Detta innebar att fler 

valde att vänta tills det skulle bli gratis och det uppstod svårigheter att rekrytera informanter 

till studien genom strategiskt urval direkt från vaccinationsmottagning. Risken med 

snöbollsurval, som innebar att tidigare vald informant tillfrågas om förslag på andra individer 

som har kunskap eller erfarenhet inom området, är att urvalsgruppen riskerar att bli alltför 

homogen (Forsberg & Wengström, 2008).  

Gruppen föräldrar till flickor utgjordes nästan uteslutande av mammor, endast en pappa 

deltog. Vilken påverkan detta kan ha haft på resultatet kan författarna inte svara på. Dock 

finner vi det sannolikt att kunskapsnivån om HPV och framförallt dess koppling till 

cervixcancer är olika hos mödrar och hos fäder. 

Inom kvalitativ forskning såväl som inom kvantitativ är det viktigt att överväga tänkbara 

alternativa förklaringar för fynden och beakta eventuella metodologiska brister som kan ha 

påverkat resultatets utfall (Polit & Beck, 2008). Den halvstrukturerade intervjumodellen har 

styrkor som ovan nämnt, dock kan den även innebära en sänkt homogenitet i materialet 

genom att informanterna uppfattar frågorna olika relaterat till forskarens frihet över frågornas 

formulering och följd (Forsberg & Wengström, 2008).  

Författarna resonerar vidare att en tänkbar felkälla kan vara att informanterna, framför allt 

ungdomarna, vet vad de förväntas svara på frågor gällande sexualvanor. Detta kan innebära 

att de inte svarar helt sanningsenligt på frågor utan svarar vad de tror att forskaren ”vill höra”, 

som till exempel att de kommer fortsätta använda kondom och vara noga med att skydda sig 

mot STI även efter vaccinering.  

En stor skillnad mellan grupperna unga kvinnor och föräldrar till flickor var kunskapsnivån 

gällande HPV och dess koppling till cervixcancer. Föräldrarna hade påtagligt större kunskap 

och kunde därför tala desto mer, jämfört med de unga kvinnorna som var betydligt mer 

kortfattade i sina svar. När en informant är verbal och beskrivande i sina svar ger det 

forskaren som ska tolka intervjun en bättre förutsättning att förstå vad denne menar, än när 

svaren är kortfattade och enkla. Det senare ställer större krav på forskaren som utför 
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intervjuerna att kunna ställa frågor på sådant sätt så att det kommer fram vad informanten vet, 

vill säga eller menar. 

Forskarens roll 

Arbetet med kvalitativ data innebär en process där forskaren måste försöka förstå betydelsen, 

hitta mönster och dra insiktsfulla slutsatser genom materialet. En viktig och avgörande del av 

tolkningsarbetet är forskarens självmedvetenhet och den egna förmågan att reflektera över sin 

egen förförståelse, världsbild och perspektiv (Polit & Beck, 2008). I denna studie kan 

författarnas begränsade vana av att analysera textmaterial ha påverkat resultatet. Forskarna är 

till stor del medskapare av texten och resultatet kan aldrig ses som oberoende av dessa 

(Lundman & Graneheim, 2009). 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa inställningen till framtida sexualvanor och gynekologiska 

cellprovskontroller bland unga kvinnor och föräldrar till flickor som HPV-vaccinerats. Det 

huvudsakliga resultatet i denna studie är att majoriteten av de unga kvinnorna och föräldrarna 

till flickorna inte trodde att deras sexualvanor skulle komma att ändras samt att deltagandet i 

framtida GCK inte skulle påverkas nämnvärt. Dock kom det även fram att de unga kvinnorna 

hade bristfälliga kunskaper om vad det var de egentligen hade vaccinerat sig emot och vad 

GCK är. 

Begränsade kunskaper om HPV 

Tidigare studier har visat att både unga kvinnor och föräldrar har begränsade kunskaper inom 

området HPV-vaccinering (Gottvall et al., 2009; Zimet, 2005). Brewer och Fazekas (2007) 

samt Black och medarbetare (2009) kunde påvisa i sina litteraturstudier att kopplingen sex, 

HPV, cervixcancer är svår att förstå och för många obefintlig vilket även vi har sett i vårt 

resultat. De unga kvinnorna i vår studie var ofta kortfattade i sina uttalanden och de uppvisade 

en bristfällig kunskap om sambandet mellan HPV och cervixcancer.  

Genom att inte riktigt veta vad de är skyddade mot förekom det även felaktig kunskap om vad 

vaccinet har för verkningsområde bland de unga kvinnorna i vår studie. Flera av de unga 

kvinnorna trodde att de även var mer skyddade mot andra STI och att om de drabbades av 

cancer skulle de få en lindringare variant efter att de hade vaccinerat sig mot HPV. Detta 

tycker vi belyser vikten av att korrekt information når ut eftersom felaktiga antaganden som 

dessa kan leda till allvarliga konsekvenser. Minskat användande av kondom relaterat till 

missuppfattningen att vara skyddad skulle kunna leda till en ökad frekvens av andra STI, 

vilket även Höglund et al. (2009) konstaterar. Detta i sin tur på bekostnad av folkhälsan på 

längre sikt, där även aspekten om minskat deltagande i GCK inryms.  

Det framkom i vår studie en önskan hos de unga kvinnorna om mer sexualundervisning i 

skolorna. De unga kvinnorna i studien framförde ett behov av mer information angående HPV 

och vaccinering vilket även deltagarna i Gottvall och medarbetares (2009) studie gjorde.  

Höglund och medarbetare (2009)  nämner i sin studie att sexualundervisningen är bristfällig i 

Sverige, vilket vi håller med om utifrån vårt resultat och informanternas önskemål. Eftersom 

sexualundervisningen numera inte är strikt reglerad, som tidigare nämns, har den fått en 

svagare position i skolorna (Bäckman, 2010). Det är därför viktigt att vårdpersonal besitter 

tillräckliga kunskaper inom ämnet och kan informera både pojkar och flickor på ett adekvat 

sätt, gällande HPV och dess samband med cervixcancer och, för flickor, vikten av att delta i 

GCK. I och med den nya läroplanen för 2011/2012 kommer förhoppningsvis sex- och samliv 

integreras i undervisningen på ett naturligt sätt genomgående i de flesta ämnen, inte bara som 
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en liten del av biologin. Detta tror vi kan vara en öppning för diskussion och reflektion bland 

ungdomarna som i sig ger större kunskap än vad information skulle ge. 

De unga kvinnorna i vår studie hade även bristande eller inga kunskaper om GCK. Då 

flertalet unga kvinnor vaccinerar sig efter sexualdebut, och vaccinet nu även marknadsförs till 

kvinnor upp till 45 år, är det viktigt att informera dessa kvinnor om betydelsen av att även 

fortsättningsvis delta i GCK. Denna grupp av kvinnor kan redan ha exponerats för en HPV-

infektion tidigare i livet och därmed löpa risk att utveckla cervixcancer.  

En tänkbar anledning till att så många unga kvinnor inte visste vad GCK var kan bero på 

deras unga ålder och att de ännu inte blivit kallade till en undersökning och därmed heller inte 

fått någon information om det. Risken för missuppfattningar hos andra att inte behöva gå på 

GCK efter vaccinationen och även en stor tilltro till vaccinet beskrevs av de unga kvinnorna i 

vår studie. Juraskova och medarbetare (2011) finner i sin studie att det bästa är att informera 

kvinnorna om vikten av fortsatt deltagande i GCK vid vaccinationstillfället. Detta instämmer 

vi med och ställer oss frågande till om de unga kvinnorna i vår studie inte fick någon 

information eller om de fick fel sorts information och således inte tillgodogjorde sig den. Då 

denna typ av vaccination är relativt ny finns en risk att information från vårdpersonal uteblir 

relaterat till ovana. Enligt Health Belief Model är det genom att neutralt diskutera beteendet 

som förändring kan ske. Vårdpersonal bör, enligt denna modell, föra en diskussion om 

exempelvis individens upplevelser av för- och nackdelar med det sexuella riskbeteendet. 

Detta kan möjliggöra en förändring till skillnad från en envägskommunikation som inte är 

lika effektivt när det handlar om beteendeförändringar (Arborelius, 1993).  

HPV-vaccinering medför ökad medvetenhet 

I vår studie visade det sig att föräldrarna som hade låtit sina flickor HPV-vaccineras hade 

goda kunskaper om HPV och HPV-vaccinering, vilket även föräldrarna i en studie av Hughes 

och medarbetare (2009) hade. Hughes et al. (2009) kunde även visa att det är mer troligt att en 

förälder låter vaccinera sin dotter ju mer kunskap föräldern har. Vi relaterar föräldrarnas 

kunskap inom området till att de sökt information inom ämnet och tagit reda på 

bakgrundsfakta, både från sjukvården och läkemedelsföretagen innan de bestämde sig för att 

låta vaccinera sina döttrar. En fråga som uppstår är hur resultatet hade blivit med en annan, 

mindre homogen, grupp. Majoriteten av de intervjuade föräldrarna var högutbildade. Det har 

visat sig att föräldrar med högre utbildning har mer kunskap om HPV än vad föräldrar med 

lägre utbildning har (Hughes et al., 2009), men samtidigt visar en annan, svensk, studie att 

högutbildade föräldrar har en lägre acceptabilitet för HPV-vaccin än lågutbildade föräldrar 

(Dahlström et al., 2010). Devereaux Walsh et al. (2008) och Gottvall et al., (2009) fann att ju 

mer information och kunskap allmänheten har om HPV-vaccineringen desto mer positivt 

inställda blir de till att vaccinera sig. Med dessa tvetydiga resultat vill vi påvisa svårigheterna 

med att förmedla information på passande nivå samt nå rätt målgrupp. 

I USA har massiva reklamkampanjer och ökad uppmärksamhet i media den senaste tiden 

kring HPV-vaccinering bidragit till större medvetenhet och kunskap hos allmänheten. Jämfört 

med år 2005 har medvetenheten och kunskaperna om HPV hos vuxna kvinnor mer än 

fördubblats (Hughes et al., 2009). Vi kan se en liknande situation i Sverige där reklam för, 

och information om, vaccinet har synts och debatterats i medier. Diskussioner som förts har 

sannolikt medfört en ökad medvetenhet och kunskap hos befolkningen i stort och kommer att 

fortsätta göra det. Detta är ett högaktuellt ämne med tanke på att vaccinet än idag inte är infört 

i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, trots beslut, då förhandlingar fortfarande pågår 

om vilket vaccin som ska användas. Hittills har vaccinet marknadsförs främst som ett vaccin 
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mot cervixcancer. Information om att cervixcancer orsakas av ett sexuellt överförbart virus 

uteblir ofta, likaså vikten av att använda kondom. 

Ett av de huvudsakliga resultaten i vår studie var att det sexuella beteendet inte skulle 

förändras för majoriteten av de unga kvinnorna som HPV-vaccinerats. Även Juraskova och 

medarbetare (2011) fann detta i sin studie, att unga kvinnor inte trodde att vaccineringen 

skulle påverka deras sexuella beteende negativt, såvida att de skulle använda kondom i lägre 

utsträckning. Vi fann en ökad medvetenhet om andra STI som en positiv följd av 

vaccineringen och diskussionerna som den medfört. Dessa unga kvinnor uppgav att de skulle 

bli mer noggranna med att skydda sig efter HPV-vaccineringen än före. Detta visar på 

betydelsen av adekvat information angående STI och den starkt positiva biverkan det kan ge. 

Vaccineringen bidrog till att de unga kvinnorna sökte information om HPV och tog till sig 

informationen som gavs i samband med vaccinationen.  

Överlag uttryckte föräldrarna till flickorna en vilja att prata med sina döttrar om säker sex och 

samliv och de hade en positiv inställning till att flickorna fick information i skolan angående 

säker sex och HPV-vaccinering. Vaccineringen bidrog här till en ökad medvetenhet hos 

föräldrarna och öppnade för samtal i hemmet mellan föräldrar och barn angående sex och 

samliv.  

Vem ska ansvara för vaccination samt information? 

I dagsläget utförs HPV-vaccination i huvudsak på vaccinationsmottagningar av utbildad 

hälso- och sjukvårdspersonal. Vi ställer oss frågan om detta är det optimala stället då denna 

studie visar att vaccinerade unga kvinnor har mycket bristfällig kunskap om vad de har 

vaccinerat sig emot. Det är av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal både kan informera om 

vaccinets fördelar, nackdelar och betydelsen av att fortsätta gå på regelbundna GCK även 

efter vaccination (Juraskova et al., 2011). Vi anser att en utbildad barnmorska på 

ungdomsmottagningen vore den bäst lämpade personen att informera unga kvinnor om STI 

samt sexuellt risktagande och hur de ska skydda sig på bästa sätt samt om vaccinering mot 

HPV och dessutom även genomföra vaccineringarna. Barnmorskan på ungdomsmottagningen 

spelar en stor roll då hon träffar de unga kvinnorna i samband med 

preventivmedelsrådgivning och/eller genom studiebesök och kan därmed informera om GCK 

och vikten av att delta även efter vaccinering. Detta skulle kunna genomföras under ett av de 

sista besöken på ungdomsmottagningen innan den unga kvinnan har fyllt 23 år och fått sin 

första kallelse till GCK. Rodvall, Kemetli, Tishelman och Törnberg (2005) har i sin studie 

funnit att de som deltar minst i GCK är kvinnor 25-29 år. Detta tycker vi belyser vikten av att 

de unga kvinnorna förstår betydelsen av att gå på GCK när de blir kallade. Vi ser risken att 

gruppen unga kvinnor som uteblir från GCK kan öka när dessa är vaccinerade och således 

inte ser undersökningen som lika nödvändig.  

När vaccinationen i framtiden kommer att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet 

kommer flickor i åldern 10-12 att vaccineras. Vi menar att det är för tidigt att ge detaljerad 

information om HPV och cervixcancer till barn i den åldern, då sexuellt överförbara 

sjukdomar och GCK kan kännas väldigt avlägset. Dock bör barn och ungdomar ges 

återkommande information på rätt nivå under grundskolans senare del, vilket även ska 

inkludera information om HPV. En lämplig person att vaccinera flickor i denna ålder är 

skolsköterskan anser vi. Detta är dels av praktiska skäl, skolsköterskan finns på plats och har 

ofta ansvar för övriga barnvaccinationer som ges i skolåldern samt att denne ofta har viss del 

av sexualundervisningen för barnen. Genom erfarenhet vet vi att vissa skolor använder sig av 

en barnmorska från ungdomsmottagningen för skolans sexualundervisning då denne ofta är 
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väl förtrogen med ämnet och har vana av att prata med och informera ungdomar. Här anser vi 

att det vore lämpligt att även informera om HPV, cervixcancer och GCK. 

HPV-screening i framtiden 

Enligt Rylander (2010) visar studier att både specificiteten och känsligheten ökar om GCK 

kombineras med ett HPV-test. I Sverige är det inget beslut taget angående detta än, men om 

det skulle införas bör endast kvinnor över 30 år inkluderas då de har störst risk att vara bärare 

på onkogent HPV. Om provet är negativt när kvinnan är runt 35 år skulle kontrollerna kunna 

glesas ut och därmed bli kostnadseffektivt (Rylander, 2010). Denna ytterligare kontroll om 

kvinnan har en risk att utveckla cellförändringar och cervixcancer eller inte, skulle vara till 

gagn framförallt för de som hamnar utanför det allmänna vaccinationsprogrammet eller de 

som valt att inte vaccinera sig.  

Slutsats 

I vår studie kunde vi se att skyddet av HPV-vaccin och den positiva medvetenheten som det 

medförde övervägde de tänkbara nackdelarna som var ökat sexuellt risktagande och minskat 

deltagande i GCK. Framtida forskning som behövs är långtidsuppföljningar av vilket skydd 

vaccinet ger på sikt. När vaccinet introducerades på marknaden fanns inte uppföljning på mer 

än fem år. En annan viktig aspekt att undersöka vidare är om ökningen av andra STI till följd 

av minskat kondomanvändande relaterat till vaccinationen uppstår. Det vore även intressant 

att undersöka om HPV-vaccineringen visar sig påverka sexuellt risktagande i de existerande 

longitudinella nationella studier som utförs i årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet. 
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