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Sammanfattning 

Humant papillomvirus är ett mycket vanligt förekommande sexuellt överförbart virus 

som kan orsaka allvarliga sjukdomar såsom livmoderhalscancer. I Sverige vaccineras 

flickor i årskurs 5–6, vars vårdnadshavare har gett sitt skriftliga samtycke, mot 

humant papillomavirus via skolsköterskan. Vaccinet har minskat förekomsten av 

livmoderhalscancer. För att minska antalet dödsfall i denna sjukdom är det av stor 

vikt att uppnå hög vaccinationstäckning hos flickor före tonåren. Syftet med 

litteraturstudien var att belysa orsaker till att vårdnadshavare avböjer vaccination mot 

humant papillomvirus till sina döttrar. Studien genomfördes som en litteraturstudie 

med integrativ ansats. Resultatet baserades på 19 artiklar. Orsakerna till att 

vårdnadshavarna avböjer att vaccinera sina döttrar mot humant papillomvirus  

resulterade i sex teman: oro för vaccinets säkerhet; bristande kunskap; otillräcklig 

information; otydliga rekommendationer; värderingar och övertygelser; misstro 

gentemot myndigheter. Skolsköterskor bör utbildas och fördjupa sin kunskap om 

humant papillomvirus och om vaccinet för att förmå framföra korrekt och adekvat 

information. Detta kan minska vårdnadshavarnas oro, vilket i sin tur kan leda till att 

täckningsgraden ökar och folkhälsan förbättras.  
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Abstract 

Human papillomavirus is a very common sexually transmitted virus that can cause 

serious diseases such as cervical cancer. In Sweden, vaccination against human 

papillomavirus is administered by the school nurse to girls in grades 5–6 whose 

parents have given their written consent. The vaccine has shown to reduce the 

incidence of cervical cancer. In order to reduce the number of deaths in this disease it 

is very important to achieve high vaccination coverage in adolescent girls. The 

purpose of the literature study was to highlight the reasons why parents decline 

human papillomavirus vaccination for their daughters. The study was conducted as a 

literature study with an integrative approach. The result was based on 19 articles. The 

reasons why parents decline vaccination for their daughters resulted in six themes: 

concern about the safety of the vaccine; lack of knowledge; insufficient information; 

unclear recommendations; values and beliefs; distrust of authorities. School nurses 

should receive further education and improve their knowledge about human 

papillomavirus and the vaccination in order to provide accurate and adequate 

information. This can reduce parents’ concerns, which in turn can increase coverage 

and improve public health.  
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Inledning 

Humant papillomvirus (HPV) är mycket smittsamt och överförs främst via sexuell 

kontakt (Castellsagué, 2008). Av alla sexuellt aktiva människor blir cirka 70 % 

infekterade någon gång under sin livstid, vilket gör HPV till den vanligaste sexuellt 

överförbara sjukdomen i världen (Läkemedelsverket & Folkhälsoinstitutet, 2017). 

Prevalensen för en upptäckbar HPV-infektion är i snitt 11,7 % hos alla kvinnor med 

normala fynd vid cellprovtagning av livmoderhalsen (Bruni, Diaz, Castellsagué, 

Ferrer, Bosch & de Sanjosé, 2010). Ofta läker infektionen spontant, men kan i vissa 

fall leda till allvarliga sjukdomar såsom livmoderhalscancer (Läkemedelsverket & 

Folkhälsoinstitutet, 2017). Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste cancerformen 

hos kvinnor (WHO, 2012). I Sverige rapporteras 400–450 fall varje år och omkring 

150 kvinnor avlider årligen (Läkemedelsverket & Folkhälsoinstitutet, 2017). 

Sverige har satt en målnivå på över 90 % vaccinationstäckningsgrad vilket i dagsläget 

inte uppnås, trots att elevhälsan erbjuder vaccination mot HPV till alla flickor i 

årskurs 5–6 (HSLF-FS 2016:51; Läkemedelsverket & Folkhälsoinstitutet, 2017). 

Dödligheten i livmoderhalscancer förväntas minska om högre 

vaccinationstäckningsnivåer uppnås i denna åldersgrupp (Goldhaber-Fiebert, Stout, 

Salomon, Kuntz & Goldie, 2008). Vårdnadshavarna beslutar om deras döttrar ska 

erhålla HPV-vaccination efter att ha erhållit en kortfattad informationsblankett om 

HPV och livmoderhalscancer. En del skolsköterskor informerar även på 

föräldramöten. Vårdnadshavarna måste ge sitt skriftliga samtycke för att 

vaccineringen ska genomföras (Grandahl, Tydén, Rosenblad, Oscarsson, Nevéus & 

Stenhammar, 2014a; Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Skolsköterskans 

insats har en stor betydelse för att öka täckningsgraden och förbättra folkhälsan 

(Hilton, Hunt, Bedford & Petticrew, 2011). För att åstadkomma detta är det av stor 

vikt att skolsköterskan känner till orsakerna till att vårdnadshavarna avböjer 

vaccinationen. Utbildning och kunskap i ämnet är av stor vikt för att kunna ge korrekt 

information, något som även kan öka möjligheten att vara förberedd inför mötet med 

vårdnadshavarna (Grandahl et al., 2014a; Tafuri, Martinelli, Vece, Germinario & 

Prato, 2010).  

Bakgrund  

Humant papillomvirus 

Det finns omkring 100 identifierade HPV-typer. Två av dessa är HPV-typ 6 och 11 

som orsakar 90 % av alla fall av kondylom (Castellsagué, 2008). Kondylom är en 

ofarlig sexuellt överförbar infektion som ger genitala vårtor. Dessa läker ut av sig 

själv men kan upplevas mycket besvärande (Läkemedelsverket & Folkhälsoinstitutet, 

2017). Kondylom har visat sig påverka den drabbade individen psykologiskt, socialt 

och sexuellt med nedsatt livskvalitet som följd (Mortensen & Larsen, 2010). I de fall 

HPV-infektionen inte läker ut av sig själv kan den orsaka olika former av cancer, 

exempelvis i livmoderhals, vulva, vagina, ändtarm, penis och i mun-halsregionen. En 
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kvarstående HPV-infektion i livmoderhalsen kan i första skedet leda till 

cellförändringar och förstadier till cancer och i förlängningen riskera att utvecklas till 

livmoderhalscancer (Läkemedelsverket & Folkhälsoinstitutet, 2017). I nästintill 

samtliga fall orsakas livmoderhalscancer av HPV (Castellsagué, 2008). HPV-typ 16 

och 18 är dominerande då de står för två tredjedelar av fallen (Clifford, Smith, 

Plummer, Muñoz & Franceschi, 2003). Hos många kvinnor som genomgått kirurgi 

eller strålbehandling mot livmoderhalscancer försämras den sexuella funktionen, 

vilket korrelerar med sämre livskvalitet, depression, nedstämdhet och ilska (Bae & 

Park, 2015; Bradley, Rose, Lutgendorf, Costanzo & Anderson, 2005; Xiao, Gao, Bai 

& Zhang, 2016). Det är också vanligt att efter sjukdomsperioden drabbas av fatigue, 

vilket även detta ökar risken för depression, oro och nedsatt livskvalitet (Sekse, 

Hufthammer, & Vika, 2015).  

HPV-vaccination 

I Sverige finns två av Läkemedelsverket godkända HPV-vaccin, Gardasil och 

Cervarix. Omkring 70 miljoner flickor världen över har mottagit något av dessa två 

vaccin (Läkemedelsverket, 2017). Globalt har 91 länder infört HPV-vaccination i sitt 

nationella vaccinationsprogram (Cervical Cancer Action, 2017). I Sverige har 

vaccinet ingått i vaccinationsprogrammet sedan år 2012 och ges i två doser (HSLF-FS 

2016:51). Via elevhälsan erbjuds det fyrvalenta vaccinet Gardasil som skyddar mot 

HPV typ 6, 11, 16 och 18 (Läkemedelsverket & Folkhälsoinstitutet, 2017). Vaccinet 

har visat sig ha mycket god effekt på just dessa HPV-typer hos sexuellt aktiva unga 

kvinnor (Heard, Tondeur, Arowas, Demazoin, Falguières & Parent Du Chatelet, 

2016). Förekomsten av HPV-typ 6, 16 och 18 i prover som lämnats in för 

klamydiaprovtagning har minskat efter att vaccinationen införts i programmet 

(Söderlund-Strand, Uhnoo & Dillner, 2014). HPV-vaccinets effektivitet har även 

visats i minskad förekomst av cellförändringar i livmoderhalsen (Baldur-Felskov, 

Dehlendorff, Junge, Munk och Kjaer, 2014; Herweijer, Sundström, Ploner, Uhnoo, 

Sparén & Arnheim‐Dahlström, 2016). En studie har följt upp över 2000 nordiska 

kvinnor som vaccinerats mot HPV omkring 10–12 år innan det infördes i de 

nationella vaccinationsprogrammen. Studien påvisade att ingen av kvinnorna har 

drabbats av svåra cellförändringar eller livmoderhalscancer orsakat av de HPV-typer 

som vaccinet skyddar mot (Kjaer et al., 2017). Vaccinet ger större effekt ju tidigare i 

livet det ges och bör ges före sexualdebuten, som hos många sker i tonåren. I samband 

med sexualdebuten kan det finnas risk att bli infekterad av viruset (Herweijer et al. 

2016; Leval et al. 2013). För att uppnå minskade dödstal i livmoderhalscancer är det 

därför av stor vikt att uppnå hög vaccinationstäckning hos flickor före tonåren. Det är 

även viktigt att betona behovet av fortsatta cellprovtagningar av livmoderhalsen även 

för vaccinerade kvinnor (Goldhaber-Fiebert et al., 2008). Genom dessa kan 

cellförändringar upptäckas och tas bort före symtomdebut (Läkemedelsverket & 

Folkhälsoinstitutet, 2017).  

Inga allvarliga biverkningar har påvisats de första fyra åren efter vaccinationen 

(Arnheim-Dahlström, Pasternak, Svanström, Sparé & Hviid, 2013). Trots den 

signifikanta minskningen av HPV efter vaccinets införande samt att vaccinet har 
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påvisats vara säkert och effektivt var år 2016 vaccinationstäckningsgraden efter två 

givna doser endast 73 % för flickor födda i Sverige år 2003. Även om siffrorna inte är 

helt tillförlitliga på grund av en viss underrapportering i systemet, står det klart att 

målnivån på över 90 % ej uppnås (Brotherton & Bloem, 2015; Heard et al., 2016; 

Läkemedelsverket & Folkhälsoinstitutet, 2017). Sverige har ett nationellt 

folkhälsomål som är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen”. Ett av områdena som utarbetats för att nå detta mål är 

”Skydd mot smittspridning” där vaccinationer ingår (Folkhälsomyndigheten, 

2017a). I det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet spelar vaccinationer 

en mycket viktig roll då de har gjort att många allvarliga sjukdomar mer eller mindre 

utrotats i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2017b). I arbetet med att bibehålla 

allmänhetens förtroende gällande vaccinationer har skolsköterskan en viktig roll 

(Leask, Kinnersley, Jackson, Cheater, Bedford & Rowles, 2012). 

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete och information till 

vårdnadshavarna 

Skolsköterskans arbete är inriktat på hälsofrämjande och förebyggande insatser, vilket 

ger en unik möjlighet att påverka hälsa och välbefinnande hos barn och unga 

(Hoekstra, Young, Eley, Hawking & McNulty, 2016; Holmström, Häggström & 

Kristiansen, 2015). Bland annat ska skolsköterskan sträva efter förbättrad hälsa och 

välmående hos unga flickor. För att åstadkomma detta behöver skolsköterskan bygga 

upp en förtroendefull relation med såväl flickorna som deras vårdnadshavare 

(Larsson, Björk, Ekebergh & Johansson Sundler, 2014).  

Begreppet hälsofrämjande definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som 

”den process som möjliggör för människor att öka kontrollen över sin hälsa och dess 

bestämningsfaktorer och därmed förbättra den” (WHO, 2005). Ett led i 

skolsköterskans hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är behörigheten att 

ordinera och administrera vaccin, däribland HPV-vaccin till flickor i årskurs 5–6 

(HSLF-FS 2015:11; HSLF-FS 2016:51). I det övergripande ansvaret gällande rutiner 

kring HPV-vaccination innefattas även att informera vårdnadshavare och flickor kring 

vaccinets verkan och effekt (Grandahl, Larsson, Tydén & Stenhammar, 2017a). Det 

faktum att HPV-vaccinationen ingår i det nationella vaccinationsprogrammet ökar 

förtroendet för dess pålitlighet och förenklar proceduren rent praktiskt för 

vårdnadshavarna (Gottvall et al., 2013). En stor del av skolsköterskorna kontaktas 

trots detta av vårdnadshavare angående frågor kring HPV-vaccinationen (Grandahl et 

al., 2017a). Vid vaccination av barn upplever vårdnadshavare att skolsköterskan är 

den viktigaste informationskällan, främsta rådgivaren och den som kan ge stöd vid 

tveksamheter (Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010; Mäenpää, Paavilainen & Åstedt-

Kurki, 2013). I en finsk studie framkom att vårdnadshavare litar på skolsköterskans 

kunskap och professionalism. Generellt sett önskar dock vårdnadshavarna ett ökat 

samarbete samt att få ytterligare information. De upplever sig vara ringa involverade i 

hälsokontrollerna och främjandet av barnens hälsa samt blir sällan kontaktade av 
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skolsköterskan (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008). För att ett ökat samarbete och 

förbättrad information gentemot vårdnadshavarna ska bli möjligt är skolsköterskornas 

utbildning och kunskap viktig i deras hälsofrämjande arbetet, då de ska förmå bistå 

vårdnadshavarna i deras funderingar (Grandahl et al., 2014a; Tafuri et al., 2010). Det 

kräver även en pedagogisk förmåga och kompetens hos skolsköterskan, som ska 

förmå att framföra individanpassad information och fakta som enkelt kan förstås 

(Holmström et al., 2015). Skolsköterskor kan uppleva att de behöver utveckla sin 

kompetens kontinuerligt för att kunna möta utmaningen i att få en fungerande kontakt 

med vårdnadshavarna (Mäenpää et al, 2013). Skolsköterskan har således en stor 

betydelse för vaccinationsprogrammets framgång (Hilton et al., 2011). 

Teoretisk referensram 

Health promotion model som stöd i skolsköterskans hälsofrämjande arbete 

Skolsköterskan kan i sitt hälsofrämjande arbete utgå från den amerikanska 

omvårdnadsteoretikern Nola Penders Health Promotion Model (HPM) (Pender, 

Murdaugh & Parsons, 2014). Omvårdnad och beteendevetenskap integreras i HPM 

med faktorer som påverkar hälsobeteendet hos en individ. Modellen avser att skildra 

det mångdimensionella i interaktionen mellan människans personlighet och fysiska 

miljö gällande hälsa. Pender et al. (2014) menar att det hälsofrämjande beteendet 

bland annat påverkas av individens tidigare erfarenheter. Ett beteende är kopplat till 

känslor upplevda före, under eller efter det valda beteendet. Genom att lägga fokus på 

fördelarna med beteendet eller valet, det vill säga HPV-vaccinationen, kan 

skolsköterskan hjälpa individen att skapa positiva bilder inför framtida liknande val. 

Pender et al. (2014) menar vidare att personliga faktorer hos individen, såsom ålder, 

självkänsla, upplevd hälsostatus, etnicitet, utbildningsstatus och socioekonomisk 

tillhörighet påverkar det hälsofrämjande beteendet.  

Sannolikheten att göra ett hälsofrämjande val är större om valet förväntas ge en 

personlig fördel. Tron på att beslutet ger positiva fördelar är nödvändig för att 

individen ska genomföra och slutföra handlingen. Individens beslut påverkas av vilka 

alternativ till det hälsofrämjande beteendet som finns, det vill säga om det finns något 

annat alternativ till vaccination så vägs detta in i beslutsprocessen. Beslutet påverkas 

även av hur miljön i vilken handlingen ska äga rum ser ut, i detta fall skolan (Pender 

et al., 2014). Vidare är det mer troligt att en individ väljer det hälsofrämjande 

beteendet om det är vad som förväntas samt om andra också gör det. Individer är 

olika känsliga för påverkan från andra, exempelvis kan det hälsofrämjande beteendet 

påverkas av hur stöd från familj och vänner ser ut. Inom vissa kulturer betonas att 

förhålla sig till hur andra människor inom samma kultur gör. Även hälso- och 

sjukvårdspersonal kan påverka det hälsofrämjande valet. Upplevda hinder mot det 

hälsofrämjande valet kan vara att det är tidskrävande, alltför kostsamt, otillgängligt 

eller att det på annat sätt ger besvär (Pender et al., 2014). Brunson (2013) har studerat 

hur beslutsfattandet kring barnvaccinationer ser ut hos vårdnadshavaren, och även i 
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denna studie tas bakgrund, personlighet, tidigare erfarenheter och påverkan av sociala 

normer upp som viktiga faktorer i beslutsfattandet. 

Problemformulering 

HPV är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i världen och ger upphov till 

70 % av alla fall av livmoderhalscancer, som är den fjärde vanligaste cancerformen 

hos kvinnor. Sedan HPV-vaccinationen infördes har antalet fall av 

livmoderhalscancer minskat avsevärt. Trots detta ligger vaccinationstäckningsgraden i 

Sverige under målnivån på över 90 %. Det åligger skolsköterskan att informera 

vårdnadshavare och deras döttrar kring vaccinets verkan och effekt. 

Vårdnadshavarnas beslut är avgörande för täckningsgraden, därför är orsakerna till att 

vårdnadshavarna avböjer vaccinationen av stor vikt för skolsköterskan att känna till. 

Blir orsakerna kända kan skolsköterskan ta fram strategier för att bemöta, ingjuta 

trygghet och ge adekvat information för att minska vårdnadshavarnas tveksamheter 

och oro. Om de vårdnadshavare som är tveksamma till vaccination förmås ändra sin 

syn på vaccinationen kan täckningsgraden öka och därmed kan även antalet HPV-

relaterade sjukdomar minska. 

Syfte 

Syftet var att belysa orsaker till att vårdnadshavare avböjer vaccination mot humant 

papillomvirus till sina döttrar. 

Metod  

För att belysa orsaker till att vårdnadshavare avböjer HPV-vaccination till sina döttrar 

gjordes en litteraturstudie med integrativ ansats enligt Whittemore och Knafl (2005). 

Metoden gör det möjligt att sammanföra resultat såväl från kvantitativa som 

kvalitativa studier. Tillvägagångssättet ökade förståelsen för frågeställningen samt 

bidrog till ökad insikt i de problem som finns i ämnet.  

Litteraturstudien utgår från fem steg (Whittemore & Knafl, 2005). I det första steget 

identifieras problemet. I steg två äger litteratursökningen rum. I steg tre utvärderas det 

insamlade materialet. I steg fyra sker dataanalysen. I steg fem skapas en syntes där 

slutsatser, sammanhang och resultat framträder (figur 1).  
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Figur 1: Den integrativa litteraturstudiens fem steg enligt Whittemore och Knafl (2005). 

Litteratursökning 

Inledningsvis gjordes osystematiska sökningar med olika sökordskombinationer för 

att påvisa om det fanns ett gott forskningsunderlag som möjliggjorde en mer 

väldefinierad sökning. En väldefinierad litteratursökning utgör ett gott stöd för att 

undvika inadekvata sökningar i felaktiga databaser (Whittemore & Knafl, 2005). 

Provsökningen genererade träffar som underlättade formuleringen av problem och 

syfte samt bidrog till att sökorden blev adekvata för ändamålet. 

Litteratursökningen avsåg söka i databaser som inkluderade ämnesorden Vård och 

Medicin samt Hälsovetenskap då dessa bäst ansågs knyta an till litteraturstudiens 

problemformulering och syfte. Övriga ämnesord, exempelvis Pedagogik och 

Undervisning, avfärdades då dessa ej ansågs relevanta för syftet. Ämnesområdena 

påträffades i tolv databaser. Av dessa valdes åtta databaser som hade relevant 

uppdaterad forskning. De övriga fyra databaserna exkluderades då de ej bedömdes 

vara tillämpliga för litteraturstudien, exempelvis inriktade de sig enbart på klinisk 

forskning eller utgjorde en samling av biblioteksalster. De åtta databaserna som 

valdes var: Academic Search Elite, CINAHL, Ingenta Connect, PubMed, PsycInfo, 

Science Direct, SveMed+ och Taylor and Francis online.  

I litteratursökningen användes sökorden: Human Papillomavirus / Papillomavirus / 

Papillomaviridae, vaccination / immunization, parent, attitude, decision making, 

concern, doubt och decline (bilaga A). I samtliga databaser kunde sökorden trunkeras 

via AND, OR och NOT. Sökord som kombinerades med AND och OR gav relevanta 

träffar. Trunkeringen NOT hade exempelvis kunnat användas för att exkludera vuxna 

kvinnor (women) från sökningen, men det visade sig att en hel del studier använde 

denna term även för yngre flickor. För att undvika risken att exkludera relevanta 

artiklar användes därför inte NOT. Sökorden trunkerades för att finna olika 

böjningsformer, exempelvis decline* som via trunkering även gav träff på declines 

1) Problemformulering

2) Litteratursökning

3) Utvärdering av 
datainsamling

4) Datanalys

5) Redovisning av resultat
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och declining. Begreppet vårdnadshavare översattes till ordet parent då de engelska 

begreppen caregiver och guardian gav irrelevanta träffar som bland annat syftade på 

förmyndare och vårdgivare. I PubMed och SweMed valdes Medical Subject Headings 

(MeSH) till sökorden papillomaviridae OR papillomavirus. Tesaurustermen 

papillomavirus användes i Academic Search Elite och PsycInfo. I Science Direct 

valdes HPV vaccination som Topic och i CINAHL valdes papillomavirus som Major 

Heading (MH). Papillomavirus och vaccination användes som nyckelord i Taylor and 

Francis Online. I Ingenta Connect fanns ingen möjlighet att specificera sökorden. Då 

databaserna inte hade unika termer för upplevelser gjordes en fri översättning från 

svenska till engelska. Orden hade påträffats i provsökningen vilket indikerade att de 

var relevanta att använda (bilaga B).  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och svenska och 

vara utförda i länder som infört eller hade för avsikt att införa HPV-vaccination i det 

nationella vaccinationsprogrammet. Studier som utförts i länder där HPV-vaccinet var 

belagt med kostnad eller krävde sjukförsäkringar för att täcka kostnaden exkluderades 

då dessa inte var applicerbara på det svenska avgiftsfria vaccinationsprogrammet. 

Artiklarna skulle inte vara äldre än tio år, ha tillgängliga abstrakt, vara åtkomliga i 

fulltext och ej vara avgiftsbelagda. De skulle vara primära varför reviewartiklar 

exkluderades. Artiklarna skulle endast beröra HPV-vaccination, artiklar som även 

handlade om övriga vaccinationer exkluderades. För att resultatet skulle vara 

applicerbart på svenska förhållande exkluderades studier som innefattade pojkar.  

Utvärdering av datainsamling 

Datainsamlingen pågick 170922 - 171019 och genererade totalt 2361 träffar. Efter en 

genomgång av samtliga titlar valdes 311 ut för genomläsning av abstrakt. Av dessa 

lästes 112 artiklar i fulltext för att utröna om de motsvarade inklusionskriterierna. 

Ytterligare 66 artiklar sållades då bort varefter 46 artiklar lästes i sin helhet. Det 

visade sig att ytterligare 26 artiklar inte uppfyllde inklusionskriterierna eller kunde 

besvara syftet. Slutligen kvalitetsgranskades 20 artiklar. En artikel togs bort efter 

kvalitetsgranskningen då den bedömdes ha låg kvalitet, varpå 19 artiklar slutligen 

ingick i resultatet (figur 2) (bilaga C).  

 

 Figur 2: Selekteringsprocessen av artiklar. 

Datainsamlingen genererade ett gediget material av titlar, abstrakt och artiklar i 

fulltext. Det kan ha funnits en risk att adekvata artiklar sållats bort i processen. Ett sätt 

att säkerställa att så ej var fallet var att materialet lästes individuellt. Först lästes alla 
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titlar. Därefter kontrollerades om samma titlar sållats bort. Vid oenighet beslöts att 

titeln skulle kvarstå. På samma sätt lästes abstrakten individuellt och därefter 

diskuterades om det fanns samsyn kring gallringen. Även här fick abstraktet kvarstå 

vid oenighet. Slutligen kvarstod artiklarna i fulltext. Efter att artiklarna lästs 

individuellt gjordes en gemensam genomgång. I de fall det funnits skilda 

uppfattningar kring om artikeln skulle kvarstå eller inte diskuterades artikelns innehåll 

mer djupgående tills konsensus nåddes. Arbetsgången ansågs gynna precisionen i 

gallringen och säkerställde att det var rätt titlar och rätt abstrakt som sållades bort 

samt rätt artiklar som tillslut kvarstod.  

Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes med hjälp av de granskningsmallar 

som Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) (2014) har tagit 

fram. Granskningen skulle utröna om artiklarna hade låg, medelhög eller hög 

vetenskaplig kvalitet. I granskningsarbetet utvärderades huruvida det fanns ett 

välformulerat syfte, om urvalet var representativt och noggrant presenterat samt om 

datainsamlingen och dataanalysen var väl redovisad. Artiklarnas analysprocess, 

resultat och tolkning skulle vara lättförståeliga och logiska (SBU, 2014). De 

kvalitativa artiklarna granskades via ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser”. De kvantitativa artiklarna 

granskades via ”Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier”. Mallen till de 

kvantitativa artiklarna var främst anpassad till prospektiva kohortstudier, medan de 

artiklar som ingick i litteraturstudien var andra typer av observationsstudier, till 

exempel tvärsnittsstudier. Därför krävdes en modellering av granskningsmallen, 

vilket innebar att några granskningsfrågor omformulerades och några 

granskningsfrågor ströks då de inte var tillämpliga. Totalt bedömdes 11 artiklar vara 

av medelhög kvalitet och åtta artiklar av hög kvalitet. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes inledningsvis individuellt. Därefter diskuterades 

granskningen gemensamt för att utröna om det fanns samstämmighet kring 

bedömningen. Efter granskningen exkluderades en artikel som bedömdes ha låg 

kvalitet då studien utförts på ett väldigt litet urval som rekryterats via 

snöbollsmetoden. Deltagarna verkade känna varandra samt ha samma bakgrund och 

värderingar varför resultatet inte ansågs vara generaliserbart på andra grupper. 

Artiklar som bedömdes ha medelhög kvalitet hade några otydligheter kring 

urvalsprocessen, analysprocessen samt kring överförbarheten. De med hög kvalitet 

hade en tydlig struktur samt välformulerade syften, tydlig beskrivning av 

datainsamlingen och analysförfarandet samt hade lättlästa och tydliga tabeller. Vidare 

var resultat- och diskussionsavsnitten distinkta med en tydlig konklusion kring 

överförbarheten. Av de kvarstående 19 artiklarna var tio kvalitativa och nio 

kvantitativa (bilaga C). 
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Dataanalys 

I litteraturstudien användes fyra bedömningssteg vid dataanalysen för att verifiera 

mönster mellan olika artiklar (Whittemore & Knafl, 2005) (figur 3).  

 

Figur 3: Dataanalysens fyra bedömningssteg. 

Steg1, datareduktion: Artiklarna lästes individuellt. Intressanta aspekter och detaljer 

som var återkommande och som ansågs besvara syftet färgmarkerades. Därefter 

diskuterades de individuella markeringarna för att utröna om det fanns samsyn. 

Samtliga färgmarkeringar översattes till svenska och skrevs in i ett dokument för att få 

en översyn och underlätta jämförelsen dem emellan. På detta sätt reducerades 

datamängden från artiklarna till ett mer lätthanterligt material. Totalt framkom 184 

markeringar från de 19 artiklar som ingick i resultatet.  

Steg 2, datasammanställning: Via dokumentet fortsatte bearbetningen för att hitta 

gemensamma nämnare i de olika markeringarna. De markeringar som hade liknande 

innebörd fick en unik färg för att på så sätt enkelt kunna visualisera mönster och 

relationer mellan markeringarna.  

Steg 3, datajämförelse: Markeringar med samma färg placerades i olika subgrupper. 

Var och en av subgrupperna hade liknande innehåll. Totalt bildades 49 subgrupper. 

De olika subgrupperna bearbetades ytterligare. Subgrupper med liknande teman 

placerades intill varandra varefter de jämfördes ytterligare. Mönster med likheter och 

skillnader framträdde vilket i sin tur genererade teman. Varje tema representerade en 

övergripande meningsbärande enhet som utgjorde ett ramverk för subgrupperna. 

Totalt bildades sex teman.  

Steg 4, slutsats och verifiering: Varje tema bildade en rubrik i resultatpresentationen. 

Under varje rubrik togs exempel upp från resultaten i de 19 artiklarna som ingick i 

litteraturstudien. Dataanalysens fyra steg förenklade processen att sammanföra 

resultaten från var och en av artiklarna och hitta gemensamma nämnare dem emellan.  

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen anger etiska regler för forskning på människor (World 

Medical Association, 2001). Utifrån bland annat denna beskriver Northern Nurses´ 

Federation (2003) fyra grundläggande etiska principer; autonomiprincipen, 
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godhetsprincipen, principen att inte skada och principen om rättvisa. Det ansågs vara 

viktigt att de etiska principerna hade beaktats i de inkluderade artiklarna. Alla utom 

två hade godkänts av etisk kommitté. De två artiklarna som inte hade godkännande 

från etisk kommitté beskriver dock hur de har tagit hänsyn till etiska principer. De har 

till exempel utgått från Helsingforsdeklarationen eller andra etiska normer samt tagit 

hänsyn till autonomiprincipen genom deltagarnas informerade samtycke.  

Målet med litteraturstudien var att den, i enlighet med godhetsprincipen, skulle göra 

gott och vara till nytta vilket uppnåtts genom att resultatet som framkommit i 

litteraturstudien blir användbart för skolsköterskan i arbetet med HPV-vaccination. I 

förlängningen kan täckningsgraden för HPV-vaccination öka vilket leder till en 

förbättrad folkhälsa, vilket i sig är att göra gott. Det kan finnas en risk att läsare som 

har valt att inte vaccinera sina döttrar känner sig provocerade, då litteraturstudien är 

tydligt inriktad på att finna anledningar till att vårdnadshavare tackar nej till HPV-

vaccinet och föra denna kunskap vidare till skolsköterskan. Förhoppningen är att 

skolsköterskan kan bemöta och lindra vårdnadshavarnas oro om tveksamheterna blir 

kända, vilket i sin tur kan leda till att fler väljer att vaccinera sina döttrar. Om 

vårdnadshavare som avböjer att vaccinera sina döttrar känner sig illa behandlade eller 

utpekade kan detta strida mot principen att inte skada. Det fanns dock en medvetenhet 

kring att frågan kan vara känslig och kontroversiell och det har funnits betänkligheter 

kring detta. Mot bakgrund av den forskningen som finns har trots detta bedömningen 

blivit att det är etiskt försvarbart att utföra en litteraturstudie med detta syfte, då 

principen att göra gott bedömdes väga tyngre. I samklang med rättviseprincipen har 

all relevant forskning som svarar på syftet redovisats.  

Resultat 

Totalt framkom sex teman vilka belyser orsaker till att vårdnadshavare avböjer att 

vaccinera sina döttrar (figur 4).  

 

 

 

 

 

Figur 4: Resultatöversikt. 
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Oro för vaccinets säkerhet  

Oro kring vaccinets säkerhet var en bidragande faktor till att vårdnadshavarna avböjde 

HPV-vaccination till sina döttrar. Vårdnadshavarna funderade på om vaccinet kunde 

ge negativa konsekvenser (Craciun & Baban, 2012; Staras, Vadaparampil, Patel, 

Shenkman, 2014) samt om det fanns långsiktiga biverkningar som ännu ej var kända 

då vaccinet var relativt nytt (Albright et al., 2017; Allen, Jesus, Mars, Tom, Cloutier 

& Shelton, 2012; Giambi et al., 2014; Hughes, Jones, Feemster & Fiks, 2011; 

Marlow, Waller & Wardle, 2007; Okoronkwo, Sieswerda, Cooper, Binette & Todd, 

2012; Voidăzan, Tarcea, Morariu, Grigore, & Dobreanu, 2016). Det förekom även 

funderingar kring om det fanns risk för allvarligare biverkningar såsom infertilitet, 

autoimmuna sjukdomar eller i värsta fall döden (Bartolini, Winkler, Penny, 

LaMontagne, 2012; Forster et al., 2017; Grandahl, Oscarsson, Stenhammar, Nevéus, 

Westerling & Tydén, 2014b; Hofman, Empelen, Vogel, Raat, Ballegooijen & 

Korfage, 2013). Vårdnadshavarna funderade på om vaccinet skulle leda till att dottern 

blev steril och om deras beslut att acceptera vaccinet skulle förstöra dotterns 

kvinnlighet (Bartolini et al., 2012; Craciun et al., 2012; Grandahl et al., 2014b; 

Hofman et al., 2013). Några vårdnadshavare undrade om vaccinet skyddade mot alla 

HPV-typer (Forster et al., 2017) samt huruvida det skett ordentlig forskning på 

vaccinet (Constantine & Jerman, 2007; Hofman et al., 2013). Det fanns även tankar 

på om deras döttrar var försökskaniner för att testa vaccinet (Albright et a., 2017; 

Craciun et al., 2012; Forster, Rockliffe, Marlow, Bedford, McBride & Waller, 2017; 

Gordon, Waller & Marlow, 2011).  

Annan sjukdom hos dottern såsom allergi, astma eller diabetes orsakade frågor 

huruvida HPV-vaccinet kunde förvärra dessa tillstånd. Vårdnadshavarna ansåg att 

dottern redan blivit utsatt för många besök inom hälso- och sjukvården och genomgått 

provtagningar och olika undersökningar varför de inte ville utsätta henne för något 

ytterligare (Grandahl et al., 2014b). Vårdnadshavare betonade att de inte vågade 

utsätta dottern för en onödig risk. Om dottern skulle få någon form av biverkningar 

skulle de inte förlåta sig själv, känna ånger och starkt ifrågasätta sitt beslut (Hofman 

et al., 2013). 

Bristande kunskap  

Vårdnadshavarnas kunskap kring HPV-relaterade sjukdomar, hur dessa sprids och 

HPV-vaccinets effekt visade sig vara begränsad vilket i sin tur bidrog till risken att 

avböja vaccination till sina döttrar (Forster et al., 2017; Craciun et al., 2012; Gordon 

et al., 2011). Gällande HPV-relaterade sjukdomar fanns bristande kunskap kring dess 

allvarlighetsgrad samt en tro att de inte var så farliga att de indikerade vaccinering 

(Gefenaite et al., 2012). Gällande HPV-vaccinet brast kunskapen kring effektiviteten 

och hur pass långsiktig immunitet vaccinet gav och det ansågs onödigt att ge flickan 

vaccinet vid ung ålder om immuniteten exempelvis bara skulle hålla i fem år (Forster 

et al., 2017; Gefenaite et al., 2012; Grandahl et al., 2014b; Hofman et al., 2013). Det 

fanns funderingar huruvida vaccinet var bra för dotterns hälsa och om det verkligen 
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var effektivt i skyddet mot livmoderhalscancer (Okoronkwo et al., 2012). Kunskapen 

var begränsad kring varför vaccinet gavs vid ung ålder då dotterns ännu ej var sexuellt 

aktiv och ej förväntades bli det på många år (Okoronkwo et al., 2012; Perkins et al., 

2014). Vårdnadshavarna drog även paralleller till om HPV-relaterad cancer funnits i 

familjen, om så ej var fallet var acceptansen till vaccinet lägre (Forster et al., 2017; 

Gordon et al., 2011; Voidăzan et al., 2016).  

Otillräcklig information  

Information om HPV och HPV-vaccinet hade delgivits via myndigheter, 

vårdinrättningar och dess läkare eller via elevhälsan (Allen et al., 2012; Giambi et al., 

2014; Gordon et al., 2011; Grandahl et al., 2014b). Given information upplevdes 

bristfällig och otillräcklig, vilket ledde till att vårdnadshavarna blev tveksamma inför 

beslut om vaccination (Bartolini et al., 2012; Grandahl, Tydén, Westerling, Nevéus, 

Rosenblad, Hedin & Oscarsson, 2017b; Ogilvie et al., 2010; Perkins et al., 2014). Det 

upplevdes att beslutet kring vaccination behövde fattas snabbt och att det fanns få 

informationstillfällen (Craciun et al., 2012; Grandahl et al., 2014b). Några 

vårdnadshavare blev förolämpade av denna snabba process och upplevde det som 

bristande respekt samt att det hastiga förfarandet var en anledning att neka vaccinet 

till sina döttrar (Craciun et al., 2012; Grandahl et al., 2014b).  

Några vårdnadshavare var tveksamt inställda till om elevhälsan var bästa stället för 

information och administrering av vaccinet då de hade brist på tid att närvara vid de 

informationstillfällen som erbjöds (Craciun et al., 2012). Det framkom att 

vårdnadshavarna inte litade på skolsköterskan då denne inte ansågs vara tillräckligt 

stöttande vid beslutsfattandet kring vaccination (Grandahl et al., 2014b). Vidare 

upplevdes att skolsköterskan inte var tillräckligt kompetent för att ge adekvat 

information. I de fall vårdnadshavare efterlyst fördjupad information om HPV och om 

vaccinet upplevdes skolsköterskan ej kunna ge detta (Grandahl et al., 2014b). 

Vårdnadshavarna hade sökt information via andra forum såsom internet, men även via 

familj, vänner och andra vårdnadshavare (Allen et al., 2012; Bartolini et al., 2012; 

Forster et al., 2017; Gordon et al., 2011; Grandahl et al., 2014b; Grandahl et al., 

2017b). Om den tillfrågande parten var tveksam till vaccinet så påverkade detta 

vårdnadshavarna i samma riktning (Craciun et al., 2012; Forster et al., 2017). 

Otydliga rekommendationer 

Betydelsen av hälso- och sjukvårdspersonalens rekommendationer framkom i flertalet 

artiklar (Albright et al., 2017; Craciun et al., 2012; Forster et al., 2017; Giambi et al., 

2014; Perkins et al., 2014). Sättet på vilket rekommendationerna delgavs kunde i 

många fall vara avgörande för beslutet huruvida dottern skulle få HPV-vaccinet eller 

ej (Craciun et al., 2012; Perkins et al., 2014). I de fall vårdnadshavarna fått negativa 

råd gällande vaccinationen så fanns en ökad benägenhet att tacka nej (Giambi et al., 

2014). Vårdnadshavare skulle ha tackat ja till vaccinet om läkaren kunde verifiera att 
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risken för biverkningar var låg och att denna låga risk inte skulle utgöra något hinder 

för att tacka ja (Perkins et al., 2014).  

Flera studier var utförda i länder där vaccinering erbjöds via hälsovårdskliniker och 

inte via elevhälsan vilket innebar att läkaren stod för rekommendation och ordination 

(Albright et al., 2017; Allen et al., 2012; Giambi et al., 2014; Hughes et al., 2011; 

Perkins et al., 2014; Staras et al., 2014). Vårdnadshavare upplevde att läkare varit 

neutrala och att de inte uppmuntrat till vaccinering (Albright et al., 2017). Läkarna 

upplevdes inte vara övertygade kring vaccinets effekt eller om fördelarna övervägde 

riskerna. Vissa läkare ansågs inte vara objektiva utan sågs som representanter för 

läkemedelsindustrin då de kunde upplevas vara entusiastiska och överdrivet positiva 

till vaccinet (Craciun et al., 2012; Perkins et al., 2014). Studierna visade även att 

läkarna avrått till vaccination före sexuell debut eller om dottern inte förväntades ha 

sex vid ung ålder (Forster et al., 2017; Perkins et al., 2014). Vårdnadshavarna 

upplevde att läkarna ansåg att beslutet kring vaccination var frivilligt och inte 

betydelsefullt (Perkins et al., 2014). Det framkom även att läkarna sinsemellan varit 

oeniga kring vaccinet (Craciun et al., 2012; Giambi et al., 2014).  

Värderingar och övertygelser  

Vaccinering mot HPV ansågs vara den första vaccinationen där vårdnadshavarna fick 

väga in värderingar och övertygelser då vaccinet skyddar mot en sexuellt överförbar 

infektion. Faktorer som påverkade var religiösa trosuppfattningar, kulturella 

bakgrunder men även livsvärderingar i stort (Constantine et al., 2007; Forster et al., 

2017; Gefenaite et al., 2012; Gordon et al., 2011; Marlow et al., 2007). 

Vårdnadshavarna uttryckte tvekan till om vaccinationen skulle påverka dotterns 

sexuella aktivitet och leda till promiskuöst beteende, uppmuntra till ökat antal 

tillfälliga sexuella kontakter eller leda till oskyddat sex (Albright et al., 2017; 

Constantine et al., 2007; Grandahl et al., 2017b; Perkins et al., 2014). Några 

vårdnadshavare var oroliga för att vaccinet skulle leda till en falsk känsla av säkerhet 

mot sexuellt överförbara sjukdomar (Grandahl et al., 2014b).  

Religiösa vårdnadshavare hade lägre acceptans och därmed större tveksamhet till 

HPV-vaccination (Gefenaite et al., 2012; Marlow et al., 2007). Ett fåtal 

vårdnadshavare uttryckte tvekan till vaccination då de ansåg att cancer kontrollerades 

av ödet eller av högre makter (Forster et al., 2017). Vårdnadshavare med 

trosuppfattningar såsom islam eller judendom, eller som kom från ett afrikanskt land 

präglat av annan kultur hade en ökad tilltro till att dottern inte var promiskuös vilket 

gjorde att de tvekade till vaccinationen. Vårdnadshavarna var övertygade om att 

dottern inte skulle ha oskyddat sex samt att hon inte skulle ha sex före äktenskapet 

och att hon endast skulle leva med en och samma man. Därmed ansågs risken för 

sexuellt överförbara sjukdomar vara liten (Albright et al., 2017; Forster et al., 2017; 

Gordon et al., 2011; Hofman et al., 2013). Vårdnadshavarna litade på sina döttrar, att 
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de inte skulle ha sexuella kontakter vid ung ålder, och såg därmed ingen anledning att 

vaccinera henne (Constantine et al., 2007).  

I vårdnadshavarnas resonemang framkom tveksamhet till HPV-vaccination, dels då 

det ansågs att barnen fick för många vaccin men även att andra alternativ ansågs mer 

tillämpliga för att förhindra livmoderhalscancer (Forster et al., 2017; Hofman et al., 

2013; Marlow et al., 2007). Vårdnadshavare ansåg att cellprovtagning eller HPV-

tester var bra alternativ (Hofman et al., 2013). Vissa vårdnadshavare var emot 

medicin i allmänhet och använde alternativmedicin. De hade en holistisk livsstil och 

ansåg att immunförsvaret skulle byggas upp naturligt och att sjukdomsförebyggande 

åtgärder skulle ske via en hälsosam livsstil (Constantine et al., 2007; Forster et al., 

2017). Vårdnadshavare som tvekade kunde vara skeptiskt inställda till vaccin i 

allmänhet då de ansåg att detta var onaturligt. Barnens hälsa skulle istället stärkas 

genom att utsätta dem för sjukdomar (Grandahl et al., 2014b). Vårdnadshavarna 

jämförde med vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, vaccinationer som 

ansågs gynna flockimmuniteten. HPV-relaterade sjukdomar däremot sprids på annat 

sätt och att avböja detta vaccin ansågs inte utgöra något svek mot samhället (Gordon 

et al., 2011). Det fanns även vårdnadshavare som ansåg att beslutet kring vaccinering 

kunde vara kontroversiellt, det vill säga att de var rädda för att deras beslut skulle bli 

ifrågasatt av andra vårdnadshavare (Gordon et al., 2011). 

Misstro gentemot myndigheter  

Vårdnadshavare hade i vissa fall en bristande tilltro till regeringen och 

hälsovårdsmyndigheterna vilket i sig bidrog till en tveksam inställning till HPV-

vaccinationen. Det faktum att vaccinet godkänts av Läkemedelsverket ansågs inte 

vara en garant för att vaccinet var säkert (Okoronkwo et al., 2012). Det fanns 

misstankar om att regeringen inte skulle stoppa vaccinet även om det visade sig finnas 

allvarliga biverkningar (Gefenaite et al., 2012). Vårdnadshavarna var skeptiska då de 

inte hört talas om vaccinet tidigare (Allen et al., 2012).  Det fanns även en oro för att 

det skulle finnas vinstintresse bakom vaccineringskampanjen som ekonomiskt skulle 

gynna läkemedelsindustrin (Allen et al., 2012; Craciun et al., 2012; Forster et al., 

2017). Vaccinet tycktes vara annorlunda än övriga vaccin som givits via 

barnvaccinationsprogrammet då övriga vaccin ansågs mer tillförlitliga och 

välbeprövade (Gordon et al., 2011). Enligt Bartolini et al. (2012) var vårdnadshavarna 

oroliga för att skriftligt medgivande skulle leda till att de fick ta fullt ansvar utifall 

vaccinet skulle ge deras dotter något allvarligt hälsoproblem. Vidare misstänktes 

vaccineringen vara ett sätt att övervaka populationen och att pengarna som lagts på 

kampanjen kunde ha kommit till bättre användning inom andra områden i 

hälsovårdssystemet (Gordon et al., 2011). Det fanns misstankar om att vaccinet skulle 

leda till infertilitet och på så sätt minska populationen i världen (Craciun et al., 2012). 

Då information om vaccinet inte givits via media eller via annonsering blev 

vårdnadshavarna skeptiska och trodde att det var ett experiment (Bartolini et al., 

2012). 
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Metoddiskussion 

Litteraturstudien genomfördes med en integrativ metod (Whittemore & Knafl, 2005). 

Utifrån metoden sammanställdes befintlig, aktuell och adekvat forskning inom 

området som ansågs kunna besvara litteraturstudiens syfte. Metoden upplevdes trygg 

att använda då ordningsföljd och tillvägagångsätt var tydligt beskrivet. Genom att 

hålla sig till metoden gynnades därmed studiens pålitlighet samt säkerställde att 

litteraturstudien blev trovärdig och replikerbar. Enligt Whittemore och Knafl (2005) 

kan både kvalitativa och kvantitativa studier ingå i analysen, vilket ger en bredd till 

resultatet. De kvantitativa artiklarna baserades på ett större urval och drog exempelvis 

slutsatser kring hur mycket, hur ofta och hur många. De kvalitativa studierna gav en 

djupgående bild och baserades på ingående undersökningar och analyser för att 

identifiera fenomenet (SBU, 2014).  

Datainsamlingen planerades noggrant för att sökningarna skulle bli väldefinierade och 

trovärdiga (Polit & Beck, 2012; Whittemore & Knafl, 2005). Whittemore och Knafl 

(2005) menar att sökningen i annat fall riskerar att bli inkomplett och felaktig. För att 

säkerställa att sökningen blev korrekt utfördes provsökningar med olika 

sökordskombinationer. För att ytterligare öka litteraturstudiens trovärdighet användes 

ett brett spektrum av sökord (Polit & Beck, 2012). Sökningarna ägde rum i åtta olika 

databaser, vilket gav en stor variation och ökade studiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 

2012). Det faktum att databaserna använde olika sök- och filtreringsmetoder, erbjöd 

olika selekteringar samt använde olika söktermer medförde att sökningarna fick göras 

med stor noggrannhet för att så långt som möjligt likna varandra. Arbetet med 

sökningarna genomfördes därför tillsammans vilket ansågs gynna precisionen. En 

brist i sökningen var att databaserna inte hade unika termer för upplevelser såsom 

attitude, concern och doubt. Av denna anledning gjordes en fri översättning på 

upplevelserelaterade ord från svenska till engelska. Orden hade påträffats i 

provsökningen vilket indikerade att de var relevanta att använda. 

Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år. HPV-

vaccinationen infördes år 2012 i det svenska vaccinationsprogrammet. Ett alternativ 

hade kunnat vara att endast inkludera artiklar från detta årtal och framåt. I många 

andra länder infördes dock vaccinationen tidigare och det ansågs vara viktigt att fånga 

upp de tveksamheter som förekommit vid införandet i dessa länder. Ett 

inklusionskriterium som medvetet uteslöts var dotterns ålder eftersom åldersspannet 

varierade i de inkluderade artiklarna. Mest förekommande var att döttrarna erhöll 

vaccinet i 12-årsåldern, men det visade sig att åldern varierade mellan 11 och 18 år i 

de länder där studierna utförts. För att inte riskera att utesluta viktiga resultat och för 

att få med vårdnadshavare med såväl yngre som äldre döttrar gjordes inga 

begränsningar. Artiklar som var belagda med avgift exkluderades, vilket kan ha lett 

till att intressant forskning har sållats bort.  
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Whittemore och Knafl (2005) menade att olika bedömningsmallar ska användas till 

kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. I litteraturstudien användes 

granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ forskning (SBU, 2014). SBU:s 

kvantitativa granskningsmall var anpassad till prospektiva kohortstudier. Därmed var 

den inte helt överförbar på den typ av kvantitativa artiklar som inkluderades i 

litteraturstudien, vilket kunde ses som en svaghet. Mallen fick därför justeras och 

modelleras, ett arbete som kunde tyckas svårt att utföra. Förfarandet säkerställdes 

genom ett gediget informationssökande kring de uttryck som användes i mallen för att 

säkra att de blev korrekt ersatta av andra mer tillämpningsbara uttryck. Uttryck som 

ersattes rörde bland annat behandlingsbias, bedömningsbias och bortfallsbias. Artiklar 

som inkluderades i litteraturstudien var inte prospektiva kohortstudier och därför 

fanns ingen exponering över tid, biverkningar eller olika behandlingar vilket 

säkerställde att uttrycken kunde omformuleras eller ej vara tillämpliga. Efter att 

mallarna justerats gjordes granskningen först individuellt. Därefter gjordes en 

gemensam genomgång för att säkerställa att granskningen genomförts på liknande sätt 

och att enighet rådde i bedömningen.  

Sedan artiklarna genomgått granskning analyserades resultatet enligt fyra 

bedömningssteg (Whittemore & Knafl, 2005). Tillvägagångssättet var högst relevant 

och fungerade mycket väl. Artiklarnas resultat lästes och färgmarkerades individuellt 

då minst två personer bör tolka och analysera materialet för att öka studiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Den diskussion som uppstod efter detta 

individuella arbete ledde till en fördjupad analys. Diskussionerna skapade en djupare 

förståelse för ämnet och underlättade resterande arbete med att dela upp materialet i 

subgrupper, tema och rubriker. Resultatet som framkom via denna process visade sig 

vara tillämpningsbart och besvarade syftet på ett tillfredsställande sätt. Faktumet att 

det fanns samstämmighet mellan artiklarna verifierade tillförlitligheten i resultatet.  

Dataanalysen skulle generera ett trovärdigt resultat och bygga på primära källor vilket 

utgjorde en god grund för litteraturstudiens pålitlighet.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien syftade belysa orsaker till att vårdnadshavare avböjer att HPV-

vaccinera sina döttrar. Resultatet mynnade ut i sex teman: oro för HPV-vaccinets 

säkerhet; bristande kunskap; otillräcklig information; otydliga rekommendationer; 

värderingar och övertygelser samt misstro gentemot myndigheter. Samtliga teman 

baserades på vårdnadshavarnas orsaker till att avböja HPV-vaccination till sina 

döttrar.   

Vårdnadshavarnas beslut att neka HPV-vaccination till sin dotter handlade många 

gånger om en oro för om vaccinet var säkert samt om det fanns risk för biverkningar 

(Albright et al., 2017; Allen et al., 2012; Bartolini et al., 2012; Forster et al., 2017; 

Giambi et al., 2014; Grandahl et al., 2014b; Hofman et al., 2013; Hughes et al., 2011; 
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Marlow et al., 2007; Okoronkwo et al., 2012; Voidăzan). Fyndet stämmer överens 

med den upplevelse svenska skolsköterskors har, att den vanligaste frågan från 

vårdnadshavare rör biverkningar (Grandahl et al. 2017a). Enligt Pender et al. (2014) 

är tron på positiva fördelar en förutsättning för att ta ett hälsofrämjande beslut. Mot 

bakgrund av detta är det viktigt att skolsköterskan förmedlar till vårdnadshavare att 

vaccinet inte ger några allvarliga biverkningar utan anses vara säkert och effektivt 

(Arnheim-Dahlström et al., 2013; Brotherton et al., 2015). Det är även betydelsefullt 

att informera om den goda effekt vaccinet har mot HPV-typ 6, 11, 16 och 18, samt att 

det skett en minskning av cellförändringar och livmoderhalscancer efter vaccinets 

införande (Heard et. al., 2016; Kjaer et. al., 2017; Söderlund-Strand et. al., 2014).  

Det fanns en samstämmighet mellan resultatet och tidigare forskning som påvisar att 

vårdnadshavarna upplever sig ha bristande kunskap om hur HPV smittar, hur 

infektionerna behandlas samt otillräcklig kunskap om HPV-vaccinet och varför detta 

är av godo (Litton, Desmond, Gilliland, Huh & Franklin, 2011; Wong, Berkowitz, 

Dorell, Price, Lee & Saraiya, 2008). Chan, Cheung, Lo och Chung (2007) har påvisat 

att det finns ett samband mellan täckningsgrad och kunskap. I de fall vårdnadshavarna 

har god kunskap om HPV och förstår att viruset är en riskfaktor för 

livmoderhalscancer finns en ökad benägenhet att vaccinera sina döttrar. Därför finns 

en stor vinst i att stärka vårdnadshavarnas kunskap. Vårdnadshavarna bör erbjudas 

korrekt information för att lindra sin oro men även för att stärka kunskapen om HPV 

och vad HPV-relaterade sjukdomar kan leda till. Exempelvis bör information om hur 

kondylom och livmoderhalscancer påverkar livskvaliteten negativt ingå i 

informationen (Bradley et. al., 2005; Mortensen et al., 2010; Sekse et al., 2015; Xiao 

et.al., 2015). Behovet av att stärka vårdnadshavarnas kunskap genom god information 

samt möjlighet att ställa frågor och diskutera inför beslutet kan vara svårt för 

skolsköterskan att tillmötesgå. Exempelvis kan skolsköterskan uppleva att HPV-

vaccinationsprogrammet är tidskrävande och att det har ökat arbetsbördan (Grandahl 

et al., 2014a; Hilton et al., 2011). Även vårdnadshavarna kan uppleva att 

skolsköterskans tid är alltför begränsad (Mäenpää et al., 2008). Litteraturstudiens 

resultat påvisade även att vårdnadshavarna var missnöjda med den information 

skolsköterskan gav, att denna var otillräcklig och att skolsköterskans kunskap brast 

(Grandahl et al., 2014b). I en nyligen utförd svensk studie framkommer att över 

hälften av skolsköterskorna upplever att de behöver mer kunskap om HPV (Grandahl 

et al., 2017a). Duval et al. (2009) fann att i de fall skolsköterskan hade en högre 

kunskapsnivå om HPV-infektion och hur detta förebyggs så var villigheten att 

rekommendera vaccinet högre. Det är troligt att tidsbrist och bristande kunskap gör 

det svårare för skolsköterskan att informera och stödja vårdnadshavare på ett optimalt 

sätt. Vårdnadshavarnas upplevelser om att informationen brister är en indikator på att 

denna bör förbättras. Informationen kan behöva förtydligas för att stärka 

vårdnadshavarnas kunskap och på så sätt underlätta deras beslut och minska risken att 

de avböjer vaccinet. För att detta ska kunna ske bör skolsköterskan erbjudas 

utbildning kring HPV-relaterade sjukdomar och om HPV-vaccinet.  
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Skolsköterskans arbete är viktigt då det framkom i litteraturstudiens resultat att 

betydelsen av deras rekommendationer kring HPV-vaccinationen har stor inverkan på 

vårdnadshavarna och deras beslutsfattande (Bartolini et al., 2012; Craciun et al., 2012; 

Giambi et al., 2014; Perkins et al., 2014). Även Pender et al. (2014) tar upp 

skolsköterskans inverkan som en betydelsefull faktor inför ett hälsofrämjande beslut. 

Betydelsen av läkarnas rekommendationer har även framkommit i tidigare studier. 

Acceptansen för vaccinet var signifikant större bland vårdnadshavare vars läkare 

rekommenderat vaccinet jämfört med de vårdnadshavare som inte fått någon 

rekommendation (Guerry, De Rosa, Markowitz, Walker, Liddon, Kerndt & Gottlieb, 

2011). I Sverige är det skolsköterskan som är ansvarig för ordination, administrering 

och information om HPV-vaccinationen (HSLF-FS 2015:11; HSLF-FS 2016:51). 

Resultatet visade att i många länder åligger detta istället läkaren. I Sverige blir 

läkarens roll inte lika framträdande och vårdnadshavarnas oro riktas istället mot 

skolsköterskan. De tveksamheter vårdnadshavare upplever i de länder där läkaren står 

för rådgivningen anses dock kunna vara applicerbara på skolsköterskans roll i 

Sverige.  

Det framkom i resultatet att skolan kanske inte var den bästa platsen för vaccinationen 

då det fanns en oro kring om vårdnadshavarnas beslut skulle ifrågasättas av andra 

(Gordon et al., 2011). Även i en svensk studie har det framkommit att vårdnadshavare 

kan uppleva att det faktum att vaccinationen äger rum i skolan kan riskera att beslutet 

påverkas av grupptryck (Gottvall et al., 2013). I HPM belyses att såväl miljön i vilken 

handlingen äger rum som påverkan från andra har betydelse. Det hälsofrämjande 

beslutet kan påverkas av tidsbrist, kostnader eller otillgänglighet (Pender et al., 2014). 

I Sverige är vaccinationen kostnadsfri och lättillgänglig då den ges av skolsköterskan 

i skolan där dottern vistas dagligen. Processen är enkel för vårdnadshavarna då den 

inte behöver ta någon tid i anspråk för deras del vilket även Hansen, Okoloko, 

Ogunbajo, North och Niccolai (2017) fann. I denna amerikanska studie framkom att 

vårdnadshavarna är positiva till elevhälsan och att HPV-vaccinationen ombesörjs 

därigenom. Hindren torde således inte vara så stora och miljön kan anses vara god. De 

hinder som finns, exempelvis känslan av att beslutet kan vara kontroversiellt eller att 

vårdnadshavarna kan uppleva grupptryck, bör dock undanröjas. I denna process är det 

viktigt att skolsköterskan beaktar att vårdnadshavare önskar det bästa för sin dotter 

oavsett vilken riktning beslutet tar (Hofman et al., 2013). Det är därför viktigt att 

respektera allas tankar, uppfattningar och åsikter, detta mot bakgrund av att 

vårdnadshavarnas syfte är att göra gott.  

Beslutet kring HPV-vaccinationen i relation till dotterns ålder framkom i resultatet. 

Vårdnadshavarna ansåg att då hon ännu inte var sexuellt aktiv och inte förväntades bli 

det på några år var vaccinationen inte nödvändig (Craciun et al., 2012; Giambi et al., 

2014; Gordon et al., 2011; Grandahl et al., 2014b; Ogilvie et al., 2010; Perkins et al., 

2014). Åldern har även diskuterats i en amerikansk studie som avsåg undersöka 

vårdnadshavarnas attityder gentemot vaccination mot sexuellt överförbara sjukdomar, 

däribland mot HPV. Det framkom att åtta av tio vårdnadshavare inte hade för avsikt 
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att vaccinera sina barn mot sexuellt överförbara sjukdomar. Anledningen till detta var 

att vårdnadshavarna ansåg att barnen hade en låg risk att utsättas för dessa infektioner 

då de var för unga och ej sexuellt aktiva (Mays, Sturm & Zimet, 2004). Det har dock 

visat sig vara viktigt att flickorna erhåller vaccinet före sexualdebuten då det annars 

finns risk att hon smittas av någon av de HPV-infektioner som vaccinet skyddar mot 

(Herweijer et al., 2016; Leval et. al., 2013). Rendle och Leskinen (2017) menade att 

det fanns en vinst i att informera vårdnadshavarna om den risk barnen kan utsättas för 

om de väljer att avvakta med vaccinering. Åldersfrågan har även framkommit i 

skolsköterskeledet i svenska skolor. Det uppges att det är vanligt förekommande att 

skolsköterskan får frågan från vårdnadshavarna om varför vaccinet ges i så tidig ålder 

(Grandahl et al., 2017a). 

Vissa vårdnadshavare var oroliga kring huruvida HPV-vaccinationen skulle 

frambringa ett promiskuöst beteende hos dottern. Oron handlade om risk för ökad 

benägenhet till oskyddat sex, ökat antal sexuella partners eller att den sexuella 

debuten skulle tidigareläggas (Albright et al., 2017; Constantine et al., 2007; Grandahl 

et al., 2014b; Grandahl et al., 2017b; Perkins et al., 2014). En nyligen genomförd 

studie har påvisat motsatsen, att vårdnadshavarna inte har farhågor kring att 

vaccinationen skulle göra dottern mer sexuellt aktiv (Rendle et al., 2017). Forskning 

bekräftar att vaccination inte leder till sexuellt riskbeteende eller till ökat antal 

sexualpartners hos vaccinerade flickor (Ratanasiripong, 2014). Vaccinet har nu 

erbjudits under några år och det kan vara så att vårdnadshavarna sett att det inte skett 

någon ökad sexuell aktivitet hos barnen. Dock kvarstår det faktum att en del 

vårdnadshavare fortfarande är tveksamt inställda till om vaccinet leder till 

promiskuitet. Farhågan kan kanske avhjälpas med god information och tillitsfulla 

rekommendationer. Här kan skolsköterskan ha en avgörande roll då en av uppgifterna 

är att bygga upp en förtroendefull relation med vårdnadshavarna (Larsson et. al., 

2014). Då skolsköterskan arbetar nära flickorna finns en unik möjlighet att diskutera 

säkert sex samt att informera om HPV-vaccinet. Skolsköterskan kan även informera 

vårdnadshavare om att forskning påvisat att vaccinet inte uppmuntrar till sexuellt 

riskbeteende (Ratanasiripong, 2014). 

Hälsoval kan påverkas både av etnicitet och av de kulturella sammanhang individen 

lever i. I vissa kulturer är det viktigt att förhålla sig till beteende eller olika val som är 

norm inom den specifika kulturen (Pender et al., 2014). Det visades sig att 

vårdnadshavare vägde in kulturella övertygelser och religiösa värderingar vid beslutet 

om HPV-vaccinet, vilket kunde leda till att de tackade nej (Constantine et al., 2007; 

Forster et al., 2017; Gefenaite et al., 2012; Gordon et al., 2011; Marlow et al., 2007). 

En slutsats som kan dras från resultatet är att det finns ett behov av förståelse för alla, 

oavsett bakgrund, kultur och etnicitet. De senaste åren har invandringen till Sverige 

ökat (Statistiska Centralbyrån, 2017) vilket innebär att många barn och ungdomar ska 

integreras i skolan. Nya krav ställs på elevhälsan i arbetet med nyanlända barn. 

Exempelvis är kommunikationen med vårdnadshavarna en utmaning, dels på grund av 

språkliga hinder med även på grund av olika kulturella bakgrunder (Sveriges 
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kommuner och landsting, 2016). Det finns således ett behov av att hälso- och 

sjukvården förmår bemöta den mångfald samt de olika uppfattningar och 

föreställningar som finns i dagens samhälle.  

Konklusion och implikation 

Litteraturstudien har visat att orsaker till att vårdnadshavarnas tackar nej till att HPV-

vaccinera sina döttrar ofta bottnar i oro. Den främsta anledningen till oron har visat 

sig vara kunskapsbrist, exempelvis kring vaccinet och dess effekt, hur HPV smittar 

samt vilka sjukdomar viruset orsakar. Kunskapsbristen kan dels bero på att 

informationen från hälso- och sjukvårdspersonalen är bristfällig men även på att givna 

rekommendationer inte är tillräckligt övertygande.  

Skolsköterskan ska förmå bygga upp en förtroendefull relation hos barn och 

vårdnadshavare. I denna roll måste skolsköterskan kunna delge information samt vara 

kunnig och trovärdig. Informationen bör anpassas efter individen och ta hänsyn till 

den mångfald som finns i vårt samhälle då det är viktigt att kunna bemöta alla på ett 

bra sätt, oavsett bakgrund. Elevhälsan behöver utarbeta strategier i bemötandet av 

vårdnadshavarna för att öka deras kunskap kring HPV och HPV-relaterade 

sjukdomar. På så sätt kan oron vårdnadshavarna har inför beslutet övervinnas, vilket 

kan leda till ökad täckningsgrad och förbättrad folkhälsa genom minskad dödlighet i 

livmoderhalscancer.  

För att uppnå ökad täckningsgrad av HPV-vaccinationen och därmed förbättra 

folkhälsan behöver skolsköterskor utbildning och fördjupad kunskap om HPV och 

HPV-vaccination. Ju större kunskap skolsköterskan har desto mer ökar benägenheten 

att rekommendera vaccination. Det är även angeläget att skolsköterskors kunskap 

förbättras kring hur information individanpassas i det mångfaldssamhälle vi lever i. 

Det vore intressant med en svensk studie som studerar hur kulturella aspekter 

påverkar beslutet kring HPV-vaccination. Mer forskning behövs också för att klargöra 

vilka insatser som behövs för att minska vårdnadshavarnas tveksamheter inför 

beslutet att vaccinera sina döttrar.  
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AND attitude* AND parent*¨ 

Begränsningar: KeyWord, 2007-

2017 25 7 (*1) 0  

171013 

Taylor & 

Francis Online  

Papillomavirus AND vaccination 

AND concern* AND parent* 

Begränsningar: KeyWord, 2007-

2017 28 7 (*4) 0  

171013 

Taylor & 

Francis Online  

Papillomavirus AND vaccination 

AND (decision making) AND 

parent* 

Begränsningar: KeyWord, 2007-

2017 28 6 (*6) 0  

171013 

Taylor & 

Francis Online  

Papillomavirus AND vaccination 

AND decline* AND parent* 

Begränsningar: KeyWord, 2007-

2017 10 1 (*1) 0  

171013 

Taylor & 

Francis Online  

Papillomavirus AND vaccination 

AND doubt* AND parent* 

Begränsningar: KeyWord, 2007-

2017 2 1 (*1) 0  

171013 

Ingenta 

Connect  

Papillomavirus AND vaccination 

AND attitude* AND parent* 2 0    

171013 

Ingenta 

Connect  

Papillomavirus AND vaccination 

AND concern* AND parent* 14 7 (*3) 0  

171013 

Ingenta 

Connect  

Papillomavirus AND vaccination 

AND (decision making) AND 

parent* 11 6 (*6) 0  

171013 

Ingenta 

Connect  

Papillomavirus AND vaccination 

AND decline* AND parent* 0    

171013 

Ingenta 

Connect  

Papillomavirus AND vaccination 

AND doubt* AND parent* 0    
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(*) Dubbletter från tidigare sökningar

171013 SweMed+  

Papillomavirus [MeSH] 

Begränsningar: Peer reviewed, 

2007-2017 34 1  0  

171013 SweMed+  

Papillomaviridae [MeSH] 

Begränsningar: Peer reviewed, 

2007-2017  22 0   
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Ogilvie, G., Anderson, M., Marra, F., McNeil, S., Pielak, K., Dawar, M., ... Naus, M. (2010). A 

Population-Based Evaluation of a Publicly Funded, School-Based HPV Vaccine Program in 

British Columbia, Canada: Parental Factors Associated with HPV Vaccine Receipt  

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Syftet var att bedöma upptagningsnivån för den första dosen av HPV-vaccinet och att bestämma 

faktorerna som är förknippade med mottagandet av HPV-vaccinet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ design. Telefonundersökning. 

Urval Vårdnadshavare till flickor i årskurs 6 under läsår 2008-2009 i provinsen British Columbia valdes 

slumpmässigt och kontaktades per telefon för att bjudas in till att delta.  Det fanns 23614 flickor i 

sjätte klass i provinsen British Columbia. Kontaktinformation var tillgänglig för 20161 (85,4 %). 

5489 av dessa kontaktades slumpmässigt av forskargruppen. Av de 4335 tillgängliga numren (78,9 

%) talade 304 inte engelska. Av de återstående 4031 gav 2025 vårdnadshavare medgivande om att 

fullfölja undersökningen (50,2%). 

Datainsamling Kontakt togs med vårdnadshavarna efter att den första dosen av HPV-vaccinet erbjudits via det 

skolbaserade programmet. Vårdnadshavare som samtyckte intervjuades av en utbildad erfaren 

forskare. Frågeformuläret baserades på Theory of Planned Behavoir och en tidigare studie 

angående avsikt att vaccinera. I frågeformuläret ingick demografiska uppgifter. Deltagarna fick 

frågor om följsamhet till det allmänna barnvaccinationsprogrammet samt kunskap om 

livmoderhalscancer och HPV. Vidare fanns frågor om hur många doser HPV-vaccin som hade 

mottagits och huruvida avsikten var att fullfölja vaccinationsserien. Vårdnadshavarna fick ange 

huvudorsaken och andra orsaker till valet att acceptera eller inte acceptera HPV-vaccinet. Dessa 

skäl kategoriserades. Deltagarna fick frågor om specifika psykologiska faktorer som kan påverka 

beslut att vaccinera eller inte vaccinera. I enlighet med Theory of Planned Behavior inkluderade 

detta attityder mot vacciner i allmänhet och särskilt HPV-vaccinet, upplevd effekt av HPV-

vaccinet på dotterns sexuella beteende och allvaret av HPV-infektion och livmoderhalscancer. 

Bedömningen gjorde via skalor från 1-7 (1, starkt oenig, 4, neutral, 7, starkt överens).  

Dataanalys Deskreptiva analyser av demografiska uppgifter genomfördes. Analysen gick ut på att identifiera 

faktorer som var förknippade med vårdnadshavarnas beslut att vaccinera dottern mot HPV. Chi-

square-test jämförde svaren hos vårdnadshavare som vaccinerade dottern mot HPV mot de som 

inte vaccinerat. Analyser genomfördes med Windows SSPS 14.0.  

Bortfall 63 % (3464). 

Slutsats Studien är en av de första befolkningsbaserade bedömningarna av faktorer som är förknippade 

med HPV-vaccinupptag i ett offentligt finansierat skolbaserat program världen över. Politiska 

beslutsfattare bör vara medvetna om att även utan finansiella hinder och hinder från hälso- och 

sjukvården är vårdnadshavarna, vilka är viktiga beslutsfattare vid HPV-vaccineringen, fortfarande 

tveksamma till att acceptera vaccination av sina döttrar. Strategier för att säkerställa optimal HPV-

vaccinationstäckning måste införas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 2 

 

 

Referens Constantine, N. A., & Jerman, P. (2007). Acceptance of Human papillomavirus vaccination 

among Californian parents of daughters: a representative statewide analysis 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Tre forskningsfrågor angående: (1) nivåer av vårdnadshavarnas acceptans av HPV-vaccination för 

döttrar i tonåren och några år yngre, (2) potentiella skillnader i acceptansnivå i olika undergrupper, 

såsom folkslag/etnicitet och (3) vårdnadshavarnas anledningar till att acceptera eller inte 

acceptera. Det slutgiltiga målet med denna studie var att påverka statliga och lokala politiska 

beslut och utbildningsinsatser angående HPV-vaccination. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ och kvalitativ design. Telefonundersökning. 

Urval Urvalet gjordes utifrån alla hushåll i Kalifornien, vilka delades in i samhällsskikt bestående av 

grupper med geografisk och demografisk närhet. Ett urval gjordes från varje samhällsskikt med 

hjälp av datorgenererade listor över telefonnummer. 802 vårdnadshavare fullföljde intervjun, men 

de tre frågorna kring HPV ställdes endast till de 522 vårdnadshavare som hade en eller flera 

hemmaboende döttrar, 18 år eller yngre. 

Datainsamling Demografisk information samlades in, förspecificerade kategorier användes. Två stängda frågor 

och en öppen fråga ställdes. Före frågorna lästes en kortfattad information om ämnet upp för 

deltagaren. Svarsalternativ användes på de stängda frågorna. Intervjuare penetrerade om 

nödvändigt svaret på den öppna frågan för att få klarhet. Svaren skrevs in i databasen ordagrant.  

Dataanalys Kvantitativa analyser utfördes med Windows SPSS 12.0. Chi-square-test användes för att bedöma 

statistisk signifikans i olikheterna mellan grupperna. Kvalitativa analysmetoder användes för den 

öppna frågan med anledning av sannolikheten för acceptans. Författarna kodade alla svar och 

skillnader i kodningen diskuterades och löstes sinsemellan.   

Bortfall 58 %. 

Slutsats En stor majoritet av vårdnadshavarna accepterade HPV-vaccination för sina döttrar i åldern då 

vaccinet rekommenderas. Även om viktiga skillnader i undergrupper sågs, var majoriteten för 

vaccination. Denna information, tillsammans med beslutsfaktorer för icke-acceptans, har betydelse 

för politiska beslut och pedagogisk planering på detta område.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 3 

 

 

Referens Gordon, D., Waller, J., & Marlow, L. A. (2011). Attitudes to HPV vaccination among mothers in 

British Jewish community: Reasons for accepting or declining the vaccine 

Land  

Databas 

England 

Academic Search Elite 

Syfte Studiens syfte var att undersöka attityder till vaccination mot humant papillomavirus (HPV) och 

skälen att acceptera eller avböja vaccinet i det brittiska judiska samfundet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ intervjustudie. 

Urval Mail skickades ut till vårdnadshavare med döttrar i årskurs 8 (12-13 år) på två judiska skolor i 

norra London som hade erbjudits HPV-vaccination (ca 150 personer). Mödrar som var 

intresserade av att vara med på en intervju fick följa en länk till en kort online-undersökning, 31 

fullföljde denna. 20 mödrar valdes sedan ut. 10 mödrar som hade accepterat vaccinet och 10 som 

hade avböjt.  

Datainsamling Intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte i deltagarnas hem och varade i 20-30 min. 

Intervjuerna följde en intervjuguide som började med en allmän diskussion om attityder till 

vaccination, sedan utforskades kunskap om livmoderhalscancer och HPV, vilka skäl som fanns för 

att acceptera eller avböja vaccinet, sociala influenser och religiösa åsikter. Alla intervjuerna 

transkriberades ordentligt och dessa kontrollerades av en andra forskare.  

Dataanalys Ramanalys användes för att hantera data. Genom ramanalysen, en typ av tematisk analys, kunde 

forskaren organisera data i en matris, vilket gjorde det enkelt att hantera samt att stora teman och 

underteman tydligt kunde identifieras. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Att HPV-vaccination är nytt samt en låg uppfattad mottaglighet för HPV på grund av religiösa 

skäl var de främsta anledningarna till att vissa mödrar hade beslutat att inte vaccinera. Lokala 

hälsomyndigheter kan dra nytta av att skicka skräddarsydd information utöver 

standardprogrammet till stora minoritetsgrupper och religiösa skolor.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 
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Artikel 4 

 

 

Referens Gefenaite, G., Smit, M., Nijman, H. W., Tami, A., Drijfhout, I. H., Pascal, A., & ... Hak, E. 

(2012). Comparatively low attendance during Human Papillomavirus catch-up vaccination among 

teenage girls in the Netherlands: Insight from a behavioral survey among parents 

Land  

Databas 

Nederländerna 

PubMed 

Syfte Syftet var att identifiera de viktigaste bestämningsfaktorerna då vårdnadshavare beslutar att 

acceptera eller avböja att låta vaccinera sina döttrar mot HPV. 

Metod:  

Design 

Kvantitativt frågeformulär.  

Urval Fyra månader efter att catch-up-programmet för HPV-vaccination påbörjades för 13 - 16-åriga 

flickor valdes vårdnadshavare till 13-åriga flickor ut. Två grupper var identifierade; en grupp med 

vårdnadshavare till döttrar som valt att ta emot vaccinet och redan hade fått den första dosen samt 

en grupp som bestod av de som avböjt vaccinationen. Varje grupp bestod av 1000 vårdnadshavare, 

slumpmässigt utvalda från vaccinationsregistret. 863 svarade varav 609 valde att delta. 469 

skickade tillbaka frågeformuläret. Svarsfrekvensen var 31 % i gruppen som hade tagit emot 

vaccinet och 16 % i gruppen som hade avböjt. Sammanlagd svarsfrekvens var 24 %. 

Datainsamling Ett frågeformulär skapades utifrån information som framkommit genom möten med 

yrkesverksamma personer med yrkesprofessionell kunskap i området, genomgång av litteratur, 

analys av yrkesverksamma och frågeformulär som nyligen utvecklats av denna och andra 

forskningsgrupper. Vårdnadshavarna fick besvara frågeformuläret anonymt. Det fanns olika typer 

av förifyllda svarsalternativ. Det fanns även möjlighet att uttrycka sin åsikt i fri text. 

Demografiska uppgifter samlades in. Frågor kring beteendemässiga bestämningsfaktorer 

baserades på ”Health Belief Model” och ”Behavioral Intention Model”. 

Dataanalys Oddsförhållanden (OR) beräknades och konfidensintervallet sattes till 95 % (95 % CI) som 

sambandsmått. Den statistiska analysen utfördes med Windows SPSS 16.0. 

Bortfall 76 % (1531 st.). 

Slutsats Flera bestämningsfaktorer för det låga upptaget av HPV-vaccination identifierades i studien. Att 

förändra dessa kan vara avgörande vid planering, genomförande och fortsättning av HPV-

vaccinationsprogrammen. Dessutom kan öppenhet och diskussion om fördelarna med och 

nackdelarna med HPV-vaccination samt användningen av varierande kommunikationsstrategier 

vara till hjälp för ett mer framgångsrikt genomförande av HPV-vaccinationsprogram.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 
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Artikel 5 

 

 

Referens Allen, J. D., de Jesus, M., Mars, D., Tom, L., Cloutier, L., & Shelton, R. C. (2012). Decision-

Making about the HPV Vaccine among Ethnically Diverse Parents: Implications for Health 

Communications 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att beskriva vårdnadshavarnas kunskaper, inställningar och beslutsfattande när det gäller att 

erhålla HPV-vaccin för sina döttrar.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ design / fokusgrupp 

Urval Vita, svarta och spanska vårdnadshavare till döttrar som stämde in på åldern för att ta emot HPV-

vaccinet (9-17 år) Deltagare rekryterades via hälso- och sjukvårdsinstanser genom flygblad och 

”mun till mun”-metoden. Vårdnadshavarna skulle vara engelsk- eller spanskspråkiga och själv 

identifiera sig som vita, svarta eller spanska. Det strävades efter en etniskt varierad grupp 

vårdnadshavare för att se hur vaccinbeslutet ser ut här.  

Datainsamling En fokusgruppsguide som bestod av öppna frågor utvecklades. Sju fokusgrupper med sammanlagt 

64 deltagare ingick i studien. Utbildade fokusgruppsmoderatorer, matchade med deltagarnas genus 

och språk, underlättade diskussioner enligt ett standardiserat protokoll. Diskussionerna spelades 

in, blev professionellt transkriberade och översatta. Varje diskussion varade 60-90 minuter. 

Datainsamlingen fortsatte tills mättnad var uppnått. 

Dataanalys Transkriptionerna från fokusgrupperna analyserades. Flera författare undersökte självständigt 

transkriptionerna för att identifiera teman och skapa kodningskategorier. Öppna koder 

sammanställdes till högre ordningskategorier som återspeglade framväxande teman. Då olika 

tolkningar av teman uppstod, omvärderades och diskuterades de ursprungliga transkriptionerna 

tills konsensus uppnåddes.  

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Med tanke på att det finns en variation bland etniskt olika vårdnadshavare i frågan om i hur pass 

stor utsträckning de vill vara med i beslutsfattandet kring HPV-vaccinationen, skulle det vara 

klokt av förskrivare att fråga om och respektera dessa önskemål. Att förstå de olika 

beslutsmodellerna hos vårdnadshavarna skulle möjliggöra utvecklingen och utvärderingen av 

välbehövlig hälsokommunikation för att främja vaccinupptag och fullföljande av vaccineringen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 
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Artikel 6 

Referens Forster, A. S., Rockliffe, L., Marlow, L. A., Bedford, H., McBride, E., & Waller, J. (2017). 

Exploring human papillomavirus vaccination refusal among ethnic minorities in England: A 

comparative qualitative study  

Land  

Databas 

England 

Academic Search Elite 

Syfte Studiens syfte var att utforska de faktorer som förhindrade etniska minoritetsvårdnadshavare att 

vaccinera, jämfört med vita brittiska icke-vaccinerande vårdnadshavare och vaccinerande etniska 

minoritetsvårdnadshavare.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ intervjustudie. 

 

Urval Vårdnadshavare till 13˗16-åriga flickor rekryterades genom skolor i London, föreningar, online-

annonsering och genom ”mun till mun-metoden”. Fokus var icke-vaccinerande etniska 

minoritetsvårdnadshavare. Även en grupp vaccinerande etniska minoritetsvårdnadshavare och en 

grupp icke-vaccinerande vita brittiska vårdnadshavare rekryterades för jämförelse. 

Datainsamling Uppgifterna samlades in via intervjuer. Dessa spelades in och transkriberades ordagrant.  En 

ämnesguide med djup användes med fokus på deltagarnas erfarenhet och åsikter om HPV-

vaccinet. Intervjuarna gjorde detaljerade anteckningar efter intervjuerna och förekommande teman 

diskuterades forskarna emellan. Datainsamlingen fortsatte tills inga nya teman uppkom.  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av ramanalys, eftersom det möjliggör jämförelse av gemensamma 

förhållanden/skillnader mellan deltagargrupper, vilket var ett mål med studien. 

Tolkningen av ramverket genomfördes av tre forskare och avvikelser löstes genom diskussion. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Etniska skillnader i HPV-vaccinationsupptag kan delvis förklaras av oro som bara rapporterades 

av vårdnadshavare från vissa etniska grupper. Vid interventioner för att förbättra upptaget det 

finnas ett behov av att hantera svåra ämnen, som avhållande från sex före äktenskap, och att 

använda ett riktat format. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 7 

 

Referens Giambi, C., D’Ancona, F., Del Manso, M., De Mei, B., Giovannelli, I., Cattaneo, C., & ... Declich, 

S. (2014). Exploring reasons for non-vaccination against human papillomavirus in Italy 

Land  

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka orsaker till att inte vaccinera sina döttrar mot HPV 

Metod:  

Design 

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

 

Urval Alla 143 lokala hälsoenheter i 21 regioner bjöds in att delta. De lokala hälsoenheterna 

identifierade ovaccinerade flickor födda 1997-1998 genom vaccinationsregister. Lokala 

hälsoenheter som under tiden för studien införde HPV-catch up-program för flickor födda dessa år 

exkluderades. 56 lokala hälsoenheter i 10 regioner deltog i undersökningen. 14099 brev postades 

till familjer med ovaccinerade flickor födda 1997-1998. 2110 svarade. Svarsfrekvensen var 15 %. 

373 frågeformulär uteslöts av olika angivna anledningar. 1738 frågeformulär analyserades.  

Datainsamling Ett formulär med 23 frågor skickades till föräldrar (enligt ovanstående).  

Dataanalys Oddsförhållande (OR) och konfidensintervall (95 % CI) beräknades. Statistikpaketet STATA 11.2 

användes för att analysera data.  

Bortfall 88 % (12 361 st.). 

Slutsats Rädsla för biverkningar, oenighet med information och råd från läkare och knapp information var 

vanliga hinder för HPV-vaccination. Hälso- och sjukvårdspersonal spelar en nyckelroll som 

informationsgivare och måste därför vara bättre utbildade. Utbildningen måste inkludera 

utveckling av kommunikationsförmåga; transparent diskussion om fördelar och nackdelar med 

vaccination kan minska rädslan för biverkningar och öka förtroendet för vaccination. Skapandet av 

ett folkhälsonätverk kring vaccination skulle göra det möjligt att dela information och inställningar 

om vaccinationer, så att enhetliga meddelanden kan nå målpopulationen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 
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Artikel 8 

 

 

 

 

Referens Hughes, C. C., Jones, A. L., Feemster, K. A., & Fiks, A. G. (2011). HPV vaccine decision making 

in pediatric primary care: a semi-structured interview study  

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att skapa bättre förståelse kring beslutsfattandet vid besöket på en 

vårdinrättning utifrån tre perspektiv; hälso- och sjukvårdspersonal, vårdnadshavare och flickor. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ intervjustudie. 

 

Urval Intervjuer med 20 ungdom-mamma-läkare-triader (60 individuella intervjuer) direkt efter ett 

läkarbesök då ungdomen fått möjligheten att få HPV-vaccinet. Ändamålsenlig ”sampling” 

balanserade ungdomarnas ålder och vilken typ av mottagning de besökt. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer genomfördes i ett privat rum på kliniken. De följde en guide och 

fortsatte tills mättnad av primära teman uppnåddes. Vårdnadshavare och ungdomar tillfrågades om 

sina tidigare kunskaper om vacciner, huruvida de fick vacciner vid besöket, huruvida vacciner 

diskuterades med läkaren och hur de fattade det slutliga beslutet att antingen acceptera eller avböja 

det tillgängliga vaccinet. Läkarna ombads att fokusera på det specifika besöket och beskriva 

vaccinbeslutet, jämföra sin presentation av HPV med andra vacciner och beskriva sin uppfattning 

om familjens beslut. Två utbildade intervjuare genomförde intervjuerna.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och analyserades med hjälp av NVivo kvalitativ dataanalys. Data 

analyserades både inom och mellan triaderna. Datainsamling gjordes parallellt med dataanalys och 

fortsatte tills mättnad uppnåddes, det vill säga inga nya teman framkom. Två författare kodade 

självständigt intervjuerna. Koder granskades och teman identifierades. Genom att använda NVivo 

kopplades varje transkription med deltagarnas demografiska data. Då alla transkriptioner var 

kodade baserades slutligen teman på forskningsgruppens samförstånd.  

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Genom att undersöka ungdoms-, mamma- och läkarperspektiv på beslutsfattande om HPV-vaccin 

vid vårdtillfället identifierades flera faktorer som kan bidra till att förklara låg täckningsgrad. 

Dessa inkluderar vårdnadshavares tendens att fördröja vaccinering baserat på övertygelser om att 

deras tonåringar inte riskerar att förvärva HPV och att läkaren inte engagerar sig i ambivalenta 

vårdnadshavares oro. Studien visade också att tonåringar var passiva deltagare i beslutsfattandet, 

och att läkarna använde olika sätt att presentera vaccinet för familjer. För att öka 

vaccinationstäckningen i primärvården är det viktigt att utveckla strategier för att främja effektiv 

kommunikation mellan läkare och vårdnadshavare från första början, att utvärdera 

tillvägagångssätt såsom motivationssamtal för att hjälpa läkare att engagera motvilliga 

vårdnadshavare i diskussionen och att mäta effekten av olika läkares sätt att påverka 

vårdnadshavarnas beslut.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 
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Artikel 9 

Referens Voidăzan, S., Tarcea, M., Morariu, S., Grigore, A., & Dobreanu, M. (2016). Human 

Papillomavirus Vaccine - Knowledge and Attitudes among Parents of Children Aged 10-14 Years: 

a Cross-sectional Study, Tîrgu Mureş, Romania 

Land  

Databas 

Rumänien 

PubMed  

Syfte Syftet med denna artikel var att bedöma nivån på vårdnadshavarnas kunskap om HPV-infektioner 

och HPV-vaccination, samt graden av information som givits från allmänläkare, samt att 

identifiera hinder vid implementeringen av vaccinationsprogrammet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Urval Vårdnadshavare vars elever gick i klass 5-8 i tre randomiserat utvalda skolor i staden Tîrgu Mureş 

i Rumänien.  

Datainsamling Undersökningen ägde rum under oktober till december 2014. Ett frågeformulär distribuerades via 

skolornas lärare till eleverna som i tur gav kuvertet till sina vårdnadshavare. Varje lärare höll reda 

på frågeformulären och såg till att dessa återlämnades inom två veckor. Totalt distribuerades 1100 

frågeformulär varav 918 föräldrar deltog (motsvarar 83,4 % deltagande). 

Dataanalys De 918 frågeformulären analyserades i SPSS, version 20.0. Chi-square-test användes för att 

bedöma sambandet mellan de olika variablerna. Alla tester tolkades i relation till statistisk 

signifikans vilket ansågs föreligga i de fall p-värden hamnade på/eller under 0,05. 

Bortfall 16,6 % (182 st.). 

Slutsats Vårdnadshavare som avböjde HPV-vaccination till sina döttrar hade ofta begränsad kunskap kring 

de sjukdomar vaccinen förebygger. Besluten baserades ofta på rekommendationer som gavs av 

läkare/hälsovårdspersonal. Läkare/hälsovårdspersonal var en betydelsefull källa till information 

kring HPV och HPV-vaccin. Vårdnadshavare hade en oro kring vaccinets säkerhet och om 

effektiviteten. De funderade även på om vaccinet påverkade fertiliteten. Det fanns en rädsla för 

biverkningar samt bristande förtroende för ett nytt vaccin. Även faktumet att hälsovårdspersonal 

gav olika och bristfällig information spelade roll. Studien indikerade att det fanns ett behov av 

utbildning inom hälsovården för att förmå ge tydlig och transparent information om fördelar och 

nackdelar kring HPV-vaccination. Utbildningen borde även genera lämpliga 

kommunikationsstrategier som kunde bidra till att minska rädslan för biverkningar och öka 

förtroendet för vaccination bland föräldrarna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

Referens Perkins, R. B., Clark, J. A., Apte, G., Vercruysse, J. L., Sumner, J. J., Wall-Haas, C. L., & ... 

Pierre-Joseph, N. (2014). Missed Opportunities for HPV Vaccination in Adolescent Girls: A 

Qualitative Study 

Land  

Databas 

USA 

PubMed  

Syfte Syftet med studien var att identifiera varför vårdnadshavare och/eller hälsovårdspersonal väljer att 

senarelägga eller administrera HPV-vaccinering av flickor. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ intervjustudie 

 

Urval Vårdnadshavare till döttrar i ålder 11-17 år. 

Datainsamling Vårdnadshavarna tillfrågades om deltagande när de tillsammans med sin dotter besökte sin 

pediatriska hälsovårdsinrättning. Totalt deltog 124 vårdnadshavare och 34 individer som arbetade 

inom hälsovården och som administrerade vaccinet. Varje intervju varade i ca 30 minuter och 

deltagarna fick välja mellan att intervjuas före eller efter sitt besök. Intervjuerna ägde rum på 

engelska, spanska och på haitiska/kreolska 

Dataanalys Intervjun spelades in och skrevs ut ordagrant. De intervjuer som ägt rum på annat språk än 

engelska skrevs ut av personer som hade dessa språk som modersmål varefter intervjuerna 

översattes till engelska, och igen tillbaka till ursprungsspråket för att verifiera korrekthet. Varje 

intervju kodades av 3-6 forskare. All kodning granskades därefter i grupp för att försäkra att 

kodningen överensstämt. Därefter genomfördes en tematisk analys.    

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Vårdnadshavare som avsåg vänta med att vaccinera sina döttrar gjorde detta på grund av oro kring 

vaccinets säkerhet, men även då de önskade vänta tills flickan var äldre, då hon kunde förväntas 

börja bli sexuellt aktiv. När hälsovårdspersonalen önskade diskutera vaccinet med 

vårdnadshavarna fick de ta hänsyn till hur acceptabelt det var att diskutera flickans sexualitet, 

något som kunde vara ett känsligt ämne. Det framkom att hälsovårdspersonalen hade svårt att 

diskutera ämnet på grund av liten erfarenhet av HPV-relaterade sjukdomar, att de underskattade 

risken att deras patienter skulle få dessa sjukdomar vilket i sin tur ledde till minskad tro på 

vaccinets fördelar.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

Referens Albright, K., Barnard, J., O'Leary, S. T., Lockhart, S., Jimenez-Zambrano, A., Stokley, S., & ... 

Kempe, A. (2017). Noninitiation and Noncompletion of HPV Vaccine Among English- and 

Spanish-Speaking Parents of Adolescent Girls: A Qualitative Study 

Land  

Databas 

USA 

Science Direct 

Syfte Förstå de faktorer som påverkar vårdnadshavarnas beslut om initiering och slutförande av HPV-

vaccinserien för sina döttrar kunde skilja sig åt mellan engelsk- och spansktalande populationer, 

vilket eventuellt kunde återspegla kulturbaserade skillnader i attityder om vaccinet. Resultatet 

kunde möjliggöra effektivare utformning och anpassning för att förbättra HPV-vaccinets 

täckningsgrad. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ intervjustudie 

 

Urval Engelsk- och spansktalande vårdnadshavare till unga flickor som inte påbörjat-, samt påbörjat men 

ej fullföljt vaccinationsprogrammets tre doser (i USA ges tre doser). Vårdnadshavarna hade döttrar 

i åldern 12-15 år som erhållit barnrelaterad vård/omsorg de senaste två åren på en 

sjukvårdsinrättning i Denver, Colorado.  

Datainsamling Data från ett immuniseringsprogram användes för att identifiera potentiella respondenter. 

Rekrytering genomfördes via vykort samt via ”auto-dealer-meddelanden” som lämnades på 

vårdnadshavarnas telefon. Affischer placerades på kliniken om möjlighet att delta. 

Datainsamlingen pågick mellan juli 2012 till januari 2013. Totalt deltog 41 respondenter; 21 

vårdnadshavare som inte påbörjat och 20 vårdnadshavare som inte fullföljt vaccineringen. De som 

inte påbörjat vaccineringen ingick i en fokusgrupp, totalt skapades två fokusgrupper. De 

vårdnadshavare som inte fullföljt vaccinationsprogrammet deltog i individuella djupgående, 

halvstrukturerade intervjuer. Fokusgrupperna intervjuades på allmän plats medan de djupgående 

intervjuerna genomfördes via telefon. Personal som genomförde intervjuerna var utbildade i 

kvalitativ datainsamlingsteknik. Frågorna bestod av breda, öppna frågor samt uppföljande 

följdfrågor och avsåg besvara vårdnadshavarnas syn på HPV-vaccination.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades ordagrant. Intervjuer på spanska översattes till 

engelska. Intervjuerna lästes självständigt och flera gånger av två forskare. Materialet kodades och 

jämfördes sinsemellan tills konsensus var nådd. Analysprocessen fortsatte tills tematisk mättnad 

var nådd och utfördes med hjälp av det kvalitativa dataprogrammet ATLAS.ti version 7.0 

(Scientific Software Development GmbH, Berlin, Tyskland).  

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Anledningen till att inte påbörja, eller att inte avsluta vaccinationsprogrammets tre doser var 

ungefär likvärdig mellan de två språkpopulationerna; brist på information och brist på kunskap 

kring HPV-relaterade infektioner och själva HPV-vaccinet. Engelsktalande vårdnadshavare var 

mer oroliga kring riskerna för HPV-infektioner, men funderade även på vaccinets säkerhet samt 

att de inte litade på informationskällorna. Spansktalande vårdnadshavares tvekan berodde främst 

på bristande information kring risker kontra fördelar med HPV-vaccinering och bristande 

förståelse kring behovet av att slutföra vaccinationsserien för fullt skydd. Ett förbättringsförslag 

var att förändra kommunikationen kring HPV-relaterade risker så att vårdnadshavarna förstod 

vikten av att vaccinera sina döttrar. Forskarna menade att det kunde krävas olika tillvägagångssätt 

bland de olika populationerna för att kunna maximera HPV-vaccinets täckningsgrad.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

Referens Grandahl, M., Oscarsson, M., Stenhammar, C., Nevéus, T., Westerling, R., & Tydén, T. (2014). 

Not the right time: why parents refuse to let their daughters have the human papillomavirus 

vaccination 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att undersöka orsakerna till varför vårdnadshavare avböjer HPV-vaccinationen till deras 10-12 

åriga döttrar som erbjöds via det svenska skolbaserade vaccinationsprogrammet.  

Metod:  

Design 

En kvalitativ intervjustudie 

Urval 25 vårdnadshavare deltog i studien 

Datainsamling Rekrytering av respondenter fortsatte tills inget nytt material framkom i intervjuerna. Tre av 

forskarna utförde intervjuerna. Samtliga intervjuer skrevs ut ordagrant. 

Dataanalys Analysen genomfördes med hjälp av en innehållsanalys. Efter att utskrifterna lästs flera gånger 

gjordes en öppen kodningssession då data identifierades i texten. Data kodades och grupperades i 

kategorier vilka kontrollerades åter igen genom att ånyo kontrollera de utskrivna intervjuerna. 

Slutligen framkom olika teman. Analysen gjordes av två forskare samt validerades av övriga 

forskare som även de läste utskrifterna och identifierade kategorierna. Kategorier och teman 

diskuterades tills konsensus uppnåddes.  

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Vårdnadshavarnas beslut att avböja HPV-vaccin visade sig vara komplex. Vårdnadshavarna 

uttryckte oro för att dottern var för ung och inte tillräckligt mogen, men även oro för biverkningar 

samt det faktum att informationen varit bristfällig. En anledning till att neka vaccinet var att 

vårdnadshavarna ansåg detta vara bäst för dotterns hälsa och välbefinnande. Studien påvisade att 

vaccinet även borde erbjudas i ett senare skede, när flickan blivit äldre vilket kunde vara ett sätt att 

öka täckningsgraden.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

 

Referens Staras, S. A. S., Vadaparampil, S. T., Patel, R. P., & Shenkman, E. A. (2014). Parent perceptions 

important for HPV vaccine initiation among low income adolescent 

Land  

Databas 

USA  

PubMed 

Syfte Studien avsåg bedöma hur hälsovårdspersonalens rekommendationer påverkade vårdnadshavarnas 

uppfattning kring HPV-vaccinet och HPV-vaccinationsprogrammet. Uppfattningar som kunde 

användas av hälsovårdspersonalen för att förbättra HPV-vaccinets täckningsgrad. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie, respondenterna har besvarat en enkät med förbestämda frågor 

 

Urval Studien riktade sig till unga flickor i åldern 9-17 år som var inskrivna som patienter på ”Floridas 

Medicaid” eller på ”CHIP” under perioden februari-december 2009 och där vårdnadshavarna 

ansökt om HPV-vaccin. Totalt besvarade 2127 (88 %) vårdnadshavare enkäten. 

Datainsamling Rekryteringen av respondenter ägde rum via telefon. De som inte svarade kontaktades via mail. 

Studien ägde rum mellan mars 2010-maj 2011. Sedan urvalet fastställts skickades en enkät hem 

till respondenterna tillsammans med ett frankerat svarskuvert. 

Dataanalys Analysen gjordes med hjälp av ”SAS Institute”. Statistisk signifikans rådde vid p <0,05. Chi-

square-test” användes för att få fram skillnader mellan beslutet kring vaccination och 

demografiska aspekter. För att uppskatta sambandet mellan vårdnadshavarnas uppfattning om 

vaccinet och styrkan i hälsovårdspersonalens rekommendation gjordes en ordinär logistisk 

anpassning för dotterns ålder och andra viktiga demografiska aspekter (bakgrund/ etnicitet, bosatt 

i staden eller på landet och skattning av hälsa). Sambandet uppskattades mellan initiering av HPV-

vaccinering och varje vårdnadshavares uppfattning kring vaccinet justerat för demografi, den 

andra vårdnadshavarens uppfattning och styrkan i hälsovårdspersonalens rekommendation.  

Bortfall 57 %. 

Slutsats Vårdnadshavarnas beslut kring HPV-vaccin baserades på uppfattningen om vaccinets säkerhet och 

hur pass sjukdomsförebyggande det ansågs vara. Hälsovårdspersonalens rådgivning baserades på 

vårdnadshavarnas uppfattning om säkerhet och i mindre utsträckning kring vaccinets 

förebyggande fördelar. Hälsovårdspersonalen tycktes kringgå oron att flickans sexuella aktivitet 

skulle påverkas. Studien visade att hälsovårdspersonalen borde fokusera på HPV-vaccinets 

säkerhet och på de sjukdomar som förebyggs. Det visade sig att kunskap kring HPV-vaccinet inte 

var avgörande för beslutet, utan tvärtom kunde detta leda till att vårdnadshavarna avböjde 

vaccinet. Därför behövdes mer forskning kring kommunikationen med vårdnadshavarna, vilken 

information som behövdes för att ge bäst resultat. Då vårdnadshavarnas resonemang varierade 

beroende på bakgrund/etnicitet och om de var bosatta i staden eller på landet så borde 

kommunikationen anpassas därefter. Hälsovårdspersonalen behövde effektiva strategier för hur de 

bäst rekommenderar HPV-vaccinet och de bör fokusera på frågor som är avgörande för beslutet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 



BILAGA C  

 

Artikel 14 

 

 

Referens Bartolini, R. M., Winkler, J. L., Penny, M. E., & LaMontagne, D. S. (2012). Parental acceptance 

of HPV vaccine in Peru: a decision framework 

Land  

Databas 

Peru 

PubMed.  

Syfte Studien studerade den beslutsprocess vårdnadshavarna till flickor som är berättigade till HPV-

vaccination genomgår.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ intervjustudie. 

Urval Forskarna frågade lärare på skolor vilka vårdnadshavare de trodde kunde tänka sig att ställa upp på 

intervju. Dessa vårdnadshavare erhöll en inbjudan om att delta i studien. Totalt deltog 48 

vårdnadshavare.  

Datainsamling Rekrytering ägde rum på 12 skolor, sex skolor var lokaliserade i städer, och sex var lokaliserade 

på landet. Intervjuerna skedde individuellt och genomfördes av två forskare som hade lämplig 

erfarenhet. En intervjuguide användes.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant och delades in i tematiska matriser som i stort sett 

var lika med den ursprungliga intervjun. De tematiska matriser som framträdde jämfördes med 

varandra vilket skapade en integrerad uppfattning kring faktorer som låg till grund för att 

acceptera eller avböja HPV-vaccination. I analysen identifierades synpunkter, skillnader, likheter 

och mönster. Data som inkluderade acceptans och data som inkluderade att avböja analyserades 

separat. De mönster som framträdde citerades vilket gav en sammanfattande bild som låg till 

grund för resultatet.    

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Vårdnadshavarna betonade vikten av information och att denna kom från trovärdiga källor. 

Bristande information ledde till misstankar och var en bidragande faktor till att inte kunna fatta 

beslut huruvida deras dotter skulle få vaccinet eller ej. En oro som identifierades var bland annat 

rädsla för biverkningar och oro för vaccinets säkerhet. Vårdnadshavarna hade ingen nämnvärd oro 

kring om flickan skulle bli mer sexuellt aktiv, utan istället var vårdnadshavarna oroliga för om 

vaccinet kunde leda till infertilitet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 



BILAGA C  

 

Artikel 15 

 

Referens Marlow, L. A., Waller, J., & Wardle, J. (2007). Parental attitudes to pre-pubertal HPV vaccination 

Land  

Databas 

England 

Academic Search Elite 

Syfte Studien avsåg bestämma mödrars acceptans av HPV-vaccination till sina döttrar i åldern 8-14 år 

och fastställa om demografiska, kulturella och psykosociala förhållanden påverkade beslutet samt 

hur stor andel som accepterade HPV-vaccinet och i vilken ålder det ansågs att vaccinet skulle 

administreras.  

Metod:  

Design 

Kvantitativt frågeformulär.  

Urval Rekrytering ägde rum via skolor lokaliserade till innerstäder, förorter och landsbygdsområden för 

att få en spridning bland urvalet. Studien vände sig till mödrar med minst en dotter i ålder 8-14 år. 

Totalt deltog 684 respondenter (57 %).  

Datainsamling Tio olika skolor valdes ut efter att rektorn på skolan godkänt studien. Respondenterna fick 

hemsänt en kort information om HPV och ombads fylla i bifogat frågeformulär. Svaren skattades 

på skalor graderade efter vilken typ av fråga som ställdes. Åldern mödrarna ansåg att flickan 

skulle motta vaccinet graderades mellan 8 år eller yngre, till 15 år eller äldre.  

Dataanalys Dataanalysen skedde via Windows SPSS version 14.0. En del av analysen innebar att utvärdera 

huruvida mödrarna accepterat vaccinet eller ej. En annan del innebar att skapa en variabel för i 

vilken ålder mödrarna ansåg det vara lämpligt att ge vaccinet till dottern. Det fastställdes huruvida 

förutsägbara variabler var signifikant associerade med både acceptans och tidigare ålder. Moderns 

och dotterns ålder samt psykosociala faktorer behandlades som kontinuerliga variabler medan 

demografiska och sociala variabler behandlades som kategoriska.  

Bortfall 43 % (521 st.). 

Slutsats Studien fann att vårdnadshavare som var osäkra på HPV-vaccinet, eller som nekade vaccinet var 

väl värda att fokusera på vid vaccinationskampanjer. Utbildningsmaterial som riktades till 

vårdnadshavare bör motivera varför vaccinet rekommenderas vid en viss ålder. Det framkom att ju 

yngre flickorna var, desto mer obenägna var mödrarna till att förklara att vaccinet skyddade mot 

sexuellt överförbara sjukdomar, något som kunde indikera behovet av material som gav råd kring 

hur vårdnadshavare kunde samtala med sina döttrar. De som inte accepterade vaccinet hade större 

oro kring risk för ökad sexuell aktivitet, oro för vaccinets säkerhet, om det fanns biverkningar 

samt om det fanns risk för försvagat immunsystem. Att ta itu med dessa farhågor kan sannolikt 

vara till nytta för att öka täckningsgraden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 



BILAGA C  

 

Artikel 16 

 

 

 

Referens Okoronkwo, C., Sieswerda, L. E., Cooper, R., Binette, D., & Todd, M. (2012). Parental consent to 

HPV vaccination for their daughters: The effects of knowledge and attitudes 

Land  

Databas 

Kanada 

Academic Search Elite  

Syfte Studien undersökte hur faktorer såsom kunskap och attityder spelade in vid vårdnadshavarnas 

beslut att HPV-vaccinera sina döttrar via ett offentligt finansierat skolbaserat HPV-

vaccinationsprogram. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Urval Studien riktades till vårdnadshavare till flickor som skulle börja i klass 8 skolåret 2009/2010. 

Potentiella respondenter hämtades via det som motsvarade Folkhälsomyndigheten och deras 

immuniseringsprogram. Totalt inbjöds 721 hushåll att delta i studien. 

Datainsamling Rekryteringen påbörjades i april 2011. Hushållen erhöll ett frågeformulär via posten. 

Frågeformuläret var på engelska och bestod av tre delar. För att säkerställa anonymitet kodades 

frågeformulären. Frågeformuläret hade tidigare testats i ett pilotprojekt för att säkerställa 

användbarhet. Hushållen ombads återsända formuläret inom sex veckor i bifogat frankerat 

svarskuvert. Av de 721 enkäter som distribuerats deltog 188 i studien vilket gav en svarsfrekvens 

på 26 %. 

Dataanalys Data analyserades via Microsoft Excel och Stata version 11.1. Vid analysen delades svaren in i två 

grupper; de som givit samtycke samt de som nekat samtycke till vaccination. Den genomsnittliga 

skillnaden mellan de två grupperna beräknades och testades. På grund av ett stort antal variabler 

som rörde attityd och uppfattning genomfördes en särskild analys för att få variablerna mer 

hanterbara och tolkningsbara samt för att få en överblick över korrelationen.  

Bortfall 74 % (526 st.). 

Slutsats Studien gav insikt i vilka effekter vårdnadshavarnas kunskap och attityd hade i beslutsfattande 

kring samtycke för HPV-vaccinering som skedde via skolan. Säkerhetsaspekter kring HPV-vaccin 

var ett stort orosmoment för vårdnadshavarna och slutsatsen av detta blev att vårdnadshavarna 

ansåg att riskerna med vaccinet övervägde fördelarna. Studien fann att vårdnadshavarna ansåg att 

dottern var för ung för att få vaccinet utan att kort- och långsiktiga biverkningar observerats. När 

studien ägde rum hade vaccinationen varit tillgänglig i tre år via skolan och det ansågs intressant 

att dessa år inte var tillräckliga för att minska vårdnadshavarnas oro. En slutsats som drogs var att 

familjens läkare med fördel borde involveras för att diskutera syftet med vaccinet. I studien 

framkom att en liten del av respondenterna ansåg att flickorna var för unga för att få ett vaccin 

vars syfte var att förhindra sexuellt överförbara sjukdomar. Detta då vårdnadshavarna inte 

misstänkte att dottern förväntades ha sex på några år varpå de ej riskerade att drabbas av HPV-

relaterade sjukdomar. Detta belyste vikten av att vårdnadshavarna fick information i tidigt skede 

för att vaccineringen kunde ske före att flickan blev sexuellt aktiv.   

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 



BILAGA C  

 

Artikel 17 

Referens Hofman, R., van Empelen P., Vogel I., Raat H., van Ballegooijen M., & Korfage IJ. (2013). 

Parental Decisional Strategies Regarding HPV Vaccination Before Media Debates: A Focus 

Group Study 

Land  

Databas 

Nederländerna 

PubMed 

Syfte Studien avsåg undersöka vilka beslutsstrategier vårdnadshavarna planerade använde när det var 

dags att fatta beslut kring HPV-vaccination samt vilka faktorer som kunde öka täckningsgraden.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie / fokusgrupp 

 

Urval Vårdnadshavarna rekryterades från offentliga skolor. Vårdnadshavarna hade minst en dotter i 

åldern 8-15 år.  

Datainsamling Studien ägde rum juni-november 2008, det vill säga före införandet av vaccinet i det Holländska 

vaccinationsprogrammet. Skolorna delade ut ett informationsbrev till 833 barn i åldern 8-15 år 

som i sin tur gav detta till sin/sina vårdnadshavare. Respondenterna som deltog i studien delades 

in i fyra fokusgrupper i tre olika områden i staden och på landsbygden. Diskussionerna i 

fokusgruppen leddes av två forskare som följde en halvstrukturerad frågeguide. Forskarna 

säkerställde att samma information lämnades i alla fyra grupperna. Diskussioner som uppstod 

ledde till slutligen till datamättnad då inga nya teman framkom. Framkomna teman var 

återkommande i samtliga fyra grupper.  

Dataanalys Diskussionerna från fokusgrupperna skrevs ut ordagrant. Fyra forskare läste utskrifterna 

djupgående och granskade innehållet. Därefter genomfördes en tematisk analys av en forskare där 

informationen kodades. Kodningsschemat granskades och validerades så att de stämde överens 

med vad som framkommit i samtliga fokusgrupper. Kodningen ledde till teman som i sin tur fick 

ett representativt citat som i sin tur illustrerades i resultatet. Denna process genomfördes av fyra 

forskare som nådde konsensus kring framkomna teman/citat.  

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Vårdnadshavare som avböjde HPV-vaccinet var bland annat oroliga för långsiktiga biverkningar 

och tvivel kring effektiviteten. Detta ansågs vara en viktigt upptäckt med tanke på att studien 

genomfördes innan vaccinet infördes i vaccinationsprogrammet. Det visade sig att 

vårdnadshavarna hade otillräcklig kunskap och ett stort behov av information samt att den 

information myndigheterna stod för var otillräcklig. Många vårdnadshavare fortsatte att söka 

information via andra källor. Detta påvisade att information borde vara omfattande samt att det 

som är känt kontra okänt kring vaccinet borde nämnas då öppenhet ansågs vara en viktig aspekt. 

Studien påvisade att vårdnadshavare var angelägna att skydda sina döttrar, men funderingar kring 

hur detta skulle gå till uppstod; huruvida dottern fick vaccinet för att skyddas mot sjukdom, om de 

utsatte henne för allvarliga biverkningar eller risken att hon blev mer sexuellt aktiv, men även att 

ett nekande till vaccin i värsta fall kunde innebära att dottern fick cancer och den ånger 

vårdnadshavarna då skulle känna då det avböjt vaccinet. Forskarna menade att deras studie gav 

viktig information som kunde vara användbar för vårdnadshavarna att fatta ett välgrundat beslut 

samt att informationen kring HPV-vaccinationen kunde bli bättre anpassad efter de behov som 

fanns.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 18 

Referens Grandahl, M., Tydén, T., Westerling, R., Nevéus, T., Rosenblad, A., Hedin, E., Oscarsson, M. 

(2017). To Consent or Decline HPV Vaccination: A Pilot Study at the Start of the National 

School-Based Vaccination Program in Sweden 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Studien avsåg undersöka om det fanns samband mellan vårdnadshavarna som avböjde HPV-

vaccin och sociodemografiska bakgrund, om informationen som gavs om HPV ansågs vara 

tillförlitlig, vilken kunskap som fanns om HPV och HPV-vaccination samt tron på HPV i 

förhållande till ”the Health Belief Model”. Detta baserat på tidigare studier där det påvisats att de 

vårdnadshavarna som inte samtyckte till HPV-vaccinationen hade lägre utbildningsnivå, var 

missnöjda med information som gavs via elevhälsan, använda andra källor till information samt 

var mindre övertygade om HPV-vaccinationen.   

Metod:  

Design 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Urval Data samlades in via ett frågeformulär som riktades till vårdnadshavare bosatta i en kommun i 

Centrala Sverige som hade erbjudits HPV-vaccin till sina döttrar i åldern 10-12 år. Totalt 

distribuerades 366 frågeformulär. 

Datainsamling Studien ägde rum våren 2012. Frågorna i formuläret skulle dels besvaras via en skala graderad 1-5 

samt via multipelval eller tvådelade val. Innan enkäten distribuerades till det slutliga urvalet 

genomgick den en strikt validering och granskning för att säkerställa användbarheten. 

Svarsfrekvensen låg på 55 % vilket motsvarar 200 vårdnadshavare. 

Dataanalys Skillnader mellan vårdnadshavare som avböjde kontra accepterades HPV-vaccinet analyserades. 

Den statistiska analysen utfördes via Windows SPSS version 20.0.  

Bortfall 45 % (166 st.). 

Slutsats Vårdnadshavare med högre utbildningsnivå var mindre nöjda med informationen som lämnats via 

elevhälsan och de hade sökt information via andra källor. Denna grupp var mindre övertygade om 

HPV-vaccin än gruppen med lägre utbildning. Vårdnadshavare som avböjt HPV-vaccin ansåg att 

riskerna med vaccinet övervägde fördelarna, att vaccinet skulle ge allvarliga biverkningar eller 

riskerade leda till att dottern blev mer sexuellt aktiv. Vårdnadshavare som även avböjt övriga 

barnvaccin var mindre benägna att tacka ja till HPV-vaccin. Forskarna ansåg det extra viktigt att 

denna grupp försågs med evidensbaserad fakta som betonade säkerhet och effektivitet kring HPV-

vaccinet. Vidare ansåg forskarna att vårdnadshavarna behövde bättre förståelse för HPV och HPV-

vaccinet, förstå vilka sjukdomar HPV kunde orsaka och det borde klargöras att negativa effekter 

som kunde ge autoimmuna sjukdomar inte hade påträffats. Vidare borde flickorna få god 

information för att förvissa sig om att vaccinet inte skyddade mot all form av STI och att det var 

fortsatt viktigt att skydda sig vid sexuell aktivitet. Studien fann att vårdnadshavare var angelägna 

att handla i barnets bästa intresse samtidigt som de ansågs ta en risk då de var osäkra på om 

vaccinet hade skadliga effekter. Detta belyste vikten av tydlig kommunikation från elevhälsan och 

myndigheterna. Forskarna ansåg att elevhälsan skulle arbeta vidare med kommunikationen och 

erbjuda ytterligare diskussioner samt att det var viktigt att informationen anpassades för att 

undvika risken att vårdnadshavarna fann information via andra källor som kunde vara missledande 

vid beslutsfattandet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 19 

Referens Craciun, C., & Baban, A. (2012). “Who will take the blame?”: Understanding the reasons why 

Romanian mothers decline HPV vaccination for their daughters 

Land  

Databas 

Rumänien och Bulgarien 

PubMed.  

Syfte Undersökningen syftade till att undersöka vilka erfarenheter rumänska mödrar hade kring HPV-

vaccinet. Förutom att identifiera uppfattningar och attityder mot vaccinet avsågs även att skapa 

förståelse för skäl till att acceptera eller avböja HPV-vaccin till döttrarna. Studien avsåg även 

undersöka på vilket sätt information kunde levereras, från vem och vilken typ av information som 

behövdes för att skapa förståelse för HPV-vaccinering. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ intervjustudie där respondenterna ingått i fokusgrupper 

 

Urval Totalt deltog 25 mödrar vars döttrar var i åldern för att motta HPV-vaccin och där mödrarna 

behövt fatta beslut kring att acceptera eller avböja vaccin.  

Datainsamling Studien ingick i ett internationellt projekt som pågick under åren 2010-2012 om "Psykosociala, 

politiska och könsmässiga dimensioner” avseende förebyggande hälsometoder i Bulgarien och 

Rumänien. Däribland implementeringen av HPV-vaccinet. Rekrytering ägde rum via annonsering 

och via skolor. Respondenterna delades in i fokusgrupper samt att det gjordes individuella semi-

strukturerade intervjuer som innehöll frågor om attityder och kunskap kring HPV-vaccinet.  

Dataanalys Intervjuerna skrevs ut ordagrant på rumänska och översattes därefter till engelska för 

publikationssyfte. Analysen utgick från ett socialt konstruktivt perspektiv där såväl respondentens 

som utfrågarens perspektiv skapade en förståelse för det studerade fenomenet. Intervjun kodades. 

Koderna bildade kategorier från vilka teman framstod. Samtliga teman kontrollerades av två 

forskare.  

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Forskarna såg ett av de framkomna teman som extra viktigt; att HPV-vaccinet ansågs vara 

riskabelt och att mödrarna inte ville riskera att döttrarna skulle drabbas av långsiktiga biverkningar 

däribland oro för att vaccinet skulle leda till infertilitet vilket ansågs vara värre än att hon skulle 

drabbas av cancer. Oron kring biverkningar övervägde vaccinets fördelar. Vidare ansåg 

vårdnadshavarna att de behövt fatta beslut baserat på otydlig information, vilket innebar att 

beslutet baserades på deras egen känsla att vaccinet inte skulle vara av godo utan istället påverka 

flickans hälsa negativt. Mödrarna var eniga i att vaccinet inte skulle vara obligatorisk utan att det 

skulle ges efter givet samtycke. Däremot ville de inte ta något ansvar utan ansåg att läkare skulle 

förklara om vaccinet var bra eller dåligt, råd som skulle vara till hjälp vid beslutet. Samtidigt 

ansåg en del mödrar att läkare kunde vara opålitliga på grund av egna vinstintressen vilket i sin tur 

ledde till att vaccinet kunde vara en del av en konspirationsteori och utgöra ett experiment från 

läkemedelsindustrin för att reducera populationen. Framkommen data var en del av ett större 

problem inom länderna där såväl kulturella som historiska sammanhang påverkade. Forskarna 

menade att detta stärkte behovet av korrekt information kring vaccinationen. Rekommendationer 

borde baseras på vårdnadshavarnas behov och innehålla tydliga och korrekta uppgifter, vidare 

borde vårdnadshavarna involveras via skolors informationskampanjer på ett mer aktivt sätt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 
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