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SAMMANFATTNING  

  

Forskning om stickrädda barn i elevhälsovården bedöms som otillräcklig, men betydelsefull 

då många vaccinationer sker i skolan. Syftet var att undersöka flickors upplevelser kring 

HPV- vaccination i elevhälsovården. Uppsatsstudien hade en mixad metod design och studien 

var baserad på enkätsvar från 14 flickor i årskurs fem och sex. Det kvantitativa resultatet 

visade att hälften av flickorna skattade sig som rädda i samband med HPV-vaccination och av 

dem skattade sig 42 % som livrädda. Upplevd smärta och rädslan för eventuell smärta var de 

faktorer flickorna uppgav skapade rädsla. Att ha en förälder och/eller en kompis med sig vid 

vaccinationen var enligt flickorna de viktigaste strategierna för att kunna minska deras rädsla. 

Det fanns en positiv korrelation mellan flickornas skattade rädsla och hur de upplevde att de 

inte kunde koncentrera sig på skolarbetet under hela veckan innan vaccination (r2=0,761; 

p=0,002). Det kvalitativa resultatet visade att flickorna upplevde starka fysiska och psykiska 

reaktioner såsom gråt, illamående, panik och stress, orsakade av rädsla inför, under och efter 

vaccinationen. Då elevhälsvårdens övergripande mål handlar om att förebygga både fysisk 

och psykisk ohälsa för barn och ungdomar är det viktigt att belysa problematiken med 

stickrädsla. Sammanfattningsvis behövs vidare forskning genomföras. Detta för att bättre 

kunna förstå hur omfattande stickrädsla är bland skolelever och för att sätta elevernas 

perspektiv i fokus. 
  

Nyckelord: Stickrädsla, HPV-vaccination, elevhälsovård, vaccination, vaccinationsrädsla  

  

 

 



   

ABSTRACT 

  

Research on children with fear of needles in the student health service is estimated as 

inadequate but important because many vaccinations take place at school. The aim was to 

examine girls’ experiences of HPV-vaccination in student health services. The study had 

mixed method design and the study was based on survey responses from 14 girls in the fifth 

and sixth grade. The quantitative results showed that half of the girls estimated themselves as 

frightened during HPV-vaccination, and 42 % rated themselves as terrified. The percieved 

pain and fear of eventuall pain were the factors in the girls' experiences of HPV- vaccination 

that caused fear. Having a parent and/or a friend present as support are the two most common 

strategies for reducing the fear during the HPV-vaccination, according to the girls. There was 

a positive correlation between the girls' estimated fear and their percieved ability to not be 

able to concentrate on schoolwork during the week prior to vaccination (r2= 0.761; p = 0.002). 

The qualitative results showed that before, during and after vaccination, strong physical and 

psychological reactions such as crying, nausea, panic and stress were caused by fear. The 

student health services overall goal is about preventing both physical and mental health of 

children and adolescents and therefor it is important to highlight the problem of fear of 

needles. Further research is therefor needed to better understand the extent of fear of needles 

among schoolchildren and focus on their perspective. 

 

Keywords: Fear of needles, HPV- vaccination, school health service, immunization, fear of 

vaccination.  
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BAKGRUND 

Förekomsten av stickrädsla 
 
Rädsla för stick och nålar är ett relativt utbrett fenomen, då var tionde vuxen människa i 

världen uppskattas lida av stickrädsla (Anttila & Henriksson, 2013; Hamilton, 1995). Samma 

siffra gäller för Sverige (Åkerlund, 2005). Stickrädsla förefaller vara både ett ärftligt och ett 

inlärt fenomen. Rädslan har ofta uppstått på grund av tidigare, kanske traumatiska, 

upplevelser (Hamilton, 1995; Wright, Yelland, Heatcote, Ng, Wright, 2009). Stickrädsla 

förekommer bland både vuxna och barn och enligt Gaskell, Binns, Hevhoe och Jackson 

(2005) är mer än 80 % av förskolebarnen rädda för nålstick. I en annan studie visade det sig 

att 93 % av barnen uppvisade stress och rädsla i samband med en stickprocedur (Ives & 

Melrose, 2010). En viss rädsla är normalt för de flesta barn och är åldersrelaterat (Hillman, 

2010). Barn som tidigt upplever smärta, bland annat i samband med stick kan på lång sikt 

utveckla höga nivåer av rädsla, smärta och ångest (Canbulat Şahiner, İnal, och Sevim Akbay, 

2015). Med spruträdsla menas en överdriven rädsla för att ta sprutor och blodprov (1177 

vårdguiden, 2013). Verktygen för att diagnostisera är välutvecklade och i den amerikanska 

manualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DMSV-IV) finns det en 

undergrupp till specifika fobier, som kallas blodinjektions- och skade- fobi. Denna fobi är 

nära besläktad med stickrädsla (American Psychiatric Association, 2000). I uppsatsstudien 

används stickrädsla synonymt med både spruträdsla, nålrädsla och stickfobi. 

Rädsla 
 
Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) beskrivs rädsla som en stark negativ känsla som uppstår 

hos en människa när hon utsätts för en situation som tidigare har orsakat en negativ 

upplevelse så som smärta eller obehag. Rädslan kan aktiveras om personen upplever 

situationen som farlig, skadlig eller hotande. Krantz och Nilsson (2013) poängterar att rädsla 

kan ge både fysiska och psykiska reaktioner. Fysiska reaktioner vid stickrädsla kan vara yrsel 

och att man blir kallsvettig medan psykiska reaktioner kan vara oro, ohanterlig stress och 

ovilja (Krantz & Nilsson, 2013; Wright et al., 2009). Hos barn kan rädslan visa sig genom 

gråt, att barnet blir klängig och att barnet blir motorisk stelt eller motoriskt oroligt (Thurgate 

& Hepell, 2005). Reaktionerna kan uppstå redan när information ges inför nålrelaterade 

procedurer, i samband med själva stickmomentet, och även efter. Hur rädsla uttrycks varierar 
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kraftigt mellan personer, från en lätt känsla av oro till extrem rädsla, kallad fobi 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

Fobi 
 
Fobi är en stark, överdrivet intensiv och ofta irrationell upplevelse av rädsla. Många vuxna 

har förmågan att förstå att fobin är irrationell, medan de flesta barn saknar denna förmåga 

(Hellström, Hanell & Liberman, 2003). Till skillnad från rädsla innebär fobi att en människas 

hela liv och vardag påverkas. Spruträdsla eller stickfobi tillhör de specifika fobierna, som i 

större utsträckning drabbar kvinnor än män. Både en vuxen och ett barn med stickfobi kan 

undvika att söka vård eller undvika att vaccinera sig, av rädsla för sprutor (Medikon, 2008; 

Nationalencyklopedin, u.å.; Wright et al., 2009; Hamilton, 1995). Att undvika att vaccinera 

sig eller söka vård på grund av sin rädsla kan på lång sikt inverka på den stickräddes hälsa. Då 

stickrädsla kan utvecklas tidigt i livet kan personer bli utan nödvändig vård under många år 

(Hamilton, 1995; Ellinwood & Hamilton, 1991; Wright et al., 2009). 

Strategier för att hantera stickrädsla 
 
Forskning visar att behandlingsstrategier för nålrädda barn inte används i den utsträckning 

som det finns behov av (McMurtry et al., 2015). Ett flertal studier belyser vikten av att 

sjuksköterskor kan hantera vaccinationsrelaterad smärta och nålrädsla hos både barn och 

vuxna. Till exempel betonas att det är lika viktigt med strategier för information och 

förberedelser som det är med smärtlindring och stickteknik (McMurtry et al., 2015; Taddio, 

Llersich, Llersich & Wells, 2014). Andra forskare beskriver olika strategier för att förbereda 

barnen inför vaccination och nålstick (Lawes et al., 2008; Kajikawa, Maeno & Maeno, 2014). 

De tillfrågade barnen i studien av McMurtry et al. (2015) var tydliga med att de behövde lång 

förberedelsetid och att smärtlindring borde användas vid vaccination. Nahm et al. (2012) 

betonar också vikten av att använda smärtlindrande metoder även vid intramuskulära 

vaccinationer. Kajikawa et al. (2014) beskriver en förberedelsestrategi där barn med nålrädsla 

med egna ögon får se hur proceduren kring vaccination går till. I motsats till denna studie 

visar Lawes et al. (2008) att barns rädsla minskades om personalen förberedde utrustningen 

utom synhåll och i samband med nålsticket använde distraktionsmetoder. En 

distraktionsmetod där barnet blåser ut luft i samband med vaccinationen, visade att de barn 

som blåste upplevde mindre smärta än barnen i kontrollgruppen (French, Painter & Coury, 

1994). För att avleda rädslan rekommenderar vårdhandboken (2015) att provtagaren samtalar 

med patienten under provtagning, vilket även skolsköterskan kan göra vid en vaccination.  
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Att uppmuntra barnen till att vara delaktiga och aktiva i informationen, genom att till exempel 

ställa frågor är viktigt. Att ge fullständig information om vad som ska hända genom hela 

proceduren är också viktigt (Edwinson Månsson, 2009). Att föräldrarna får fullständig 

information en tid i förväg kan vara avgörande för barnets upplevelse av vaccinationen. De 

barn som deltog i Jacobsons (2001) studie upplevde mindre stress och smärta i samband med 

vaccinationen om de hade blivit informerade av sina föräldrar innan vaccinationsdagen. 

Således verkar information vid och innan vaccinationstillfället vara en viktig del i 

omvårdnaden. Förutom information är föräldrars närvaro också en viktig del i omvårdnaden 

för att minska barnens stresspåslag. Föräldrar kan fungera som en viktig länk mellan 

skolsköterskan och barnen. En copingstrategi är en försvarsprocess för att kunna hantera svåra 

situationer (Tamm, 2003) och föräldramedverkan fungerar som copingstrategi för barnet 

(Duff, 2003). För att barnet ska kunna hantera situationen när hen blir rädd, kan barnet behöva 

olika alternativ för att kunna vara med och kontrollera proceduren. Detta för att bibehålla 

kontrollen, minska sin rädsla och förbättra upplevelsen. Barnet kan tappa kontrollen över 

situationen då hen ibland har svårt att skilja på vad som är verklighet och fantasi, vilket kan 

vara skrämmande (Karlsson, Rydström, Nyström, Enskär & Dalheim Englund, 2016). 

HPV- vaccination 
 
Humant papillomvirus (HPV) är ett virus som bland annat kan orsaka en bestående infektion i 

livmoderhalsen, vilken på lång sikt kan leda till cancer (Läkemedelsverket, 2015). Viruset är 

mycket smittsamt och smittar via kontakt med slemhinnor och hud. Könsvårtor (kondylom) 

orsakade av HPV är ett globalt problem och den vanligaste sexuellt överförbara infektionen. 

Nästan alla sexuellt aktiva har eller har haft en HPV- infektion någon gång. Infektionen är 

mest spridd bland kvinnor yngre än 25 år och risken ökar om kvinnan haft tidig sexualdebut, 

flera sexualpartners samt är rökare eller haft en klamydiainfektion (Färdig & Lundberg, 

2014). 

 

Sedan 2010 har vaccination mot HPV funnits med i det allmänna vaccinationsprogrammet för 

flickor i Sverige. Sedan 2012 är det elevhälsovården som ansvarar för vaccinationen av 

flickor i årskurs fem och sex (Socialstyrelsen, 2014; Läkemedelsverket, 2015). Vaccinet är 

tänkt som ett komplement till de gynekologiska cellprovskontrollerna och vaccinet uppskattas 

ge ett 70 % skydd mot cellförändringar på livmoderhalsen (Socialstyrelsen, 2014).  
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Förhoppningen med vaccinationsprogrammet är att det ska nå ut till stor del av befolkningen 

och att könsvårtor och cellförändringar på livmoderhalsen ska minska drastiskt, vilket på lång 

sikt kan minska förekomsten av cancer i underlivet (Munoz et al., 2010).  

  

Det finns två vaccin mot HPV, Gardasil och Cervarix. De skyddar mot livmoderhalscancer 

och Gardasil skyddar även mot könsvårtor, vilket däremot inte Cervarix gör. Ett två-

doschema för både Gardasil och Cervarix är godkänt för barn mellan 9-13 år respektive 9-14 

år sedan 2014. Intervallet mellan doserna måste vara minst sex månader och bägge doserna 

bör ges inom ett år. Tre-dosschema måste ges till barn som är 14 år eller äldre och vuxna samt 

till immunsuprimerade barn. HPV- vaccinet ges intramuskulärt i överarmen 

(Läkemedelsverket, 2015). 

 

Globalt sett hade 70 miljoner flickor år 2014 fått något utav de två HPV- vaccinen 

(Läkemedelsverket, 2015) och i Sverige har det rapporterats att majoriteten av svenska flickor 

(82 %) födda år 2001 har mottagit minst en dos av HPV- vaccinet (Nilsson, Forsner, 

Finnström & Mörelius, 2015). Innan införandet av HPV- vaccinet i Sverige tillfrågades 

svenska föräldrar hurvida de skulle vaccinera sina döttrar eller inte och 70 % svarade att de 

skulle välja att vaccinera (Dahlström et al., 2010). 

Motiverande faktorer till HPV-vaccination 
Den mest motiverande faktorn hos föräldrar i valet om att vaccinera eller inte vaccinera sina 

döttrar var information om HPV och HPV- vaccin (Dahlström et al., 2010). I en studie av 

Cooper Robbins, Bernard, McCaffery, Brotherton och Skinner (2010) fanns det skillnader 

mellan föräldrars attityder gentemot HPV- vaccinering vilket påverkade deras beslut om deras 

dotter skulle få vaccineras eller inte. En del flickor ville vara aktivt delaktiga i beslutet medan 

andra tyckte det var skönt att slippa ta beslut eller helt enkelt inte fick fatta beslut. Faktorer 

som var avgörande för vilken inställning föräldrarna hade inför HPV- vaccin berodde på om 

de kände förtroende eller inte för myndigheter och vilken bild media hade målat upp. Tidigare 

erfarenheter av att en nära släkting haft livmoderhalscancer och rädslan inför att ens barn kan 

drabbas var bidragande faktorer till varför föräldrar valde att låta sina barn vaccineras.  

 

Oscarsson, Hannerfors och Tydén (2012) frågade unga kvinnor om varför de valt att 

vaccinera sig mot HPV och rädslan att drabbas av cancer var den främsta orsaken 

(Mortensson, 2010).  
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Tilltro till vaccin och sjukvård var en annan orsak och även kvinnornas mödrars attityder och 

motivation spelade en viktig roll i beslutstagandet. För att överväga vaccination mot HPV 

krävs ordentlig information om HPV och HPV- vaccin (Gottvall, Larsson, Höglund & Tydén, 

2009; Mortensson, 2010). 

Hindrande faktorer till HPV- vaccination 
Grandahl et al. (2014) har beskrivit hindrande faktorer till att föräldrar väljer att inte vaccinera 

sina döttrar. Föräldrarna ansåg inte att de fick tillräcklig eller adekvat information och de hade 

misstro till vaccinets gynnsamma effekter, misstro till rådande rekommendationer och de 

upplevde även att det fanns bristande evidens. Många föräldrar valde att vänta med 

vaccinationen tills flickorna blev äldre. Nilsson et al., (2015) menar att anledningar till att 

flickor inte vaccinerar sig delvis beror på att vaccinationer ofta associeras med smärta och 

stress. Genom att mäta flickornas kortisolhalt för att bedöma deras stressnivå kom författarna 

fram till att kortisolnivåerna vid vaccinationen var hög, och således också deras stressnivå. 

Resultatet visade att stressnivån var som högst vid första dosen, och lägre vid den andra 

dosen. Vidare menar Reiter, Brewer, Gottlieb, McRee och Smith (2009) att även om HPV- 

vaccinationen inte har visat sig vara värre än andra vaccinationer ur smärtsynpunkt, har 

föräldrar rapporterat att deras döttrar upplevt smärta och obehag i samband med HPV- 

vaccination. I en studie av Grandahl et al. (2014) betonas inte smärta som det främsta 

problemet utan vaccinets eventuella ogynnsamma effekter och barnets unga ålder, vilket var 

det föräldrar kontaktade skolsköterskan om (Grandahl et al., 2014). 

När flickorna själva får välja 
Anledningarna till varför inte flickor själva väljer att vaccinera sig mot HPV är många. Bland 

annat upplever många att de inte har något behov av att vaccinera sig. Oro för vaccinets 

säkerhet och bristen på föräldrarnas medgivande var faktorer som påverkade (Forster, Walter, 

Bowyer & Marlow, 2015). Just oron kring vaccinets eventuella biverkningar och skadliga 

effekter har visat sig vara en av de mest hindrande faktorerna (Williams, Forster, Marlow, & 

Waller, 2011). Även misstro till vaccinets faktiska effekt (Williams et al., 2011) och 

stickrädsla är ett stort hinder för vaccination (Gottvall et al., 2009; Nilsson et al., 2015). De 

flickor som endast hade fått första dosen av vaccinet saknade information om vikten av andra 

dosen (Forster et al., 2015) och de upplevde vaccineringen som tidskrävande (Forster et al., 

2015; Williams et al., 2011). Även här var stickrädsla en faktor till att avstå fortsatt 

vaccinering (Forster et al., 2015).  
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En hindrande faktor som återkommer i många studier är bristen på kunskap om HPV och 

HPV- vaccin, både hos föräldrar, barn och skolsköterskor (Williams et al., 2011; Seven, 

Güvenc, Sahin & Akyüs, 2015; Grandahl et al., 2014; Forster et al., 2015; Gottvall et al., 

2009; Williams et al., 2011; Zimet, 2005; Grandahl et al., 2014). Gottvall et al. (2009) betonar 

att skolungdomar behöver få information om HPV och vad HPV- vaccinet skyddar mot i god 

tid innan de riskerar att exponeras för viruset. Deras attityder kring vaccination är generellt 

positiv men de önskar att bli bättre informerade av skolsköterskan.  

Elevhälsovårdens och skolsköterskans roll 
 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska det finnas ett elevhälsoteam på varje skola. Teamet ska 

kunna bidra med medicinska, psykosociala, psykologiska och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsoteamet ska arbeta både förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas 

lärande, utveckling och hälsa. Det står också att barnen har rätt att uttrycka sin åsikt och 

inställning till sådant som handlar om dem, vilket är i enlighet med barnkonventionen 

(Unicef, 2009). Skolsköterskan ingår i elevhälsoteamet och den viktiga hälsofrämjande och 

förebyggande uppgift som hen har är, förutom hälsosamtalen, att vaccinera enligt det 

nationella vaccinationsprogrammet, där HPV- vaccinationen ingår (Hillman, 2010; 

Socialstyrelsen, 2014).  

 

All vårdpersonal har en skyldighet till att tillgodose patientens behov av trygghet (Hälso- och 

sjukvårdslagen, SFS, 1982:763), exempelvis vid stickrädsla. Den kliniska bedömningen av 

barnet är av största vikt, inte bara för att identifiera stickrädslan men också för att kunna välja 

lämplig behandlingsmetod (Willhemsen, Chowdhury & Briscall, 2002). Den vanligaste 

debutåldern för stickfobi, är i 8-års åldern, och den har många gånger utvecklats därför att 

barnets lättare rädsla inte tagits på allvar tidigare. Ungefär i denna ålder utför skolsköterskan 

den första skolvaccinationen, vilket gör att skolsköterskan är en viktig person i att förhindra 

stickfobi hos barn (Hellström & Hanell, 2000). Att skolsköterskan tidigt får en bra kontakt 

med barnet är betydelsefullt för barnets senare kontakter. Med en bra kontakt som bygger på 

förståelse, empati och lyhördhet ökar chanserna till gott samarbete mellan barn och 

skolsköterska. Detsamma gäller för föräldrarna. Om skolsköterskan har förmågan att 

kommunicera med barn och visa förståelse för barns värld, kan hen få kontakt och samarbete 

även med ett mer ängsligt barn (Tamm, 2003).  
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Forskning lyfter också fram att skolbarn samtalar med varandra kring tidigare vaccinationer 

och kan på så vis påverka varandra med eventuella rädslor. Detta ökar värdet av en tidig bra 

kontakt och positiva vaccinationserfarenheter inom elevhälsovården (McMurtry et al., 2015). 

 

Skolsköterskan har också en betydande roll i beslutsfattandet kring HPV- vaccinationen 

(Walhart, 2012), då det främst är information om HPV och HPV- vaccinet som både flickorna 

och föräldrarna efterfrågar för att kunna fatta ett beslut (Grandahl et al., 2014; Gottvall et al., 

2009). Då forskning har visat att flickor upplever både stress och oro vid HPV- vaccinationer, 

är det också viktigt att skolsköterskor får utbildning i hur man kan förebygga dessa känslor 

(Nilsson et al., 2015). Att vaccinera ett barn som är rädd är stressande för alla som är med, 

även för skolsköterskan. I en kanadensisk studie visade det sig att sjuksköterskor upplever 

stress när de ska vaccinera stickrädda barn (Ives & Melrose, 2010). 

KASAM som teoretisk referensram  
 
Enligt Antonovskys (2005) teori förklaras och definieras begreppet hälsa ur ett salutogent 

perspektiv. Med detta menas att hälsa kan förklaras utifrån en människas förmåga att hantera 

olika stressorer i livet. Om en människa har en stark känsla av sammanhang (KASAM) 

innebär det att hon besitter olika verktyg för att kunna hantera de stressorer hon har ställts 

inför.  

 

KASAM definieras utifrån tre nyckelbegrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Begriplighet - människor med förmåga att förklara och begripa oförutsägbara händelser har en 

hög känsla av begriplighet. Med andra ord innebär begriplighet hur en människa kan sortera 

inre och yttre stimuli på ett förnuftigt sätt istället för på ett kaotiskt och oförklarligt sätt.  

Hanterbarhet - innebär i vilken utsträckning en människa anser sig kunna utnyttja tillgängliga 

resurser, både den egna förmågan likväl andras.  

Meningsfullhet – om en människa upplever stark meningsfullhet i de prövningar hon ställs 

inför är det beroende av graden delaktighet. Meningsfullhet verkar som en 

motivationskomponent och är beroende av hur mycket känslomässig energi en människa är 

beredd att investera (Antonovsky, 2005). 

 

För att en människa ska uppnå hög KASAM behöver hon ha hög känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Har hon således låg känsla för dessa begrepp har hon låg 

KASAM.  
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En människa kan även befinna sig på väg mot hög respektive- låg KASAM, om hon till 

exempel har hög känsla av hanterbarhet och meningsfullhet men låg känsla av begriplighet. 

KASAMS nyckelbegrepp står i stark relation till varandra, där meningsfullhet framstår som 

enskilt viktigast, för att uppnå hög KASAM (Antonovskys, 2005). Se tabell 1. 

 

Tabell 1- Samband mellan KASAMS tre nyckelbegrepp 
Typ Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullshet Grad av KASAM 

1 Hög Hög Hög Stabil hög 

2 Låg Hög Hög På väg mog hög (ovanlig) 

3 Hög Låg Hög På väg mot hög 

4 Låg Låg Hög På väg mot hög 

5 Hög Hög Låg På väg mot låg 

6 Hög Låg Låg På väg mot låg 

7 Låg Hög Låg På väg mot låg (ovanlig) 

8 Låg Låg Låg Stabil låg 

 
Problemformulering 
 
Att stickrädsla är utbrett är många forskare eniga om, men de flesta studier som finns inom 

ämnet har undersökt barns stickrädsla i samband med provtagning eller PVK- sättning. 

Forskning inom området stickrädda barn med inriktning mot vaccinationer i elevhälsovården 

bedöms som otillräcklig, då befintlig forskning inte belyser ingående hur och i vilken 

omfattning stickrädsla påverkar barn i skolan. Forskning inom detta område är betydelsefullt 

då flera vaccinationer sker inom elevhälsovården. Uppsatsförfattarna har en förförståelse att 

svår stickrädsla bland elever kan ha negativ inverkan på deras skolgång. Förförståelsen 

kommer från bekanta lärare till uppsatsförfattarna vilka har berättat att deras elever blir 

uppjagade och oroliga inför vaccination. Detta har påverkat deras fokus på lektionerna. På så 

vis att det blir svårt att fokusera på skolarbetet då de oroar sig inför vaccinationen. Detta 

främjar då inte flickornas lärande vilket är ett av skolsköterskans uppdrag; att främja hälsa, 

utveckling och lärande. Ur ett samhällsperspektiv kan man anta att barn med obearbetad 

stickrädsla löper en ökad risk för psykisk ohälsa och risk för stark stickfobi längre fram i livet. 

Dessa barn kan också ha en ökad risk till uteblivna vaccinationer och vårdkontakter vilket inte 

bara drabbar de själva utan också samhället.  
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Samhället drabbas då fler kvinnor med svår stickrädsla kan ha ett ökat behov av 

samhällsresurser i form av terapi och sjukskrivning. Kvinnorna riskerar också att insjukna i 

livmoderhalscancer då de är ovaccinerade.  

 

Om de är så rädda att de undviker alla former av vårdkontakter kan de även drabbas av andra 

sjukdomar och skador som senare behöver behandlas. I det långa loppet bidrar detta till längre 

vårdtider och svårare vårdförlopp. På det stora hela drabbas samhället ekonomiskt både för 

det ökade resursbehovet, vårdbehovet men också för minskad arbetskraft och ökade 

sjukvårdsbidrag. Risken för ökad dödlighet bland kvinnor kommer att öka vilket påverkar 

samhällets folkhälsa. Folkhälsan påverkas även av minskat antal vaccinerade invånare, som 

kan bli en följd av många svårt stickrädda och obehandlade individer. 

Syfte  
 
Syftet var att undersöka flickors upplevelser kring HPV- vaccination i elevhälsovården.  

Frågeställningar  
1. Hur stor var förekomsten av stickrädsla bland flickor i årskurs fem och sex i samband 

med HPV-vaccination?  

2. Vilka strategier hade flickor i årskurs fem och sex för att hantera stickrädsla?  

3. Påverkade stickrädsla i samband med vaccinationer skolarbetet?  

4. Påverkade flickornas stickrädsla deras fysiska och psykiska välbefinnande? 

METOD  

Design  
 
Uppsatsstudien genomfördes med mixad metod design, vilket innebär att studien både har en 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Det kan i många fall vara till fördel att kombinera kvantitativ 

och kvalitativ metod då det ofta ger en mer fullständig bild av det man vill studera (Eliasson, 

2010). Skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ metod är att den kvalitativa metoden 

syftar till att undersöka karaktären av något vilket öppna frågor kan besvara. Flervalsfrågor 

användes i den kvantitativa metoden för att belysa hur stor förekomsten var av ett fenomen. 

Den kvantitativa metoden fokuserar mer på mätbar mängd av något. Med en mixad metod blir 

summan av resultatet större än de enskilda delarna och uppsatsförfattarna kunde belysa det 

studerade ämnet i ett större sammanhang (Borglin, 2012; Dahlberg, 1997 & Eliasson, 2010). 
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Båda metoderna omfattades av kontrollkriterier, som syftade till att studien inte skulle 

påverkas av uppsatsförfattarnas egna åsikter, utan visa en objektiv bild (Borglin, 2012; 

Dahlberg, 1997 & Eliasson, 2010). Enligt Borglin (2012) undviker forskare inom mixad 

metod kvalitetskriterierna validitet och trovärdighet och använder istället slutledningskvalitet 

och slutledningsöverförbarhet. Slutledningskvalitet innebär att kvaliten av slutsatserna 

utvärderas och innefattar intern validitet och kredibilitet. Slutledningsöverförbarhet berör 

slutsatsernas externa validitet och överförbarhet vilka avgör slutsatsernas giltighet till en 

liknande population, kontext och miljö. 

Urval  
 
De tillfrågade i studien var flickor i årskurs fem och sex från grundskolor i Stockholms- och 

Sollentunas kommun som valdes ut via ett strategiskt tillgänglighetsurval och 

lämplighetsurval. Det innebar att det fanns förutbestämda inklusions- och exklusions kriterier. 

I första hand kontaktades skolor som uppsatsförfattarna hade någon anknytning till. 

Fortsättningsvis hittades skolorna via Stockholms kommuns hemsida, och uppsatsförfattarna 

valde att kontakta skolorna utifrån närhetsprincipen med utgångspunkt från där 

uppsatsförfattarna bor, för att sedan utöka kontaktområdet. Skolorna kontaktades via e-mail 

och de skolor som deltog i studien var de skolor där rektorerna hade godkänt deltagandet. Då 

det var lärarna i årskurs fem och sex på skolorna som bestämde hurvida de kunde hjälpa till 

med studien eller inte, var det också de som styrde vilka flickor som blev tillfrågade om att 

delta i studien. I de klasser där läraren kunde hjälpa till tillfrågades samtliga flickor. Att 

urvalet var strategiskt betydde att det fanns klart definierade kriterier och att tänkt urvalsgrupp 

hade erfarenhet av det fenomen som var i fokus. Flickorna skulle ha erfarenhet av att ha fått 

minst en HPV- vaccination (Dahlberg, 1997; Henricsson & Billhult, 2012; Forssén, & 

Carlstedt, 2012). Ett lämplighetsurval syftar till att välja deltagare utifrån valda kriterier så 

som kön, ålder och specifika attribut och erfarenheter (Danielson, 2012). Till exempel flicka i 

årskurs fem eller sex som går i en förutbestämd skola. 

 

Utav 17 tillfrågade grundskolor var det tre skolor som deltog i studien, skola A, B och C. På 

de tre skolor där rektorerna hade godkänt deltagandet fanns det ca. 110 flickor som var tänkta 

att kunna delta, utifrån vilka lärare som valt att vara med. På skola A valde både årskurs fem 

och sex att delta. På skola B valde endast årskurs fem att delta och på skola C valde årskurs 

sex att delta. I slutändan deltog sex klasser av totalt åtta. Totalt blev 62 flickor tillfrågade om 

de ville delta i studien, genom att ha fått tagit del av informationsbrev och samtycksblankett. 
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Av dessa var det 14 flickor (22 %) som återlämnade påskrivna samtyckesblanketter och som 

besvarade enkäten. Tio av flickorna kom från skola A, tre flickor från skola B och en flicka 

från skola C. 

Datainsamling  
 
Datainsamlingsmetoden skedde via en enkätundersökning. En enkätundersökning består av ett 

frågeformulär där frågorna utgår från syftet med studien. Tillvägagångssättet kan påverka 

undersökningens utfall, beroende på hur många och vilka som svarar (Eliasson, 2010). En 

enkät kan genomföras i grupp eller enskilt. En gruppenkät innebär att enkäten besvaras av en 

hel grupp samtidigt, det vill säga alla flickor i samma klass vid samma tillfälle. Fördelar med 

att använda gruppenkäter är att det ofta blir hög svarsfrekvens och nackdelarna är att 

grupptrycket kan påverka om och hur elever svarar (Billhult & Gunnarsson, 2012). I 

uppsatsstudien tillämpades både gruppenkät och enskild enkät, då det i vissa klasser endast 

var en eller två flickor som deltog. En nackdel med enkät som datainsamlingsmetod är enligt 

Eliasson (2010) att ju färre som svarar desto större risk är det att undersökningen inte ger ett 

rättvist resultat. Även risken för missförstånd ökar vid en enkätstudie. Frågorna i en enkät 

behöver vara tydligt formulerade, de ska vara skrivna med ett vardagligt språk och de ska vara 

så korta som möjligt. Frågorna bör heller inte vara formulerade så att de försöker få svar på 

mer än en sak per fråga. Det kan vara bra att undvika negationer för att minska risken för 

missförstånd och det är även bra att undvika ledande frågor (Eliasson, 2010). Det är viktigt att 

anpassa formuleringen beroende på vem frågorna är avsedda för (Kjellström, 2012). Frågorna 

bör vara ställda på ett sådant sätt att de senare går att tolka och sammanställa (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). 

 

Enkäten som användes har utformats från en tidigare använd enkät som sedan har konstruerats 

om för att passa studiens syfte (Bilaga 3). Enkäten var utformad med både flervalsfrågor (sju 

frågor) och öppna frågor (två frågor) (Billhult & Gunnarsson, 2012). Den ursprungliga 

enkäten användes på skolungdomar inom skolidrotten (Bilaga 4; Paulsson, 2015). Frågorna i 

enkäten formulerades utifrån de frågeställningar vilka är tänkta att besvara studiens syfte, och 

kontrollästes av tre oberoende vuxna personer innan enkätundersökningen påbörjades. 

Flervalsfrågorna tog upp omfattningen av stickrädsla, vilka faktorer som flickorna uppfattade 

påverkade och hur flickorna upplevde sig påverkas av vaccinationen. Ju högre poäng på 

enkäten desto högre stickrädsla. Maximal poäng som flickorna kunde få på enkäten var 81 

poäng. På fyra frågor räknades poängen om eftersom frågorna var positivt ställda.  
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Låg poäng på dessa frågor i enkäten innebar hög svarspoäng då poängsumman räknades 

samman på enkäten. De öppna frågorna lät flickorna få beskriva fritt kring hur de upplevde 

vaccinationen och hur vaccinationstillfället hade kunnat förbättras. 

Tillvägagångsätt  
 
Rektorer, biträdande rektorer och skolsköterskor kontaktades via e-mail, med information om 

studien och vad som förväntades av dem. I de fall det behövdes en påminnelse, har detta 

skickats. Totalt tillfrågades 17 skolor om att delta i studien. Av dem svarade fyra skolor inte 

alls, fyra svarade positivt först men gav nekande svar om deltagande efter att ha pratat med 

övrig personal på skolan, och sex skolor svarade direkt nej till deltagande. De tre skolor som 

tackade ja svarade via e-mail. Efter godkännande från rektorerna kontaktades berörda lärare 

via e-mail. Samtycksblanketten och informationsbrevet har skickats med e-mail till berörda 

lärare som därefter delade ut blanketterna till flickorna. De tog sedan med blanketterna hem 

till sina vårdnadshavare (Bilaga 1 & Bilaga 2). Vårdnadshavarna och flickorna har sedan 

blivit uppmanade att skriva under om de godkände deltagandet och därefter tog flickorna med 

sig blanketterna tillbaka till skolan. När sista dagen för datainsamlingen närmade sig fick 

lärarna en länk till survey monkey, där webbenkäten fanns. I skola A, i årskurs fem, samlade 

uppsatsförfattarna in samtyckesblanketterna, hälsade på lärare och elever och tog med sig 

flickorna som skulle delta, till ett närliggande klassrum. Då skolan hade begränsade 

möjligheter till datoranvändning fick flickorna fylla i enkäten i pappersformat. Författarna 

stannade kvar i rummet under tiden som flickorna besvarade enkäten och kunde därmed 

besvara eventuella frågor som dök upp. Uppsatsförfattarna samlade sedan in enkäterna och 

flickorna återgick till sin lektion. Efter det satt uppsatsförfattarna tillsammans och överförde 

flickornas svar till survey monkey, för att ha alla svar samlade. Flickornas svar skrevs av 

ordagrant, och alla svaren kontrollerades två gånger innan svaren sparades i webbenkäten.  

 

I skola A, årskurs sex, skola B, årskurs fem och skola C, årskurs sex genomfördes 

enkätundersökningen på survey monkey utan uppsatsförfattarnas närvaro. Detta efter att ha 

fått länken av sina lärare. När svaren hade kommit in började uppsatsförfattarna att 

sammanfatta svaren genom att först fokusera på frågorna med kvalitativ ansats. Subteman och 

teman skapades och resultatet tog form. Svaren på frågorna med kvantitativ ansats matades in 

i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), där de analyserades och tolkades. 
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Bearbetning och analys  
 
Enkätsvaren av kvantitativ ansats matades in i SPSS för att kunna göra en signifikansprövning 

och för att få fram ett statistiskt resultat. Signifikansnivån sattes till p= 0,05. 

Korrelationskoefficienten (r2) är ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget samband, 1 anger 

maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband. Uppsatsförfattarna 

matade in data tillsammans och läste alla värden högt, för att säkerställa att all data blev 

korrekt inskrivet. Svaren analyserades med hjälp av beskrivande statistik, Mann- Whitney U- 

test och Spearman’s rho. Med Mann- Whitney U-test ville uppsatsförfattarna jämföra 

skillnader mellan flickor med mycket respektive lite stickrädsla,  Spearman’s rho användes 

för att undersöka samband/korrelationer och valdes som analysmetod för att deltagarantalet 

var lågt. Analysmetoden användes också då urvalet inte var normalfördelat samt då skalor 

användes. Den beskrivande statistiken använde uppsatsförfattarna för att redovisa för läsaren 

vilka flickor som inkluderats i uppsatsstudien och vissa enskilda fynd (Billhult & Gunnarsson, 

2012; Segesten, 2006). Resultatet presenterades i form av löpande text, procentandelar, 

tabeller och figurer. För att kunna bedöma enkätens reliabilitet användes det statistiska måttet 

cronbach’s alpha, vilket beskriver hur väl olika frågor mäter samma aspekt av ett fenomen. 

Måttet beskrivs som ett nummer mellan 0 och 1, där ett värde närmare 1 betyder att svaren på 

frågorna korrelerar med varandra och då mäter samma fenomen. Gränsvärdet är 0,7. Får 

skalan över 0,7 är det en bra skala, annars inte (Segesten, 2006), se tabell 2 för 

analysprocessen.  

 

Tabell 2. Genomförda analyser  

Frågeställning  Statistisk analys  
Hur stor var 
förekomsten av 
stickrädsla bland 
flickor i årskurs fem?  

Beskrivande statistik  
  

Vilka strategier hade 
flickor i årskurs fem 
och sex  för att hantera 
stickrädsla?  

Manifest och Latent 
innehållsanalys, 
Beskrivande statistik  

Påverkade stickrädsla i 
samband med 
vaccinationer 
skolarbetet?  

Mann-Whitney U-test  
Spearman’s rho  
  

Påverkade stickrädsla 
flickornas psykiska 
och fysiska 
välbefinnande?  

Spearman’s rho  
Beskrivande statistik  
Mann-Whitney U-test  
Manifest och latent 
innehållsanalys  
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Enkätsvar med kvalitativ ansats analyserades med kvalitativ innehållsanalys och delades upp i 

två olika steg. Första steget var att beskriva vad texten bestod av, så kallad manifest 

innehållsanalys. Det andra steget var latent innehållsanalys vilket innebar att data beskrevs 

och tolkades djupare än vad som faktiskt stod i texten. Under analysprocessen var det viktigt 

att gå fram och tillbaka i materialet som uppsatsförfattare. Syftet med det var att undvika att 

väsentlig information från ursprungstexten gick förlorad. För att bilda en helhet och djupare 

känsla för vad texten handlade om läste uppsatsförfattarna igenom materialet upprepade 

gånger. Därefter identifierades meningsbärande enheter från de båda öppna frågorna. Vidare 

kondenserades meningsbärande enheter vilket innebar att texten bröts ner till kortare 

meningar utan att förlora innehållets kärna, och ur kondenseringen bildades subteman samt till 

sist teman, som visas i tabell 3 (Bilaga 5a & Bilaga 5b). De två öppna enkätfrågorna 

analyserades separat, då de belyste två olika aspekter av uppsatsstudiens syfte. De teman som 

utkristalliserades redovisades i resultatet med löpande text och citat (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012; Danielsson, 2012). Flickorna svar citerades och numrerades i 

uppsatsstudien som f=1-14.  Kvantitativ och kvalitativ data har analyserats separat (Borglin, 

2012). 

 
Tabell 3. Utdrag av analysprocessen 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Subtema Tema 

“Känner lite räddsla men jag är 
ganska så van att ta sprutor” (f= 4) 
 
“Det känns inte bra. sist jag skulle ta 
sprutan så grät jag. jag var så himla 
rädd. Efter gjorde det jätte ont, jag 
fick gå hem och sova. fick inget stöd 
från lärarna” (f=3) 

Kanske lite rädd men ganska 
van vid sprutor 
 
Känns inte bra, himla rädd. 
Grät av rädsla förra gången. 
Stark smärta efteråt. Fick gå 
hem och sova. Inget stöd från 
lärarna 

Erfarenhet 
påverkar både 
negativt och 
positivt 

Konsekvenser av 
tidigare 
upplevelser 

 

KASAM användes som teoretisk referensram och för att bedöma flickornas känsla av 

sammanhang tittade uppsatsförfattarna på varje flickas enkät och gick igenom alla svaren 

fråga för fråga, för att få en helhetsbild av hur flickorna svarade. Flickornas svar analyserades 

med utgångspunkt i Antonovskys (2005) tre begrepp: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Exempel ges i tabell 4. För att komma fram till om en flicka hade låg eller 

hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vägdes alla svaren samman då enskilda 

enkätfrågor inte alltid kunde motsvara begreppens definition. Uppsatsförfattarna  

sammanställde sedan analysen i en tabell (Bilaga 6). Utifrån tabell 1, kunde uppsatsförfattarna 

sedan läsa av vilken grad av KASAM flickorna hade uppnått (Bilaga 6). 
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Tabell 4. Översikt på genomförande av KASAM analys. 
Enkätfråga Enkätsvar 

    (1-6)  
Begrepp Grad 

Jag känner att jag fick 
tillräckligt med 
information om 
vacciantionen och varför 
jag skulle ta den.  

      2 Begriplighet Låg begriplighet 

Jag vill inte bli vaccinerad 
på grund av min rädsla 

     3 Hanterbarhet Hög hanterbarhet 

Det känns lättare att bli 
vaccinerad trots min rädsla 
när jag vet hur viktig den 
är för mig 

     6 Meningsfullhet Hög meningsfullhet 

 

Forskningsetiska överväganden  
 
Enligt etikprövningsnämnden (u.å.) behöver inte examensarbeten på avancerad nivå 

godkännas. Ett godkännande behövdes dock från skolornas rektorer. Då flickorna var under 

15 år skulle vårdnadshavare tillfrågas om de samtyckte till dotterns deltagande. Detta skedde 

via ett informationsbrev och ett informerat samtycke (Bilaga 1 & Bilaga 2). Det var viktigt att 

respektera flickornas vilja att inte delta även om vårdnadshavare hade godkänt deltagandet. 

Viktigt var även att informationen samt frågorna i enkäten var åldersanpassade. Informerat 

samtycke är ett etiskt krav vilket innebär att deltagarna har rätten att själva välja att delta men 

även att avbryta deltagandet oavsett anledning (Kjellström, 2012). Uppgifterna hanterades 

anonymt vilket innebar att redovisad data inte på något sätt gick att överföras till deltagarna, 

varken namn, skola eller IP-adresser registrerades. Det innebar även att obehöriga inte kunde 

ta del av insamlat material, vilket säkerställdes genom att materialet hölls inlåst och 

lösenordsskyddat från andra utom uppsatsförfattarna (Kjellström, 2012). När uppsatsen var 

färdig förstördes och raderades grundmaterialet. De vårdetiska överväganden som beaktades 

var individens rätt till självbestämmande; autonomi, då både flickorna och föräldrarna hade 

rätt att välja sitt deltagande och avslutande själva. Godhetsprincipen - att göra gott var 

avsikten med studien, då syftet var att förbättra för framtida flickor som skall vaccineras. 

Vikten av att inte skada, skapa lidande eller ljuga har beaktats. Det fanns dock en liten risk att 

studien kunde skapa psykiskt lidande hos någon flicka med stark stickrädsla. Risken ansågs 

efter överväganden ändå relativt låg (Läkare med gränser, u.å.). 
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RESULTAT  

Kvantitativt resultat 

Förekomsten av stickrädsla bland flickor 
Av de 14 deltagarna var det 13 flickor som hade fått minst en dos av HPV- vaccinet.  

Sju (50 %) flickor uppgav att de var rädda för att bli vaccinerade och de andra sju (50 %) 

uppgav att de inte var rädda för att bli vaccinerade. Bland de flickor som uppgav att de var 

rädda för att bli vaccinerade (n=7) var det tre (42 %) flickor som på en femgradig skala (inte 

rädd alls - livrädd) uppgav att de var livrädda, två (28 %) som var mycket rädda och två (28 

%) som upplevde att de var rädda. Av de flickor som uppgav att det inte var rädda för att bli 

vaccinerade svarade fyra (57 %) flickor på den femgradiga skalan att de var lite rädda, medan 

resterande tre (43 %) flickor inte var rädda alls. På frågan om vad som gjorde flickorna rädda 

svarade de flickor som var rädda (n=7) och en av flickorna som inte var rädd, att smärta var 

den faktorn som gjorde dem rädda. De andra två faktorer som fem flickor uppgav var sprutan 

och sticket, en flicka var även rädd för blod samt en flicka var rädd för tillfället då vaccinet 

sprutades in.  

 

Då totalpoängen av enkäten räknades ut blev medianen (vidd) 40,07 (16-65) för hela gruppen. 

Då gruppen delades in i de som skattat sig rädda/inte rädda blev medianen 51,71 (37-65) 

versus 28,43 (16-40) (p=0,001). Reliabilitetstest visade ett Cronbach´s alpha värde på 0,844 

(n=14).   

Strategier för att hantera stickrädsla 
Sju flickor svarade på frågan vad de själva trodde skulle hjälpa dem mot stickrädslan  

(Figur 1). Av de sju hade alla fyllt i att de ville ha en förälder med sig samt även angett 

”annat” som svarsalternativ. Av dessa var det fem flickor som önskade att de skulle få ha en 

kompis med sig vid vaccinationen. Av de sju svarande flickorna var det fem som hade kryssat 

i bedövningssalva och att prata med sina kompisar som ett sätt att minska deras rädsla. Fyra 

flickor kunde bli hjälpta av stöd och information, tre flickor hade kryssat i att prata med 

skolsköterskan som en strategi och två flickor hade angett avslappningsövningar som ett sett 

att hantera stickrädsla.  
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Figur 1- Diagram över flickornas strategier för att hantera stickrädsla. 

Påverkan på skolarbetet 
Resultatet visade att de flickor som på den tiogradiga skalan om upplevelsen av senaste 

vaccinationen skattade högt på negativ upplevelse också skattade högt (skattade i intensitet 

från 1-6) på att de hade svårt att koncentrera sig och fokusera på lektionerna. De statistiska 

signifikanserna visas i tabell 5.  

 
Tabell 5. Samband mellan hur flickorna skattade upplevelsen på vaccinationsdagen och sin 
oförmåga att fokusera på lektionen 

  

   Värdering av 
upplevelse av 

vaccinationsdagen 
(0-10)   

p-
värde  

n=  

Oförmåga att 
fokusera på 

lektionen veckan 
innan 

vaccinationen  
(1-6)  

r2=0,761  0,002  14  

Oförmåga att 
fokusera på 
lektionen på 

vaccinationsdagen  
(1-6)  

r2=0,802  0,001  14  

 
Flickornas fysiska och psykiska välbefinnande 
Det fanns en korrelation mellan hur rädda flickorna skattade sig och hur de skattade sin 

upplevelse av dagen då de blev vaccinerade. De flickor som var rädda skattade upplevelsen 

mer negativ än de flickor som inte uppgav att de kände sig rädda (r2=0,856; p<0,001).  
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Skillnaden i svar mellan flickorna som svarade att de var rädda för vaccinationen, respektive 

inte rädda och värden på enskilda frågor om deras rädslor (skattade i intensitet från 1-6) 

återfinns i tabell 6. Flickor som bedömde sig som rädda skattade sig mer rädda när 

vaccinationsdagen närmade sig. De skattade sig även högt gällande upplevelsen av att inte 

vilja bli vaccinerad på grund av sin rädsla. Det fanns ingen statistisk signifikans mellan 

flickornas rädsla och om de vågade berätta eller inte för sina klasskamrater om sin rädsla eller 

hur de påverkades av klasskamraternas prat om vaccinationer. På frågan om de mådde dåligt i 

hela kroppen fanns det inte heller någon skillnad mellan grupperna. Endast två av de rädda 

flickorna skattade att deras tankar togs på allvar av skolsköterskan, medan fyra av de rädda 

flickorna skattade att deras tankar inte togs på allvar (vidd: 3-4). 

 

Tabell 6. Medianvärde på enskilda frågor (1-6) bland flickor 
(n=14) som skattade sig som rädda respektive inte rädda  

Rädd? Ja  
median 
(vidd)  

Rädd? Nej   
median  
(vidd)  

P-värde  
p=0,05  

Rädd när vaccinationsdagen närmar sig  
 

5,0 (1-6)  3,0 (1-4)  0,021  

Ovilja att bli vaccinerad  
 

3,5 (1-6)  1,0 (1-3)  0,029  

Oförmåga att fokusera på lektionen veckan innan vaccinationsdagen  
 

4,0 (3-6)  1,0 (1-2)  0,001  

Oförmåga att fokusera på lektionen på vaccinationsdagen  
 

5,0 (3-6)  1,0 (1-3)  0,005  

 

Kvalitativ analys 
 
I den kvalitativa analysen av resultatet identifierades tre teman. Teman kom fram från 

subteman som bildades utifrån enkätsvaren, vilka presenteras i Bilaga 5. De teman som kom 

fram var “rädsla som ett rörligt begrepp”, “fysiska och psykiska reaktioner på stark rädsla” 

och “faktorer och strategier som påverkar rädsla” . 

Rädsla som ett rörligt begrepp 
Av de sju flickor som svarade nej på frågan om de var rädda för att bli vaccinerade hade några 

ändå beskrivit sig som lite rädda i de öppna frågorna. Det var endast tre flickor som svarade 

nej på samtliga frågor om rädsla. De andra fyra använde orden "lite rädd" när de själva fick 

beskriva vad de kände och tänkte kring att få vaccination. Tre av dessa betonade att sprutans 

betydelse övervägde den lilla rädslan de kände. En flicka sa: “Kanske lite rädd men tänker 

samtidigt på att den kommer hjälpa mig i livet”(f=6). En flicka som svarade nej på frågan om 

rädsla för vaccination sa: “Känner lite rädsla men jag är ganska så van att ta sprutor" (f=4). 
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Fysiska och psykiska reaktioner på stark rädsla 
Av de sju flickor som svarade ja på frågan om de var rädda för vaccination beskrev alla i de 

öppna frågorna hur de fysiskt och psykiskt blev påverkade av vaccinationen. De uppgav 

magont, illamående, nervositet, stress och att de grät av rädsla och av smärta. En av dem 

beskrev: “Det känns inte bra. Sist jag skulle ta sprutan så grät jag var så himla rädd. Efteråt 

gjorde det jätte ont, jag fick gå hem och sova. Fick inget stöd från lärarna” (f=3). En annan 

beskrev att hon tänkte på vaccinationen hela tiden vilket gjorde det jobbigt under lektionen. 

Smärta var en stor faktor som genomsyrade allas svar. Både rädslan för att det skulle göra ont 

och även smärtan efter själva vaccinationen. 

Faktorer och strategier som påverkar rädsla 
12 flickor beskrev faktorer som var viktiga för dem för att underlätta vaccinationen. Positiva 

tankar, prata med kompisar, bedövningssalva, avslappning och ha med sig en kompis var 

faktorer som uppgavs. En flicka berättade: “Att jag ska få ta med mig någon kompis in i 

rummet när jag tar vaccinationssprutan. Att ha bedövningssalva (Emla)” (f=14). En del av 

flickorna hade inga tydliga strategier för att hantera sin rädsla utan uppgav istället att de bara 

ville få det överstökat, eller att de kände att inga strategier skulle hjälpa. En flicka svarade: 

“Jag var lika rädd, sticket gör ju lika ont. Det kommer ju göra lika ont ändå” (f=11). 

 

Att prata med kompisar visade sig både ha positiva och negativa konsekvenser i den mån 

flickorna kunde finna stöd och tröst från kompisar, samtidigt kunde även prat och hets mellan 

flickorna förstärka rädsla. “Det blev värre eftersom alla var rädda. Man pratade om vad som 

kunde hända (…) Alla hetsade upp varandra. Det blir bara värre. Jag tyckte man kunde 

stöttat istället” (f=3). Även betydelsen av att få ha med sig en kompis vid vaccinationen 

betonades. Att få ta med sig en förälder eller en nallebjörn nämndes även som faktorer som 

kunde ha en positiv inverkan.. 

Flickornas rädsla utifrån KASAM 
 
En flicka beskrev: “Jag blir stressad och tänker på det hela tiden (…) Precis när jag ska ta 

den kan jag få typ panik och börja gråta” (f=2), vilket tyder på att flickan inte kunde sortera 

ut yttre och inre stimuli på ett förnuftigt sätt. Detta beskriver en flicka som har en låg känsla 

av begriplighet. En flicka som visade hög begriplighet hade förmåga att kunna tänka 

förnuftigt istället för kaotiskt genom att fokusera på känslan av lättnad när vaccinationen väl 

var över.  
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Hon sa: “Jag tänker bara att om jag bara gör det så det är över sen och då brukar jag känna 

lättnad” (f=4). På frågan om flickorna fick tillräckligt med information hade hälften av de 14 

flickorna skattat sig högt vilket innebar att de upplevde sig ha fått tillräcklig information och 

andra hälften skattade sig på medel (3-4 på en sexgradig skala). Två av flickorna beskrev att 

de inte hade strategier för att hantera sin rädsla och inte heller trodde att det fanns några 

strategier som skulle kunna hjälpa dem vilket tydde på låg hanterbarhet. En av dessa flickor 

uttryckte: “Jag vet inte vad som kan göra mig mindre rädd. Kanske att den inte skulle göra 

lika ont” (f=8). Flickorna visade förmåga att utnyttja både sina egna strategier och att ta stöd 

och hjälp från omgivningen genom att de uppgav vad som var viktigt för dem för att kunna 

hantera deras rädsla.“Att prata med kompisar och typ dricka vatten. Eller försöka tänka på 

något annat" (f=2). Positivt tänkande och känslan av att ha klarat av vaccinationen, kompisars 

stöd samt avslappning var strategier som kunde hjälpa dem att hantera vaccinationen, vilket i 

sin tur visade på hög hanterbarhet. 

 

Av 11 svarande flickor var det åtta av dem som uppgav att det kändes lättare och viktigare att 

vaccinera sig trots rädslan när de visste hur viktig vaccinationen var, vilket en flicka uttryckte: 

“Är väldigt spruträdd så jag får en liten klump i magen även fast jag vet att själva 

vaccinationen är bra för mig”(f=1). Både flickor med stark stickrädsla och flickor med ingen 

rädsla kunde förstå vikten av att vaccinera sig och se vilken positiv inverkan det skulle ha för 

deras hälsa. Detta var ett uttryck för begreppet stark meningsfullhet. “Jag känner mig lite 

rädd men inte så mycket. Jag tänker mest på smärtan men också på hur viktig sprutan är för 

mig” (f=5). Totalt var det fem flickor som uppnådde hög KASAM och av dem var det endast 

en som var rädd för vaccination. Sex flickor är på väg mot hög KASAM och av dem är fyra 

rädda för att bli vaccinerade. Ingen av de 14 flickorna hade låg KASAM men två flickor var 

på väg mot låg KASAM (tabell 1). 
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DISKUSSION 
 
Resultatet i uppsatsstudien visade att hälften av flickorna (n=14) i årskurs fem och sex 

skattade sig som stickrädda i samband med HPV- vaccination. Smärta var den främsta 

bakomliggande faktorn till rädsla. Flickorna ansåg att ha med sig en person vid vaccinationen 

skulle kunna minska rädslan. Resultatet visade också att stark stickrädsla påverkade flickornas 

fokus på lektionerna. Starka fysiska och psykiska reaktioner såsom gråt, illamående, panik 

och stress orsakade av rädsla för vaccination visade sig bland flickorna. Majoriteten av 

flickorna visade sig vara "på väg mot" en hög KASAM eller hade redan en hög KASAM 

oberoende av om de var rädda eller inte för vaccination. 

Resultatdiskussion 
 
Av de 14 flickorna som besvarade enkäten var det 13 flickor som hade fått minst en dos av 

HPV- vaccinet. Flickan som inte hade fått vaccinationen hade varit frånvarande vid tillfället, 

och skulle kort efter uppsatsstudiens genomförande få sin vaccination. Uppsatsförfattarna 

valde att ta med flickans enkätsvar i resultatet då hennes svar visade att hon hade erfarenhet 

av vaccination eller stick. Då flera frågor i enkäten handlade om hur flickorna kände sig innan 

vaccinationen, bedömde uppsatsförfattarna att flickans svar var relevanta för resultatet.  

 

Att hälften av de deltagande flickorna var rädda respektive inte rädda var ett viktigt fynd, men 

utifrån det låga antalet deltagare är det osäkert att dra en övergripande slutsats utifrån 

resultatet. Att tre flickor skattade sig som livrädda upplevs däremot av uppsatsförfattarna som 

alarmerande. Dessa flickors svar gav också intrycket att de inte fick det stöd de behövde och 

att deras erfarenheter från vaccinationer och nålstick var negativa. Om dessa flickor varit 

rädda från väldigt tidig ålder framgår inte, men de är i riskzonen för att utveckla stickfobi, om 

de inte redan har gjort det. De här flickorna är i stort behov av hjälp med att hantera och 

minska deras stickrädsla för att inte utveckla en fullständig fobi och psykisk ohälsa som följer 

dem upp i vuxenlivet. Detta skulle annars kunna leda till att de undviker att söka vård och 

fortsatta vaccinationer i livet, vilket skulle kunna påverka deras fysiska hälsa. Då tidigare 

forskning styrker detta är det av stor vikt att dessa flickor, och andra flickor med stark 

stickrädsla fångas upp av exempelvis elevhälsovården (Wright et al., 2009; Hamilton, 1995; 

Ellinwood & Hamilton, 1991). 
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Wright et al. (2009) diskuterar om bakomliggande orsaker till stickrädsla hos människor kan 

bero på tidigare traumatiska erfarenheter. Utifrån några av flickornas svar, tolkade 

uppsatsförfattarna att tidigare upplevelser av vaccinationer och stick påverkade flickornas 

känslor och tankar om att bli vaccinerade. Några flickor verkade ha mindre positiva 

upplevelser medan några verkade ha ganska bra erfarenheter av tidigare vaccinationer 

och/eller nålstick. Vidare kan detta styrkas av Canbulat et al. (2015) vilka belyser att barn 

med tidig erfarenhet av stickrelaterad smärta kan utveckla stark rädsla, smärta och ångest. 

Uppsatsförfattarna fann liknande reaktioner hos några av flickorna vilket kan ha berott på 

tidigare erfarenheter men även andra orsaker som omgivningsfaktorer och ärftlighet. 

  

Forsner, Nilsson, Finnström och Mörelius (2015) fick fram i deras studie att flickor i 11-12 

års åldern verkar säkra på sin förmåga att klara av obehag i samband med vaccinationer. I 

likhet med deras resultat kunde uppsatsförfattarna se att många flickor hade förmåga att 

hantera sin rädsla i samband med vaccinationerna. Strategier som positiva tankar och 

avslappning nämndes av flera flickor i uppsatsstudien och Forsner et al. (2015) menar att 

avslappning och positivt tänkande är ett bra sätt att förebygga och behandla stress inför och i 

samband med HPV- vaccination. I en stor sammanställning om psykologiska strategier för att 

lindra stickrädsla har det visat sig att det finns stark evidens för att distraktion eller avledning 

samt hypnos är effektiva metoder för att lindra stickrelaterad smärta och oro hos barn och 

tonåringar (Uman et al., 2013). Avslappning kan liknas vid hypnos och positiva tankar kan 

fungera som distraktion. Då både flickorna i uppsatsstudien och sammanställningen av Uman 

et al. (2013) pekar på två användbara metoder, vilka dessutom är evidensbaserade, bör 

skolsköterskor få kunskap om detta och ges möjlighet att använda sig av metoderna för att 

hjälpa de stickrädda barnen.  

  

Något som flickorna betonade och som även stöds av Tamm (2003) och Duff (2003) är 

föräldrars närvaro vid vaccinationen. Alla de flickor som upplevde sig som rädda poängterade 

att en förälders närvaro kunde vara en bra strategi för att minska deras rädsla. Det här visar 

hur viktigt det är att erbjuda och uppmuntra att en förälder följer med vid vaccinationen om 

flickan är rädd. Huruvida föräldrarna faktiskt närvarade vid vaccinationen eller inte framgick 

inte i uppsatsstudien, men några av flickornas formuleringar tyder på att så inte var fallet, 

även om de önskade det. Majoriteten av flickor valde också att kryssa i “att ha en kompis med 

sig” som ett sätt att minska deras rädsla, vilket för uppsatsförfattarna var förståeligt då 

kompisar har en viktig roll i barnens liv vid den här åldern.  
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Att ha en viktig och stöttande person med sig vid vaccination borde ses som en självklarhet 

menar uppsatsförfattarna. Om det är en förälder, kompis, äldre syskon eller mormor har 

mindre betydelse, bara det är en person som barnet själv har valt. Att ha bedövningssalva var 

också något som flickorna uppgav kunde hjälpa dem mot rädslan, men det var ingen flicka 

som skrev att hon hade använt bedövningssalva. Detta kan bero på att ingen enkätfråga 

frågade efter det, men det kan också bero på att ingen flicka hade använt bedövningssalva vid 

vaccinationstillfället. 

 

Då smärta var det som mest skrämde flickorna borde skolsköterskor lägga mycket fokus på 

smärtlindring. Flera flickor beskrev att HPV- vaccinationen gjorde ont, vilket stämde överens 

med uppsatsförfattarnas förförståelse. Nahm et al. (2012) betonar betydelsen av att använda 

smärtlindring även vid intramuskulära vaccinationer. Då uppsatsförfattarna inte hade ställt 

någon fråga angående ifall smärtlindring hade erbjudits kunde inte något samband undersökas 

mellan flickornas upplevelse av vaccination och ifall smärtlindring kunde ha påverkat eller 

inte. Det går heller inte att veta ifall skolsköterskorna erbjöd någon smärtlindring eller hade 

tillräcklig kunskap om det. Uppsatsförfattarna hade en förförståelse för att vaccinet i sig var 

smärtsamt, inte bara det intramuskulära sticket. Detta var dock inget som det frågades om i 

enkäten, men en flicka skrev att det som skrämde henne var när vaccinet skulle sprutas in. 

Däremot framkom det att förutom smärtan var det sticket och sprutan som skrämde flickorna. 

Att minska en av två anledningar till smärta skulle kunna förbättra vaccinationsupplevelsen 

som helhet. Att då inte informera om och/eller erbjuda bedövningssalva är i 

uppsatsförfattarnas ögon inte förenligt med förebyggande och hälsofrämjande arbete. I frågan 

om vilka faktorer som påverkade flickornas rädsla hade uppsatsförfattarna kunnat lägga till 

”biverkningar”. Detta för att se om flickor faktiskt är rädda för biverkningar, vilket tidigare 

forskning har betonat (Williams et al., 2011). 

 

Betydelsen av att vaccinera sig mot HPV- viruset visade sig överväga rädslan hos många 

flickor, då många flickor poängterade att vaccinationen var viktig för dem och att de skulle 

genomföra den även fast de var rädda. Detta kan troligtvis bero på att risken för att drabbas av 

livmoderhalscancer ökar utan vaccination vilket kan styrkas av Oscarsson et al. (2012). I 

motsats till vad Nilsson et al. (2015) beskriver var inte stress och smärta faktorer som 

hindrade flickorna i uppsatsstudien från att vaccinera sig. Till skillnad från Forster et al. 2015 

uppgav merparten av flickorna i uppsatsstudien att HPV- vaccinationen kändes viktig att ta 

och uppgav ingen oro för vaccinets säkerhet eller biverkningar. Trots att stickrädsla är en stor 
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hindrande faktor till vaccination enligt Gottvall et al. (2009) och Nilsson et al. (2015) var det 

ingen av flickorna som valde att avstå från att bli vaccinerade på grund av sin stickrädsla. 

Utav de 14 flickor som deltog var det en flicka som inte hade fått HPV- vaccination i skolan. 

Hon hade varit frånvarande vid vaccinationstillfället och skulle få sin första dos strax efter att 

uppsatsstudien genomfördes. 

  

Uppsatsstudien fokuserade inte på information om HPV och HPV- vaccination innan och vid 

vaccinationstillfället. Det framkom ändå i resultatet att en del av flickorna upplevde att de fått 

tillräckligt med information men endast några hade nämnt att information skulle kunna hjälpa 

mot deras rädsla. Även om inte flickorna uppgav i enkäten att de kände misstro mot vaccinets 

effekt eller att de önskade mer information och kunskap om HPV- vaccinet, tyder tidigare 

forskning på att det är viktigt att informera och ge skolungdomar kunskap om vaccinets 

fördelar (Williams et al., 2011). Detta för att minska eventuell misstro och att nå ut till 

skolungdomar i tid innan de blivit exponerade för HPV- viruset (Gottvall et al., 2014). Enligt 

Uman et al. (2013) finns det i nuläget ingen evidens för att förberedelse och information har 

någon effekt på stickrädsla. 

  

Endast en liten del av flickorna tyckte ”att prata med skolsköterskan” kunde minska deras 

rädsla. På frågan om flickornas tankar togs på allvar av skolsköterskan var det flera av de 

rädda flickorna som skattade i mitten (3-4) än som skattade högt (5-6). Detta kan tolkas som 

att flera flickor tyckte "sådär" på om deras tankar togs på allvar av skolsköterskan. Om det här 

betyder att skolsköterskorna inte frågade om flickornas tankar och känslor, eller om 

skolsköterskorna inte vidtog någon åtgärd trots vetskapen om flickornas känslor är oklart. Det 

kan också vara så att detta resultat beror på att flickorna inte valde att berätta om sin rädsla 

innan vaccinationen, utan att de istället bet ihop och sedan reagerade efteråt. Oavsett går detta 

att tolka som att flickorna inte hade fullt förtroende för sin skolsköterska och att de av någon 

anledning inte vågade berätta och/eller önska behandlingsmetoder för att minska deras rädsla. 

Enligt Unicef (2009) har barn rätt att uttrycka sin åsikt och den bör då mottas med respekt. 

Skolsköterskan har också enligt lag (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS, 1982:763) skyldighet 

att tillgodose sina elevers behov av trygghet. Det här skulle kunna innefatta att fråga flickorna 

om deras känslor kring vaccinationen. Att vara lyhörd och förstående men också att självmant 

informera, inte bara om vaccinet och vaccinationen utan också om olika behandlingsmetoder 

för att lindra rädslan och smärtan. Att uppmuntra till att ha med sig någon som stöd skulle 

kunna vara ett sätt.  
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Skolsköterskors inflytande på flickornas känslor kring vaccination av HPV framkom inte 

tydligt i uppsatsstudien vilket delvis berodde på att frågorna i enkäten inte var inriktade mot 

skolsköterskans roll. Andra anledningar är att det inte har gått att utläsa i enkäten varifrån 

flickorna fått sin information och kunskap kring HPV- vaccinets betydelse. I efterhand 

upplevde uppsatsförfattarna att det hade varit fördelaktigt att ha med frågor kring 

skolsköterskans roll och betydelse för flickornas upplevelse av vaccination av HPV. Detta för 

att skolsköterskor lättare skulle få en bild av vad som förväntades och krävdes av dem, för att 

kunna främja flickornas välbefinnande i samband med vaccinationstillfällen. Enligt Nilsson et 

al. (2015) behöver skolsköterskor få utbildning i hur de ska förebygga flickors stress och oro 

inför vaccination då forskning visar på att detta är ett problem. 

 

Trots att underlaget i uppsatsstudien var litet ansåg ändå uppsatsförfattarna att uppsatsstudiens 

resultat kan fungera som en hjälp för skolsköterskor att få upp ögonen för vilka behov och 

önskemål stickrädda flickor har. På sikt hade det kunnat underlätta skolsköterskors arbete i 

samband med vaccination, med att främja flickors fysiska och psykiska välbefinnande i 

skolan och förhindra stickfobi hos barn vilket Hellström och Hanell (2000) beskriver. 
  

KASAM diskussion 

En förklaring till varför majoriteten av flickorna antingen "var på väg mot" hög KASAM eller 

hade uppnått hög KASAM kan bero på att flickorna såg fördelarna med att vaccinera sig och 

kunde därmed övervinna rädslan. En människa med hög KASAM hanterar de stressorer hon 

stöter på, på ett förnuftigt sätt, till skillnad från de med låg KASAM som hellre flyr och kan få 

panik. Att ha hög KASAM innebär också att vara flexibel gällande val av copingstrategi, hur 

människan hanterar stressorerna och inte alltid välja en förutbestämd copingstrategi. Att det 

inte var fler än en rädd flicka som uppnådde hög KASAM är för uppsatsförfattarna inte 

förvånande. Att vara ett barn som är rädd men samtidigt förnuftig och kontrollerad är ingen 

lätt uppgift att klara av. Enligt uppsatsförfattarna krävs en stark självkännedom och ett stabilt 

stöd från omgivningen, kanske främst hemifrån, för att klara av det som är skrämmande. 

Uppsatsförfattarna blev positivt överaskade när resultatet visade att fyra av de rädda flickorna 

var på "väg mot hög" KASAM. De här flickorna är rädda men har flera starka egenskaper 

som gör att de med rätt stöd kan lära sig att hantera stickrädsla och kanske andra stressorer. 

Uppsatsförfattarna tror att dessa flickor kan komma att klara av sin rädsla relativt bra i livet. 

De två flickorna som var "på väg mot låg" KASAM behöver enligt uppsatsförfattarna mest 

stöd och även flest insatser för att kunna vända trenden mot högre KASAM.  
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Dessa flickor upplevs av uppsatsförfattarna som för rädda för att förstå vikten av att bli 

vaccinerade. Detta i kombination med att de inte hade fungerande strategier gjorde det svårt 

för dem att hantera vaccinationen.  

Metoddiskussion  

Att stickrädsla är utbrett är många forskare eniga om, men de flesta studier som finns på 

ämnet har undersökt barns stickrädsla i samband med provtagning eller PVK- sättning. De 

stickrädda barn som sjukvården möter, är barn som går i skolan och som kommer att få sina 

skolvaccinationer. Stickrädslan försvinner troligtvis inte bara för att barnen befinner sig i 

skolan istället för på sjukhus. En svaghet med uppsatsstudien är att forskning kring rädsla för 

nålar och vaccinationer är begränsat till sjukvården och slutenvården. De studier som tar upp 

rädsla görs ofta i en miljö på sjukhus på inneliggande patienter. Studier på öppna 

mottagningar och inom elevhälsovården är begränsade. Å andra sidan går barnen som är 

inneliggande fortfarande i skolan när de inte är sjuka vilket innebär att stickrädslan existerar 

oavsett var studien görs. 

Design 
I denna uppsatsstudie användes en enkät med både kvantitativ och kvalitativ ansats, 

innehållande flervalsfrågor och öppna frågor. Att använda en mixad metod gav 

uppsatsförfattarna en djupare förståelse för hur flickorna upplevde stickrädsla, samtidigt som 

det gav en statistisk bild över omfattningen av flickors stickrädsla. Fördelen med en enkät var 

att det var tidssparande gällande genomförande och analys. Innan deltagarna fick besvara 

enkäten läste tre oberoende personer igenom den. En lärare för årskurs sex och två 

sjuksköterskor som båda nyligen skrivit uppsats själva läste igenom och lämnade 

kommentarer. En fråga förbättrades för att helheten skulle bli mer begriplig och risken för att 

fylla i fel svar minskade i och med ändringen. Uppsatsförfattarna upplevde med facit i hand 

att de kunde ha haft med ytterligare frågor om hur den faktiska vaccinationen gick till och 

vilka strategier som redan fanns tillgängliga. 

 

I en klass var uppsatsförfattarna närvarande vid genomförandet av enkäten vilket underlättade 

insamlingen av svaren, och flickorna kunde ställa frågor om eventuella oklarheter kring 

frågorna. Detta kan jämföras med intervjustudier som är mer tidskrävande då varje intervju 

sker enskilt med ett mer omfattande analysförfarande i och med transkribering. En svaghet 

med enkäten var att den kunde genomföras utan uppsatsförfattarnas närvaro, vilket fem av 

deltagarna gjorde. Detta kan ha bidragit till eventuellt missvisande svar, då flickorna inte hade 
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möjlighet att ställa frågor direkt till uppsatsförfattarna. En annan svaghet var att frågorna i 

enkäten kunde missförstås då två frågor (fråga 5d, 5e) påminde om varandra vilket kunde 

påverka sammanhanget negativt. Något som också gjorde att frågorna kunde missförstås var 

att enkäten innehöll både frågor som var jakande och som hade negationer. Negationer kan 

bidra till missförstånd enligt Eliasson (2010), men trots det formulerades flera frågor på det 

sättet då uppsatsförfattarna tyckte att frågorna bättre besvarade syftet då.   

 
I den klass där alla flickor deltog genomfördes enkäten skriftligt i pappersformat då tillgång 

till webbenkäten inte var möjlig. Uppsatsförfattarna matade därmed in svaren i survey 

monkey för hand, vilket medförde en liten risk att svaren skrevs av fel. För att minimera den 

risken satt uppsatsförfattarna tillsammans och läste och matade in svaren. En annan svaghet 

med uppsatsstudien var att den inte hade med ett genusperspektiv. Vaccination av pojkar 

valdes medvetet bort delvis för att begränsa urvalet men också för att HPV- vaccinet inte 

erbjuds till pojkar under skolgången i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2016). Ur ett etiskt- 

och genusperspektiv kunde detta ses som orättvist och diskriminerande. 

Folkhälsomyndigheten (2016) kommer inom det närmsta året att ta fram ett underlag för 

ställningstagande till om även pojkar ska vaccineras inom ramen för vaccinationsprogrammet. 

Urval och bortfall  
Totalt kontaktades 17 skolor, varav tre valde att delta. Skolpersonalen var generellt positivt 

inställda till ämnet för studien och då särskilt skolsköterskor, vilka tyckte att ämnet var viktigt 

för elevhälsovården. I den ena skolan (skola A) som valde att delta tillfrågades två klasser 

från årskurs fem och en klass från årskurs sex. 100 % (nio flickor) deltog i den ena klassen 

från årskurs fem, medan i den andra klassen kunde ingen delta då inga samtycksblanketter 

lämnades in. I årskurs sex deltog en av nio flickor. I den andra deltagande skolan (skola B) 

blev två klasser i årskurs fem tillfrågade, varav båda valde att delta. Totalt svarade tre av 24 

flickor på enkäten från denna skola. I den tredje skolan (skola C) valde två klasser i årskurs 

sex att delta, men endast en elev återlämnade samtycksblanketten. Det externa bortfallet 

berodde främst på att vårdnadshavarna inte skrev under samtycksblanketterna. Anledningen 

till det kan vara att vårdnadshavarna inte samtyckte till att deras döttrar skulle delta, men det 

kunde också bero på att samtyckesblanketten glömdes bort eller inte ansågs viktig. Det 

externa bortfallet på skolorna kunde också ha påverkats av rektorers och lärares låga respons, 

och även deras inställning till enkätundersökningens genomförande. En del rektorer och lärare 

uttryckte specifikt att de inte kunde delta på grund av tidsbrist och arbetsbelastning, då studien 

genomfördes samtidigt som de skriftliga nationella proven. Flertalet lärare missförstod 
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informationen om studien och vad som skulle krävas av dem. Där hade uppsatsförfattarna 

kunnat vara tydligare och kanske bestämt möte med skolpersonalen för att tydliggöra studiens 

syfte och genomförande. Med snabbare respons från rektorer hade uppsatsförfattarna kunnat 

ge lärarna mer tid för insamlandet av samtyckesblanketterna. En anledning till att 

uppsatsförfattarna inte fick ett högre antal deltagande skolor kan också berott på att urvalet 

begränsades geografiskt. Skolor inom en större radie hade kunnat inkluderats för att öka 

chanserna till ett större deltagarantal. 

KASAM som referensram 
Genom att använda KASAM som referensram kunde uppsatsförfattarna få en djupare 

förståelse för flickornas upplevelse av stickrädsla. En djupare och tydlig analys av resultatet 

gav läsaren möjlighet att tolka och värdera uppsatsstudiens betydelse och överförbarhet till 

liknande grupper och situationer. Enligt uppsatsförfattarna passade KASAM som teoretisk 

referensram. Detta då flickornas känsla av sammanhang hängde ihop med deras förmåga att 

hantera vaccination och eventuell rädsla, vilket i sin tur också hängde ihop med flickornas 

upplevelser av HPV- vaccination, vilket var det uppsatsstudien ville studera. 

Uppsatsförfattarna utgick från Antonovskys (2005) teori och tabell över graden av KASAM. 

Uppsatsförfattarna använde nyckelbegreppen som grund vid analysen men applicerade egna 

tolkningar av begreppen och av Antonovskys (2005) tabell (tabell 1). Då denna analysmetod 

är vår egen kan det bli svårt för andra att göra om analysen vid annat tillfälle. Definitionerna 

av Antonovskys (2005) begrepp anses dock av uppsatsförfattarna inbjuda till egen tolkning, 

och KASAM-teorin är mer formbar än bestämd vilket gör att olika läsare kommer tolka teorin 

olika.  

Trovärdighet 
Då denna uppsatsstudie bestod av en mixad metod design med både kvantitativ och kvalitativ 

ansats behövde uppsatsstudiens slutledningsöverförbarhet och slutledningskvalitet värderas 

för att bedöma dess trovärdighet. I den kvalitativa ansatsen strävade uppsatsförfattarna efter 

extern validitet och överförbarhet för att studiens resultat skulle kunna vara generaliserbart 

och således också trovärdigt. I den kvantitativa ansatsen arbetade uppsatsförfattarna istället 

med uppsatsstudiens slutledningskvalitet, det vill säga dess interna validitet och kredibilitet, 

där trovärdigheten på slutsatserna granskades. För att en studie ska ha hög trovärdighet ska 

den bedömmas sann och vara förankrad i verkligheten. Den ska också ha ett tillräckligt stort 

urval för att studiens resultat skall gå att överföra till andra grupper och andra situationer. Det 

är också viktigt att ta bort yttre faktorer som kan påverka studiens resultat, vilket var svårt i 
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uppsatsstudien då yttre faktorer så som rektorer, lärare och vårdnadshavare påverkade studien 

negativt. För att resultatets kredibilitet skulle anses hög skulle det som var representativt för 

studiens syfte beskrivas i studien. Var metoden i studien noggrant beskriven stärktes 

kredibiliteten, likväl om det fanns citat redovisade i resultatet (Borglin, 2012; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Uppsatsförfattarna ansåg att kredibilitet hade uppnåtts i 

uppsatsstudien, då en tydlig metod fanns beskriven, resultatet svarade på syftet och citat 

användes i resultatet. Då deltagarantalet blev lägre än väntat i uppsatsstudien hindrade det 

resultatets överförbarhet till andra grupper och situationer. Det är läsaren som i slutändan 

bedömmer om resultatet är överförbart eller inte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Det låga deltagarantalet kan också ha medfört att analyserna gav ett osäkert resultat. För att 

bedöma trovärdigheten var det också viktigt att det som mättes var det som var avsatt att 

mätas. I uppsatsstudien mättes flickornas rädsla för stick i samband med vaccination ur olika 

synvinklar, med hjälp av både flervalsfrågor och öppna frågor. Flickornas svar var alla 

relaterade till stickrädsla och därmed bedömdes det att rätt saker var mätta, utifrån syftet. 

Trovärdigheten kunde också öka om analysprocessen var tydligt beskriven, vilket den var i 

denna uppsatsstudie. Förhoppningen med en mixad metod var att få in både mycket och djup 

data och därmed kunna generalisera resultatet. På grund av ett relativt litet deltagarantal, har 

detta inte gått att uppnå men uppsatsförfattarna hoppas att vidare studier skall kunna 

producera resultat som går att överföra på en större population, det vill säga andra flickor i 

andra skolor och i andra delar av landet. 

 

Att en enkät användes som mätinstrument ansåg uppsatsförfattarna vara ett bra val, då det 

hade kunnat generera en stor mängd data om inte yttre faktorer hade påverkat. Att mixad 

metod användes bedömdes även det som ett bra val, framförallt då svarsfrekvensen inte blev 

så hög som väntat. Trots det låga deltagarantalet bidrog den kvalitativa delen av resultatet 

med en djupare förståelse och en tydligare bild av hur vanligt det var med stickrädsla bland 

flickor i skolan, till skillnad från om resultatet enbart hade redovisats statistiskt. Flickornas 

egna ord i flervalsfrågorna förstärkte statistiken. Den förförståelse uppsatsförfattarna hade 

bekräftades. Författarna trodde att stickrädsla i skolan var mer utbrett än vad som fanns 

studerat, att stickrädslan påverkade flickornas skolgång och att åtgärder för stickrädsla 

användes sparsamt. Både genom val av mätinstrument och design besvarades förförståelsen 

på ett tydligt, och enligt uppsatsförfattarna, ett sanningsenligt sätt. 



 30  

Etikdiskussion 
Att studien genomfördes på barn under 15 år var problematiskt då det krävde ett omfattande 

etiskt ställningstagande i flera led, både gällande vårdnadshavare och barn, vilket från 

uppsatsförfattarnas håll krävde både tålamod, tid och upprepade påminnelser. Hade barnen 

varit äldre hade inget samtycke från vårdnadshavarna varit nödvändigt vilket förmodligen 

hade genererat fler deltagare till uppsatsstudien. Uppsatsförfattarna ansåg dock att det ändå 

var bra med samtyckeskravet, ur ett etiskt perspektiv, för att skydda barnen från att delta i 

något som de kanske inte fullt ut förstod och för att på ett naturligt sätt involvera 

vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna hade kanske annars inte fått vetskap om varken studien 

eller sina barns tankar om stickrädsla och vaccination. De flickor som svarade på 

gruppenkäten i pappersformat kunde vara lite mindre anonyma än de som gjorde 

webbenkäten. Dels för att flickorna som satt tillsammans kunde titta på varandras svar, men 

också för att uppsatsförfattarna var närvarande vid gruppenkäten och således riskerade att 

kunna se vem som lämnade in vilken enkät. De som fyllde i webbenkäten var för 

uppsatsförfattarna helt anonyma. Det fanns en liten risk att någon flicka med stickrädsla 

skulle uppleva psykiskt lidande i och med att hon blev påmind om sina känslor och 

upplevelser när hon besvarade enkäten. Uppsatsförfattarna kunde inte till 100 % säkerställa att 

detta inte inträffade, men inget barn, vårdnadshavare eller lärare hörde av sig. Av de flickor 

som genomförde enkäten i uppsatsförfattarnas närvaro visade inga flickor tecken på psykiskt 

lidande. De inblandade parterna hade fått tydlig information om uppsatsstudien, möjlighet att 

inte delta eller avbryta deltagandet samt fått kontaktuppgifter till uppsatsförfattarna. Därmed 

ansåg uppsatsförfattarna att de uppfyllde de etiska kraven för en uppsats på avancerad nivå 

och inte förorsakade lidande hos enskilt barn. 

 
Vidare forskning 
Resultatet indikerade på att stickrädsla kunde vara både ett  fysiskt och psykiskt problem för 

flickor i skolan. Resultatet visade även förslag på hur konkreta åtgärder kunde vidtas för att 

minska stickrädslan och därmed också ha mindre negativ inverkan på deras skolgång och 

välmående. Uppsatsförfattarna uppmuntrar till fler studier kring barns och ungdomars rädsla 

för nålar och vaccinationer inom elevhälsovården, då det finns ett behov av att 

medvetandegöra problematiken. Ett större antal skolor över ett större geografiskt område 

skulle ge ett mer generaliserbart resultat och spegla populationen som helhet. Alla 

vaccinationer inom vaccinationsprogrammet i skolan skulle kunna inkluderas samt alla kön.  
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En intressant aspekt vore att jämföra elevers, skolsköterskors och lärares perspektiv på ämnet 

samt att titta närmare på i vilken omfattning skolmiljö respektive sjukhusmiljö påverkar 

stickrädsla. Ifall liknande studier skulle göras i framtiden skulle valet av tidpunkt för 

utförandet anpassas mer utifrån skolornas verksamhet till skillnad från nuvarande 

uppsatsstudie där tidsramen redan var förbestämd, vilket begränsade deltagarafrekvensen. Ett 

tips till framtida studier är också att ha gått om tid att marknadsföra studien på skolor, inför 

lärare, skolsköterskor och rektorer för att skapa goda förutsättningar till ett stort deltagarantal 

med hög svarsfrekvens. Denna uppsatsstudie kan fungera som en pilotstudie mot vidare 

forskning inom området. 

SLUTSATS 
 
Resultatet i uppsatsstudien belyser att stickrädsla i samband med HPV- vaccination bland 

flickor i årskurs fem och sex förekommer. Smärta är den främsta bakomliggande faktor till 

rädsla men att ha med sig en betydelsefull person vid vaccination skulle kunna minska denna 

rädsla enligt flickorna. Elevhälsovårdens övergripande mål är att förebygga fysisk och 

psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Därmed är det viktigt att förebygga och behandla 

flickors rädsla då resultatet visade att skolarbetet påverkades vid stark rädsla. 

Sammanfattningsvis behövs vidare forskning genomföras. Detta för att bättre kunna förstå hur 

omfattande stickrädsla är bland skolelever och för att sätta elevernas perspektiv i fokus.  
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Bilaga 1 
 

Förfrågan om att delta i en studie om flickors upplevelse av vaccination i 
elevhälsovården.  

  
Till er vårdnadshavare med barn i årskurs 5 och 6 
Er dotter kommer att bli tillfrågad om att delta i en studie om upplevelser kring HPV- 
vaccination med fokus på stickrädsla och hur flickor påverkas av vaccinationen. Studiens mål 
är att ta fram kunskap som kan användas till bättre anpassning till barns behov i samband med 
HPV- vaccinationerna inom elevhälsovården.   
  
Alla deltagare kommer att få besvara en webbenkät eller en enkät i pappersformat med frågor 
kring deras känslor för och inställningar till vaccinationer samt hur vaccinationen påverkar 
deras välmående.   
  
Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Ert barn kan låta bli att delta eller avbryta 
deltagandet när hon vill utan att förklara varför. Ni och ert barn har rätt att ta del av den 
färdiga undersökningen. Enkätsvaren är anonyma och alla uppgifter behandlas anonymt, 
vilket innebär att det inte går att identifiera er eller barnets identitet i undersökningen. 
Undersökningen kommer att presenteras för lärare och studenter på 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och 
ungdom vid Uppsala universitet samt för personal på deltagande skolor. Den färdiga 
undersökningen kommer sedan att finnas tillgänglig på en öppen databas.   
  
 
Kontakta gärna oss om ni har några frågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: 

Cecilia Bäck 

Leg. Sjuksköterska 

Stud. spec. ssk barn och ungdom, 

Uppsala Univeristet 

0762246622 

back.cissi@gmail.com 

Handledare: 

Eva-Lotta Funkquist 

Universitetslektor, 

barnsjuksköterska, barnmorska, 

Uppsala Universitet 

0186119104 

eva-lotta.funkquist@kbh.uu.se 

Författare: 

Linda Nilsson 

Leg. Sjuksköterska 

Stud. spec. ssk barn och ungdom, 

Uppsala Universitet 

0739084928 

nilssonlinda13@hotmail.com 

mailto:back.cissi@gmail.com
mailto:eva-lotta.funkquist@kbh.uu.se
mailto:nilssonlinda13@hotmail.com
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Bilaga 2 
 
Informerat samtycke  
Er/din dotter i årskurs fem eller sex, erbjuds vaccination mot HPV (livmoderhalscancer). Vi 
vill med hjälp av en enkät ställa några frågor till henne om hur hon upplevde vaccinationen.  
Då ert barn är under 15 år behövs ert godkännande för medverkan i enkätundersökningen.Vill 
er dotter inte delta, trots ert samtycke, slipper hon att svara på enkäten.  
  
Vårdnadshavare 1  
  
Datum  Vårdnadshavares namnteckning           Namnförtydligande  
  
___________________________________________________________________________ 
  
  
Vårdnadshavare 2 (Om fler än en vårdnadshavare)  
  
Datum  Vårdnadshavares namnteckning           Namnförtydligande  
  
___________________________________________________________________________  
  
Elev  
  
Datum  Elevens namnteckning             Namnförtydligande  
  
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 

Vi heter Linda Nilsson och Cecilia Bäck och är sjuksköterskor som nu utbildar oss till specialistsjuksköterskor 
inom barn och ungdom. Vi vill ta reda på hur du och andra flickor i årskurs fem och sex tänker och känner kring 

vaccinationer. I studien fokuserar vi på stickrädsla, och målet med studien är att kunna underlätta 
vaccinationerna för er flickor i elevhälsovården. I årskurs fem och sex brukar flickor erbjudas att få en 

vaccinationsspruta mot HPV (livmoderhalscancer), och därför är just du tillfrågad att delta. 
 

Frågorna handlar om hur du tänker och känner kring vaccinationer, om du är rädd och hur skolsköterskan skulle 
kunna underlätta för dig att bli vaccinerad. 

 
Det är helt frivilligt att svara på enkäten. Om du inte vill svara behöver du inte förklara varför. Om du vill kan du 
få ta del av den färdiga undersökningen. Dina svar är anonyma, vilket innebär att ingen kommer att veta vad just 

du har svarat. Den färdiga studien kommer vi att presentera för lärare och studenter på 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Hälso-och sjukvård för barn och ungdom vid Uppsala 

universitet samt för personal på deltagande skolor. 
 
Enkät 
  
1. Har du fått vaccination mot livmoderhalscancer (HPV) av din skolsköterska?   
Ja ☐  Nej ☐ Vet ej ☐  
  
2. Är du rädd för att bli vaccinerad? Ja ☐ ☐ Nej     
Om du svarat ja, vilken/vilka av nedanstående faktorer gör dig rädd?  
Sprutan ☐  
Sticket ☐  
Smärta ☐  
Blod ☐ 
Annat:_________________________________________________________ 
 
3. Hur rädd är du för att bli vaccinerad? Ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer in på 
dig.  
 
Inte rädd alls         Lite rädd          Rädd         Mycket rädd         Livrädd  
 
4. Om du tänker tillbaka på den dagen du blev vaccinerad. Var det en positiv eller negativ 
upplevelse? (Sätt ett kryss på skalan där 0 = mycket positiv upplevelse/ingen rädsla och där 
10 = hemsk upplevelse/mycket rädsla)  
  
0-------1-------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10  
  
5. Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig?   
(kryssa i på skalan 1-6, 1 = stämmer inte alls, 6 = stämmer helt)   
  
a) Jag känner mig rädd när jag får veta att det snart är vaccination   
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐   
 
b) Jag mår dåligt i kroppen när jag får veta att det snart är vaccination   
1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6☐  
 
c) Jag vill inte bli vaccinerad på grund av min rädsla   
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1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6    
d) Jag pratar med mina klasskamrater om mina känslor för vaccinationen   
1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6    
 
e) Jag vågar inte berätta för klasskamraterna att jag är rädd   
1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6    
 
f) Klasskamraternas prat och berättelser om vaccination gör mig rädd   
1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6   
 
g) Jag kan inte fokusera på lektionerna under hela veckan innan vaccinationsdagen  
1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6    
 
h) Jag kan inte fokusera under lektionerna på vaccinationsdagen   
1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6    
 
i) Mina tankar kring vaccinationen tas på allvar av skolsköterskan   
1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6   
 
j) Det känns lättare att bli vaccinerad trots min rädsla när jag vet hur viktig den är för mig 
1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6   
 
k) Jag känner att jag fick tillräckligt med information om vaccinationen och varför jag skulle 
ta den? 
1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6   
 
6. Beskriv vad du känner och tänker på när du ska få en vaccinationsspruta? 
…................................................................................................................................................... 
 
 ...................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
  
7. Beskriv vad som är viktigt för att du ska bli mindre rädd/sluta vara rädd? 
…................................................................................................................................................... 
 
 ...................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
8. Vilka av nedanstående alternativ kan minska din rädsla? 
 
Att ha en förälder med sig  ☐  Att prata med skolsköterskan ☐  
Att prata med mina kompisar ☐   Att ha bedövningssalva (Emla) ☐  
Stöd och information ☐   Avslappningsövningar ☐  
 
Annat_____________________________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga 4  
 
Ursprungs enkäten 
 
Enkätundersökning för aktiva fotbollsspelare  
 
1. Kön: Man ☐ ☐ Kvinna   
 
2. Ålder:  
 
3. Hur många år har Du aktivt spelat fotboll (inkluderat barn- och ungdomsfotboll)?:  
 
4. Vilken division spelar Du just nu? Division:  
 
5. Hur väl stämmer nedanstående faktorer om de har inverkat till att Du har upprätthållit 
intresset och fortsatt spela fotboll? (kryssa i på skalan 1-6, 1 = stämmer inte alls, 6 = stämmer 
helt)  
 
Att det är roligt 1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6   
Att Du har eller har haft bra tränare 1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6   
Att Du har känt bra lagsammanhållning 1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6   
Att Du gillar att tävla 1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6   
Att Du gillar att träna 1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6  20  
Att Du vill bli bäst 1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6   
Att Du vill utvecklas som spelare 1☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5☐ ☐ 6   
Att Du har fått mycket speltid 1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6   
Att Du gillar bortamatcher 1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6   
Att Du tycker om att titta på fotboll 1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2  3  4  5  6   
 
6. Vad är viktigast med fotbollen för Dig? (OBS! kryssa i endast ett alternativ) 
Att vinna varje match ☐ ☐             Att ha roligt   
 
7. Beskriv vad du känner har varit det viktigaste till att Du har upprätthållit intresset och 
fortsatt spela fotboll. 
…................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................................................  
 
8. Beskriv hur laget/lagkamraterna har påverkat Dig och Ditt fotbollsintresse. 
…...................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  
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Bilaga 5a 
 
Vad flickorna känner och tänker på när de ska få en vaccinationsspruta 
Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Subtema Tema 

"Jag är inte rädd" (f=12) 
 
"Jag tänker inte direkt på det" (f=7) 
 
"Jag tycker inte att det är jobbigt alls med 
vaccination" (f=13) 
 
"Jag känner mig ibland lite pirrig men inte så att 
det påverkar mitt beslut om att ta den" (f=10) 
 
"kanske lite rädd men tänker sammtidigt på att 
den kommer hjälpa mig i livet" (f=6) 
 
 
"Jag känner mig lite rädd, men inte så mycket. Jag 
tänker mest på smärtan, men också på hur viktig 
sprutan är för mig" (f=5) 
 
"Känner lite räddsla men jag är ganska så van att 
ta sprutor" (f=4) 

Inte rädd 
 
Tänker inte på det 
 
Inte jobbigt alls med vaccination 
 
 
Pirrighet påverkar ej beslut om att 
ta den 
 
Kanske lite rädd men den 
kommer hjälpa i livet 
 

Lite rädd, tänker på smärtan och 
sprutans betydelse 
 

Kanske lite rädd men ganska van 
vid sprutor 

Ingen rädsla 
 
Lite rädsla 
 
Faktorer som 
påverkar 
beslut 
 

Rädsla som 
ett rörligt 
begrepp 

“Är väldigt sprut rädd så jag får en liten klump i 
magen även fast jag vet att själva vaccinationen är 
bra för mig” (f=1) 
 
“Jätte jätte rädd. Orolig. Sticket kommer göra ont. 
Själva sprutan är oxå läskigt” (f=11) 
 
“Jag blir väldigt rädd. Och det gör ont så mycket 
att jag gråter för jag är rädd” (f=8) 
 
“Jag blir rädd och nervös  
och illamående” (f=9) 
 
“Jag blir stressad och tänker på det hela tiden och 
det blir lite jobbigare på lektionen. Precis när jag 
ska ta den kan jag få typ panik och börja gråta” 
(f=2) 
 
“Jag blir väldigt rädd och har ont i magen 1-2 
dagar innan sprutan. Jag känner att det gör väldigt 
ont och jag har många tankar i huvudet om hur 
ont det kommer att göra och så gör det så ont” 
(f=14) 
 
“Det känns inte bra. sist jag skulle ta sprutan så 
grät jag. jag var så himla rädd. Efter gjorde det 
jätte ont, jag fick gå hem och sova. fick inget stöd 
från lärarna” (f=3) 

Väldigt spruträdd, klump i magen 
trots vetskapen om sprutans 
betydelse 
 
Stark rädsla och oro inför smärta 
och sprutan 
 
Väldigt rädd. Gråter av rädsla på 
grund av smärta. 
 
Rädd, nervös och illamående 
 
 
Stressad, tänker på det hela tiden, 
blir lite jobbigare på lektionen. 
Kan få panik och börja gråta 
precis innan sticket 
 
Väldigt rädd och ont i magen 
dagarna innan sprutan. Många 
tankar i huvudet om smärtan 
 
 
 
Känns inte bra, himla rädd. Grät 
av rädsla förra gången. Stark 
smärta efteråt. Fick gå hem och 
sova. Inget stöd från lärarna 

Sprutans 
betydelse 
överväger 
rädslan 
 

Reaktioner på 
rädsla 
 

Erfarenhet 
påverkar 

Fysiska och 
psykiska 
reaktioner på 
stark rädsla 
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Bilaga 5b   
 
Vad som är viktigt för att flickorna ska bli mindre rädda/sluta vara rädda 
Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Subtema Tema 

“Jag var lika rädd, sticket gör ju lika ont. Det 
kommer ju göra lika ont ändå” (f=11) 
 
“Jag vet inte vad som kan göra mig mindre rädd. 
Kanske att den inte skulle göra lika ont” (f=8) 
 
 
“Tänka positivt och tänka på att det går 
supersnabbt” (f=5) 
 
“Tänker positivt att då som sagt att sprutan hjälper 
mig” (f=6) 
 
“Jag tänker bara att om jag bara gör det så är det 
över sen och då brukar jag känna lättnad” (f=4) 
 
“Att prata med kompisar 
och typ dricka vatten. Eller försöka tänka på något 
annat” (f=2) 
 
 
“Att få ta det lugnt och andas en stund” (f=1) 
 
“Det blev värre eftersom alla var rädda. Man 
pratade om vad som kunde hända. Stöd från vänner. 
Alla hetsade upp varande. Det blir bara värre. jag 
tyckte man kunde stöttat istället”. 
(f=3) 
 
“Att jag ska få ta med mig någon kompis in i 
rummet när jag tar vaccination sprutan. Att ha en 
bedövningssalva (emla)”. 
(f=14) 
 
“Jag är inte rädd för sprutor” (f=13) 

Lika rädd, sticket kommer 
göra lika ont 
 
Vet ej vad som kan minska 
rädsla. Eventuellt att den 
skulle göra mindre ont 
 
Positivt tänkande och 
supersnabbt 
 
Tänker positivt kring 
sprutans betydelse 
 
Få det överstökat och då 
känna lättnad 

Prata med kompisar och 
dricka vatten och tänka på 
annat 
 

Ta det lugnt och andas 
 
Blev värre av att alla var 
rädda och hetsade varandra. 
Stöd från vänner viktigt 
 
 
 
Ta med sig någon kompis vid 
vaccination. Ha 
bedövningssalva. 

 
Inte rädd för sprutor 

Går ej att minska 
rädsla och smärta 
 
Smärtlindring 
 

Positiva tankar 
 

Sätt att hantera 
rädsla 
 

Faktorer som 
påverkar rädsla 

Faktorer och 
strategier som 
påverkar rädsla 
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Bilaga 6 
 
Uppsatsförfattarnas analys av flickornas känsla för sammanhang 
Flicka Rädd? Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Grad av KASAM 

1 Ja Hög Låg Låg Påväg mot låg 

2 Ja Låg Låg Hög Påväg mot hög 

3 Ja Låg Låg Hög Påväg mot hög 

4 Nej Hög Hög Hög Stabilt hög 

5 Nej Hög Hög Hög Stabilt hög 

6 Nej Låg Hög Hög Påväg mot hög 

7 Nej Hög Hög Hög Stabilt hög 

8 Ja Hög Låg Hög Påväg mot hög 

9 Ja Hög Hög Hög Stabilt hög 

10 Nej Hög Hög Hög Stabilt hög 

11 Ja Hög Låg Hög Påväg mog hög 

12 Nej Låg Hög Hög Påväg mot hög 

13 Nej Låg Hög Hög Påväg mot hög 

14 Ja Låg Hög Låg Påväg väg låg 
 
 
 
 


