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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
 
Det uppskattas att var tredje person någon gång under sin livstid kommer att diagnostiseras med 
cancer och i Sverige diagnostiserades år 2007 mer än 50 000 personer. Livmoderhalscancer är 
globalt sett den vanligaste gynekologiska cancerformen hos kvinnor och har en hög mortalitet. I 
Sverige diagnostiseras omkring 450 kvinnor per år med livmoderhalscancer och cirka 40 000 
kvinnor får besked om att de har cellförändringar på livmoderhalsen. Vid tidig livmoderhalscancer 
finns oftast inga symtom vilket innebär att det är viktigt att hitta eventuella cellförändringar i tid och 
påbörja en behandling. 1993 infördes ett nationellt screeningprogram för kvinnor i åldrarna 23-50. 
Screeningen innebär att ett cellprov tas på livmodertappen för att hitta eventuella cellförändringar. 
Genom att hitta eventuella cellförändringar i ett tidigt skede och behandla dessa är prognosen god.  
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors, i åldrarna 23-50 år, upplevelser av screening för 
cellförändring på livmodertappen.  
 
Metod 
 
Då syftet var att undersöka kvinnors upplevelser valdes kvalitativ intervjustudie som metod. En 
halvstrukturerad intervjuguide har använts och totalt har sex intervjuer genomförts med kvinnor i 
åldrarna 23-48 år. Samtliga intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades. 
 
Resultat 
 
Kvinnorna som deltog i studien uppgav att de saknade kunskap om undersökningen och att ett 
informationsbrev borde skickas ut i samband med kallelsen. De upplevde däremot att informationen 
under besöket var bra och de uppskattade att information om provsvaret skickades ut efter besöket. 
Kvinnorna uppgav att en gynekologisk undersökning upplevs som obekväm och pinsam och att 
bemötandet från personalen därför är en viktig del vid undersökningen. Det framkom att obehaget 
ökade när studenter deltog vid undersökningen samt när personalen var stressad då de upplevdes 
som otrevliga och ej villiga att svara på frågor.  
 
Slutsats 
 
En gynekologisk undersökning upplevs som pinsam och obehaglig. Genom ett lugnt och 
informerande bemötande från personalen känner sig kvinnorna mer avslappnade. Då kvinnor har en 
låg kunskap om HPV, cellförändringar och livmoderhalscancer är ytterligare information 
nödvändig. En ökad kunskap leder till minskad oro och nervositet.  
 
Nyckelord: Kvinnor, screening, cellförändringar, upplevelse, bemötande. 
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BAKGRUND 
 
Cancer  
 
I kroppens vävnader sker ständigt ett byte av miljontals celler varje minut. Hos en frisk individ styr 
cellens deoxiribonukleinsyra-molekyl [DNA-molekyl] när cellen ska brytas ner och ersättas med en 
ny. Nedbrytning och nybildning av celler sker i jämvikt i kroppen för att organ inte ska växa till fort 
och tränga in i närliggande organ. Vid celldelning finns risk för att en mutation ska ske. En mutation 
i cellen innebär en förändring av arvsmassan och kan oftast repareras av cellen själv alternativt tas 
om hand genom att cellen bryts ned. Sker inte det får cellen en bestående förändring i arvsmassan 
som sedan sprids vidare vid celldelning och kan så småningom vara en orsak till utveckling av 
cancer (Ericson & Ericson, 2012). 
 
Enligt Ericson och Ericson (2012) sker en aktivering av så kallade rasproteiner vid celldelning som 
skickar ut signaler för att cellen ska delas. Om rasproteinerna blir förändrade kan det medföra att 
cellernas delningshastighet ökar kraftigt. Vid en snabb tillväxt kan cellerna utvecklas till en tumör 
som kan vara både benign (godartad) och malign (elakartad). Benigna tumörer påverkar inte 
vävnaden omkring tumören medan maligna tumörer har en okontrollerad celltillväxt som inverkar 
på omgivande vävnad. De maligna tumörerna har även förmågan att spridas till andra organ och 
bilda metastaser (dottertumörer). 
 
Socialstyrelsen (2009) redovisar att år 2007 diagnostiserades mer än 50 000 personer med cancer i 
Sverige. Det uppskattas även att cirka var tredje person någon gång under sin livstid kommer att 
diagnostiseras. Cancer är en mycket vanlig och allvarlig sjukdom som kan leda till döden, även om 
det generellt sett har blivit en bättre prognos under se senaste decennierna. Cothran och White 
(2002) uppger att den vanligaste cancerformen i världen hos kvinnor är bröstcancer tätt följt av 
livmoderhalscancer. Scatchard, Forrest, Flubacher, Cornes och Williams (2012) uppger att 
livmoderhalscancer rankas som den vanligaste cancerformen samt den sjukdom som leder till flest 
dödsfall hos kvinnor i utvecklingsländer. 
 
Livmoderhalscancer 
 
Livmoderhalscancer, även kallad cervixcancer, är globalt sett den vanligaste gynekologiska 
cancerformen hos kvinnor och har en hög mortalitet (Su, Huang, Ho & Liaw, 2013). I Sverige 
diagnostiseras omkring 450 kvinnor per år av livmoderhalscancer och cirka 40 000 kvinnor får 
besked om att de har cellförändringar på livmoderhalsen. Tack vare regelbundna allmänna 
cellprovskontroller och tidig behandling har incidensen (antalet årligen insjuknande per 100 000 
kvinnor) minskat med 50 procent sedan mitten av 1960-talet (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & 
Andersson, 2010).  
 
Humant papillomvirus [HPV] orsakar en mycket vanlig infektion hos både män och kvinnor. 
Infektionen läker oftast ut av sig själv inom ett år men kan i vissa fall utvecklas till cellförändring 
(Rylander, 2004). Enligt Tonguc, Gungor, Var, Kavak, Yucel och Uzunlar (2013) är HPV det mest 
frekventa sexuellt överförbara viruset och kan orsaka ett förstadie till livmoderhalscancer vid 
obehandlade cellförändringar. Rylander (2004) uppger att HPV finns i mer än 100 stycken olika 
virus varvid Vu, Bui och Le (2013) anger att nummer 16 och 18 är vanligast förekommande vid 
livmoderhalscancer. 
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Symtom  
 
Livmoderhalscancer utgår från livmodertappen och delas därefter in i olika stadier beroende på 
cellförändringarnas spridning. Vid tidig livmoderhalscancer finns oftast inga symtom. De tidigaste 
symtomen är riklig, slemmig och blodblandad flytning samt småblödningar i samband med samlag. 
Vid en längre gången cancer kan smärta vara ett symtom, vilket tyder på att tumören spridit sig 
utanför cervix. Blås- och tarmbesvär samt bensvullnad är symtom som visar sig sent i sjukdomen. 
Vid symtom på livmoderhalscancer bör en utredning påbörjas snarast (Borgfeldt et al., 2010).  
 
Prevention 
 
Livmoderhalscancer går att förebygga på olika sätt då sjukdomen föregås av ett långt symtomlöst 
förstadium. Kvinnor rekommenderas därför att vaccinera sig mot HPV samt att regelbundet gå på 
screening (Rylander, 2004). 
 
Screening 
 
Då förekomsten av livmoderhalscancer ökat infördes år 1993 ett nationellt screeningprogram för 
kvinnor i åldrarna 23-60 år. Programmet innebär att kvinnor regelbundet får komma på 
cellprovtagning hos en barnmorska vart tredje år och efter 50 års ålder får kvinnorna komma vart 
femte år (Borgfeldt et al., 2010). Davies (2012) uppger att organiserade screeningprogram kan 
reducera frekvensen av livmoderhalscancer med 80 procent. 
 
Screening innebär att ett cellprov tas för att kontrollera eventuella förändringar på celler på 
livmodertappen. Vaginalcytologisk screening pågår i landstingets regi i Sverige sedan 1960-talet 
och syftet är att främst upptäcka förstadier och då förhindra utvecklingen av livmoderhalscancer. 
Provtagningen går till genom att material tas från och totalt tas tre cellprover. Först stryks en tunn 
spatel bakom livmodertappen, sedan stryks en annan spatel rakt på livmodertappen och därefter 
roteras en borste på livmoderhalsens nedre del. Provtagningen tar bara några minuter och kvinnorna 
får svaret inom sex veckor (Rylander, 2004). 
 
Kallelsen till allmän screening är baserad på ålder. Det innebär att screening inte erbjuds till 
personer under 23 år samt över 60 år då det anses att fördelarna inte uppväger de skador som kan 
orsakas. Även om screening är en skonsam undersökningsmetod innebär det en viss risk för 
allvarliga komplikationer vilket kan innebära att det i vissa fall leder till falska positiva resultat 
(Stegeman & Bossuyt, 2012). Screening är kostsam för både individen och sjukvården. Risken för 
falska positiva resultat leder till ökade kolposkopier och även psykologiska belastningar hos den 
drabbade (Meyerson, Crosby, Van Der Pol & Zimet, 2012). Vid en kolposkopisk undersökning tas 
ett vävnadsprov och provet tas då det har påvisats cellförändringar efter screening. Under denna 
undersökning bedöms bland annat lokalisation och utbredning (Rylander, 2004).  
 
The United States Preventive Services Task Force [USPSTF] rekommenderar screening till kvinnor 
som har en livmoderhals, oavsett deras sexuella historia. Rekommendationen gäller inte kvinnor 
som har blivit diagnostiserade med livmoderhalscancer eller kvinnor med Humant Immunbristvirus 
[HIV]. USPSTF rekommenderar inte screening till kvinnor som är yngre än 21 år, kvinnor som är 
äldre än 65 år eller till kvinnor som genomgått ett hysterektomi med borttagande av livmoderhalsen 
(Moyer, 2012). I en studie gjord av Andrae och Sparén (2012) framgår det att regelbunden 
gynekologisk cellprovtagning räddar liv. Det eftersom cellförändringar upptäcks i tid och att 
behandling då snabbt kan sättas in samt att chanserna för bot förbättras i de fall där utvecklingen av 
sjukdomen inte kunnat förebyggas.  
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I studien framkommer det även att de kvinnor som dör i livmoderhalscancer sällan har deltagit i de 
regelbundna kontroller som rekommenderats (Andrae & Sparén, 2012). Borgfeldt et al. (2010) 
uppger att mer än hälften av alla som diagnostiseras med livmoderhalscancer är de som ej gått på 
kontroller regelbundet. 
 
Vaccination 
 
Ett värdefullt och kompletterande verktyg för att förebygga livmoderhalscancer är det vaccin som 
införts för att skydda mot onkogen HPV typ 16 och 18 (Hoang et al. 2013). Vaccinet har införts för 
att förhindra utvecklingen av livmoderhalscancer och för att rädda liv (Tomeljenovic, Wilyman, 
Vanamee, Bark & Shaw, 2013). Sedan det blev möjligt att vaccinera sig mot två typer av HPV har 
förekomsten minskat. Då de vaccin som finns mot livmoderhalscancer endast skyddar mot dessa två 
typer är det viktigt att även vaccinerade kvinnor går regelbundet på de kontroller som erbjuds. Det 
för att förhindra cancer till följd av andra typer av HPV (Davies, 2012). I Stockholms län erbjuds 
alla flickor upp till 26 års ålder kostnadsfri vaccination med vaccinet Gardasil ®. Det 
rekommenderas att vaccinet tas innan man blir exponerad för viruset, det vill säga innan sexuell 
debut. Då vaccinationen skyddar bäst innan sexdebuten koncentreras vaccinationsinsatserna till 
flickor i årskurs 6 men det är värt att vaccinera sig även efter sexdebuten (Elfgren, 2012). 
 
Behov av information och stöd 
 
Kompetens hos personal 
 
En studie gjord hos vårdpersonal i Kamerun syftade på att utvärdera kunskaperna och 
medvetenheten om livmoderhalscancer och vilka förebyggande åtgärder det finns för att förhindra 
utvecklingen. Det framkom att kunskapen hos vårdpersonal om livmoderhalscancer var låg och att 
missuppfattningar fanns angående metoderna för screening. Vårdpersonalen behöver utbildning för 
att öka medvetenheten om riskfaktorer och för att kunna genomföra effektiva förebyggande 
screeningprogram (McCarey et al., 2011).  
 
Ideström, Milsom och Andersson-Ellström (2007) undersökte hur barnmorskor i Sverige ansågs ha 
den utbildning de behövde för att hantera ett screening-program samt om de kunskaper som 
behövdes för att ge relevant information. Fyra av fem barnmorskor ansåg att de hade den utbildning 
som behövdes för att hantera programmet men att de saknade en grundstruktur för att lämna 
information. Var tredje barnmorska har avstått eller lämnat irrelevanta svar på frågor då de inte haft 
information att lämna. Barnmorskor som deltog i undersökningen ansåg även att de saknade tid och 
strukturerad vägledning vid diskussion om livmoderhalscancer och screening. Det skulle krävas en 
förbättring av organisationen och utbildningen med tillgång till aktuell forskning för att utveckla ett 
utbyte mellan barnmorskor och kvinnor som deltar i screening-programmet. 
 
I en studie gjord av Giordano et al. (2008) framkommer det att vårdpersonal inom Europeiska 
Unionen [EU] spelar en viktig roll i delgivandet av information till kvinnor som deltar i screening 
för livmoderhalscancer. Det framkommer att vårdpersonal måste skaffa sig en heltäckande kunskap 
för att kunna ge kvinnor tillräcklig och korrekt information angående screening. Personalen måste 
utbildas, tränas och motiveras till att ge denna information. Personalen måste även utbildas i 
kommunikation för att innehållet i informationen skall komma fram. De bör använda sig av ett 
jargongfritt språk och undvika obegripliga matematiska eller statistiska begrepp samt vara lyhörda 
för språkliga och religiösa skillnader hos kvinnor. Slutsatsen var att god kommunikation mellan 
vårdpersonal och de kvinnor som deltar i screening bidrar till positiv feedback och fortsatt 
deltagande av screening (Giordano et al., 2008).  
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Kvinnors behov av information 
 
I Polen har kvinnor fått betygsätta sin kunskap om livmoderhalscancer och dess riskfaktorer. 
Majoriteten (68 procent) betygsatte sin kunskapsnivå som medel och de angav att de viktigaste 
informationskällorna var via damtidningar, media och internet. En av tre kvinnor hade fått 
information om sjukdomen via en gynekolog (Ulman-Wlodarz, Nowosielski, Romanik, Pozowski 
& Jurek, 2011). I en studie gjord i Sverige (Ideström, Milsom, Andersson-Ellström & Athlin, 2006) 
framkom det att kvinnor saknade kunskap om vilka symtom livmoderhalscancer kunde visa. De var 
även omedvetna om att man kunde ha livmoderhalscancer utan att några symtom visades.  
 
Truesdale-Kennedy, Taggart och Mcllfatrick (2011) genomförde en studie där det framkom hur 
viktigt kvinnor tycker det är med lättillgänglig information. Syftet med lättillgänglig information 
anses vara för att öka kunskapen och medvetenheten om cancer och screening. Informationen bör 
finnas i flera format för att underlätta utbildningen hos kvinnor samt deras anhöriga. Abdullahi, 
Copping, Kessel, Luck och Bonell (2009) anger ett exempel på hur viktigt det är att information 
framkommer till somaliska kvinnor. De betonar även vikten av att utbilda hälso- och 
sjukvårdspersonal om den somaliska kulturen då somaliska kvinnor kan ha inställningen att 
sjukdom och cancer är Guds vilja. Allmänläkare uppmanas att aktivt uppmuntra somaliska kvinnor 
att delta i screening samt att ge utbildning och information muntligen för att öka deltagandet i 
screeningprogrammet. Kivistik et al. (2011) anger att medvetenheten om riskfaktorer för 
livmoderhalscancer är bristande. Kvinnor i allmänhet behöver mer information om 
livmoderhalscancer, dess riskfaktorer och om screeningprogrammet för att vilja delta i programmet. 
 
Kvinnors behov av stöd 
 
Stöd är ett svårdefinierat begrepp som inte alltid har en tydlig definition. Alla människor behöver 
stöd på olika sätt och vid olika situationer. Enligt Enskär och Golsäter (2009) kan stöd vara alltifrån 
en kvalificerad psykiatrisk hjälp till att ha ett telefonnummer att ringa. Stöd kan hämtas från många 
olika ställen, bland annat från sitt sociala nätverk eller sjukvårdspersonalen.  
 
Juraskova, Butow, Sharpe och Campion (2007) uppger att genomförandet av en screening kan 
medföra stress, nervositet och osäkerhet för kvinnor över vad resultatet ska visa och behovet av stöd 
från både närstående och sjukvårdspersonal är viktig. Osäkerheten uppges vara beroende på den 
bristande förståelsen och eventuellt missförståelsen över cellförändringar. Cellförändringar 
förknippas starkt med cancer och är en orsak till den osäkerhet och ångest som kommer vid ett 
positivt resultat på undersökningen. De menar att sjukvårdspersonalens bemötande och stöd var en 
viktig del för att minska den stress kvinnorna kände. Sjukvårdspersonalens positiva 
kommunikation, hjälpsamhet, kunskap, ärlighet och förmågan att ge tydlig och lättförståelig 
information uppgavs vara positiva egenskaper som stöttade patienten. 
 
I en studie gjord av Armstrong, James och Dixon-Woods (2011) framkommer det att majoriteten av 
kvinnorna har en negativ erfarenhet av screeningen. De kände sig sårbara, hjälplösa, blottade och 
ibland även skamliga vid besöket. Sjuksköterskans roll en viktig del och genom att ge stöd och en 
personcentrerad omvårdnad kan patientens negativa upplevelser minska. 
 
Kallelse till screening 
 
I enlighet med det nationella screeningprogrammet kallas alla kvinnor mellan 23 och 49 år vart 
tredje år till en gynekologisk cellprovtagning (bilaga I) (Rindforth Gillgren, 2011).  
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Barnmorskor på barnmorskemottagningar utför provtagningen och kvinnan blir kallad till den 
mottagning som ansvarar för det området hon bor i. En personlig kallelse skickas ut och det går inte 
själv att beställa tid för screening. I kallelsen erbjuds en dag och tid för provtagning (Rindforth 
Gillgren, 2011). Tre fjärdedelar av alla kvinnor i Estland föredrar att utöver ett personligt 
inbjudningsbrev även få information om hur screening går till och om livmoderhalscancer (Kivistik 
et al., 2011).  
 
Problemformulering 
 
Livmoderhalscancer är globalt sett den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor och mortaliteten 
är hög (Su, Huang, Ho & Liaw, 2013). Cirka 450 kvinnor per år diagnostiseras med 
livmoderhalscancer i Sverige. År 1993 infördes en nationellt screeningprogram för kvinnor i 
åldrarna 23-50 där kvinnor regelbundet får komma på cellprovtagning för att upptäcka 
cellförändringar på livmoderhalstappen i tid (Borgfeldt et al., 2010).  
 
Mer än hälften av de som diagnostiseras med livmoderhalscancer är de som valt att inte gå på 
screeningen. Fynd visar på att deltagande i det svenska screeningprogrammet ger en förlängd 
överlevnad om förändringar påvisas och att det är starka argument för att kvinnor bör delta i 
screeningen (Andrae & Sparén, 2012). Det framkommer att 70-80 procent deltar i de kontroller som 
rekommenderas och att det är nödvändigt med insatser så att resterande kvinnor hörsammar 
kallelserna (Stockholm Läns Landsting [SLL], 2012).  
 
Många kvinnor saknar kunskap om livmoderhalscancer, dess riskfaktorer och om 
screeningprogrammet. Studier har visat att kvinnor önskar mer information, exempelvis genom ett 
personligt informationsbrev i samband med kallelsen (Kivistik et al., 2011). Därför anser vi att det 
är av vikt att undersöka kvinnors erfarenhet före, under och efter provtagningen för att i vår 
yrkesroll som sjuksköterskor kunna anpassa patientundervisningen.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet var att beskriva kvinnors, i åldrarna 23-50 år, upplevelser av screening för cellförändring på 
livmodertappen.  
 
 
METOD 
 
Metodval 
 
Metoden som valdes för studien var en kvalitativ, halvstrukturerad intervjustudie. Metoden 
användes för att få en djupare förståelse för individen då individen själv fick beskriva sina 
upplevelser och erfarenheter. Intervjun liknade ett vardagssamtal men med en struktur och ett syfte. 
Intervjuaren ställde omsorgsfullt frågor och lyssnade lyhört. Det var intervjuaren som styrde och 
kontrollerade samtalet genom att introducera ämnet och sedan kritiskt följa upp den intervjuades 
svar, detta i enlighet med Kvale & Brinkmann (2009).  
 
Datainsamling 
 
Den halvstrukturerade intervjun har utförts med hjälp av en intervjuguide (bilaga II) som innehöll 
förslag till frågor men med möjlighet till att ställa eventuella följdfrågor.  
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I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) var det varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 
frågeformulär. Det var genom dessa samtal vi fick kunskap om den intervjuades upplevelser, 
känslor och attityder. Sex intervjuer genomfördes, varav en var en pilotintervju. Intervjuerna tog 15-
20 minuter och kvinnorna som deltog i intervjuerna var i åldrarna 23 till 48 år.  
 
Urvalskriterier 
 
Valet av undersökningsgrupp baserades på att det skulle vara kvinnor som har gått på minst en 
screening för cellförändringar på livmoderhalstappen och det för att få reda på deras upplevelser 
före, under och efter besöket. Åldern skulle vara 23-50 år eftersom det är under denna period 
kvinnor automatiskt blir kallade var tredje år på regelbundna kontroller i Sverige. De skulle vara 
boende i Stockholms län på grund av den geografiska närheten. Ett krav var att de skulle vara 
svensktalande då det underlättar kommunikationen samt minskar risken för missförstånd vid 
intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Genomförande 
 
Rekrytering 
 
Vänner och bekanta till författarna tillfrågades om de kände till personer som var lämpliga för 
studien, det vill säga som motsvarade urvalskriterierna. Efter en kort beskrivning av personen som 
rekommenderats kunde författarna till studien avgöra om den personen uppfyllde ovan beskrivna 
urvalskriterier och därmed togs kontakt med personen för ytterligare information via elektronisk 
post [e-post] på sociala medier. Denna metod kallas snöbollsmetoden och är en fördel att använda 
då det är lättare att få tag i intervjupersoner som annars kan vara svåra att nå. Genom denna metod 
blev det en större utbredning hos de personer som intervjuades eftersom att exempelvis en annan 
åldersgrupp kunde efterfrågas. Intervjupersonen och författarna kom sedan tillsammans överens om 
tid och plats för intervjun där så lite störande moment som möjligt återfanns. Vid alla intervjuer 
närvarade båda författarna vilket Polit & Beck (2012) rekommenderar för att öka studiens 
trovärdighet. Totalt rekommenderades 15 personer som kontaktades via e-post på sociala medier. 
Ett informationsbrev (bilaga III) skickades ut via e-post och personerna fick efter det välja om de 
ville delta i studien eller inte.  
 
Bortfall 
 
Totalt tillfrågades 15 personer om de ville delta i studien. Sju personer tackade ja till att delta i 
studien varav en av dessa sju valde att inte fortsätta delta under arbetets gång. De övriga åtta som 
tillfrågades lämnade aldrig något svar gällande deltagandet, ej heller någon motivering till varför de 
ej ville delta.  
 
Information 
 
Samtliga personer som intervjuades fick innan deras beslut att delta i studien ett skriftligt 
informationsbrev som innehöll en kort beskrivning om livmoderhalscancer och studiens syfte och 
upplägg. Det informerades även om att intervjun var helt frivillig och att de när som helst kunde 
avbryta. Vidare beskrevs information om att intervjun skulle komma att spelas in med ljudinspelare 
men att all data som kunde härledas till intervjupersonen avidentifierades efter studiens 
examination. Ljudinspelningarna raderades efter att arbetet var godkänt i enlighet med Thorén-
Jönsson (2012) som menar att det är för att skydda intervjupersonernas identitet.  
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Intervjuguide 
 
Innan intervjuerna genomfördes framställdes en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga II). Guiden 
innehöll en översikt av de ämnen som skulle täckas och förslag på frågor vilket Kvale & Brinkmann 
(2009) anser är ett bra underlag inför en intervju. Frågorna skrevs i en struktur där det är enkelt följa 
den intervjuades upplevelser innan, under och efter screeningen. Författarna valde att dela in 
frågorna i denna struktur för att besvara syftet i studien.   
 
Pilotintervju 
 
För att testa om intervjuguidens frågor besvarades studiens syfte genomfördes en pilotintervju. 
Författarna valde att utföra pilotintervjun på en person som omfattade de urvalskriterier som fanns 
för att kunna inkludera svaren i studien om intervjun svarade på studiens syfte. Författarna ansåg att 
intervjuguiden inte behövde justeras och därför valdes pilotintervjun att inkluderas i studien. Trost 
(2010) menar att en pilotintervju kan användas i resultatet om den ger användbar information. Totalt 
ingår sex intervjuer i föreliggande studie. 
 
Databearbetning 
 
Samma dag, alternativt dagen efter, som intervjuerna ägt rum transkriberades samtliga intervjuer 
ordagrant. Transkriberingarna skedde så nära inpå intervjutillfället som möjligt vilket Thorén-
Jönsson (2012) rekommenderar för att kunna notera pauser, gester och mimik som inte registrerades 
på ljudinspelningen. Båda författarna transkriberade alla intervjuer var för sig och dessa jämfördes 
sedan med varandra. Vid eventuella skillnader kontrollerades texterna ännu en gång mot 
ljudinspelningen. Under transkriberingens gång avidentifierades all information som kunde härledas 
till intervjupersonerna.  

 
Dataanalys 
 
Den kvalitativa analysen startades genom att läsa igenom transkriberingarna i sin helhet för att 
sedan reflektera över innehållet och hitta meningsenheter. Alla transkriberingar lästes av båda 
författarna för att sedan tillsammans välja ut lämpliga meningsenheter. En meningsenhet är en 
meningsbärande del av texten som besvarade studiens syfte. Dessa meningsbärande texter 
kondenserades, det vill säga kortades ner för att bli mer lättläst och lätthanterlig. Efter 
kondenseringen abstraherades texten genom att förses med koder och kategorier. Att abstrahera 
innebär att texten lyfts till en högre logisk nivå där koden kan ses som en etikett som beskriver 
meningsenhetens innehåll. En kategori utgörs av flera koder med liknande innehåll (Lundman & 
Hellgren Graneheim, 2012). Kategorierna framkom gemensamt av båda författarna genom en 
diskussion om meningsenhetens innehåll. Genom att först placera koderna i underkategorier ansåg 
författarna att det blev lättare att kategorisera. Exempel på hur analysprocessen har genomförts 
visas i tabell I. De citat som användes i studien är jämt fördelade från alla intervjuer och har enligt 
Kvale och Brinkmann (2009) genomgått viss grammatisk ändring när de återgavs i skriftlig form.  
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Tabell I. Exempel på analysprocessen 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

...det hade väl kanske 
varit bra å hört vad 
det kan bero på eller 
vad som kan hända, 
om det är 
biverkningar, vad 
som, vad det går ut 
på. För jag fick ju 
inte höra knappt hur 
man skulle göra, 
alltså vad dom skulle 
göra.  

Kan vara bra att höra 
vad det beror på 
eller vad som kan 
hända. Jag fick 
knappt höra vad 
dom skulle göra.  

Fick knappt 
någon 
information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bristande 
information innan 
besöket 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information 

..Första gången jag 
fick kallelsen hade 
jag nog vilja vetat 
vad dom skulle göra 
för nånting. Till och 
börja med. 

Första gången jag 
fick kallelsen hade 
jag velat få reda på 
vad dom skulle göra.  

Hade velat få 
mer information 
innan besöket 

..Hon var väldigt 
pratglad, väldigt 
trevlig, eh, och 
svarade på saker och 
ting. Man kanske inte 
kom på frågorna vid 
tillfället men det 
kändes ändå bra att 
få informationen.  

Hon var väldigt 
pratglad, trevlig och 
svarade på saker och 
ting. Även om man 
inte kom på frågorna 
vid tillfället så 
kändes det bra att få 
informationen.  

Fick bra 
information 
under besöket 

Bra information 
under besöket 

 
Trovärdighet 
 
Enligt Lundman och Hellgren Granheim (2012) behandlar trovärdighet dels tillförlitlighet, giltighet 
samt överförbarhet. En intervjuguide upprättades innan intervjuerna och genomfördes på en 
pilotintervju för att bedöma kvalitén och om frågorna i intervjuguiden var tillräckligt omfattande i 
avseende till studiens syfte. Citaten som presenterats i studien har hämtats från samtliga intervjuer 
för att få så stor giltighet som möjligt. Samtliga intervjuer och analyser genomfördes av båda 
författarna tillsammans vilket stärkte studiens tillförlitlighet. Överförbarhet stärktes då urvalsgrupp, 
urval, genomförande av intervjuer och databearbetning beskrevs utförligt. På så sätt har läsaren 
möjlighet att använda resultatet i liknande sammanhang.  
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Forskningsetiska överväganden 
 
Informerat samtycke 
 
Intervjupersonerna informerades innan intervjuernas start om studiens syfte och upplägg, samt att 
deltagandet var helt valfritt och att de när som helst under intervjuns gång kunde välja att dra sig ur 
utan att förklara varför. Informerat samtycke sker enligt Helgesson (2006) för att det skall vara ett 
välinformerat, frivilligt deltagande och för att undvika att intervjupersonerna ofrivilligt utsätts för 
vad de själva skulle anse vara oacceptabla risker för skada.  
 
Konfidentialitet 
 
Med konfidentialitet menas att privata data som identifierar deltagarna i studien inte kommer att 
avslöjas. Därför har alla uppgifter som kan härledas till intervjupersonerna avidentifierats och all 
övrig information som kan leda till intervjupersonernas identitet har uteslutits. Kvale och 
Brinkmann (2009) anser att det viktigt att skydda intervjupersonernas integritet då deras uttalanden 
kan komma att skrivas ut i studien.  
 
Förvaring av ljudinspelningar 
 
Ljudinspelningarna från intervjuerna förvarades på en lösenordsskyddad dator och raderades efter 
färdigställt och godkänt arbete. Inga andra än författarna till arbetet har haft tillgång till dessa 
inspelningar vilket enligt Helgesson (2006) är för att skydda intervjupersonens integritet.   
 
 
RESULTAT 
 
Resultatet har delats in i rubriker enligt de kategorier som framkom i analysprocessen: information, 
upplevelse och inställning till fortsatta kontroller. Citat från intervjuerna är markerade med indrag 
och kursiverad text för att urskiljas från den övriga texten. Citaten har genomgått en viss 
grammatisk ändring utan att innehållet har förvanskats, detta för att citaten ej skall kunna härledas 
till intervjupersonerna.  
 
Information 
 
Vikten av information var något som framkom under intervjuerna. Resultatet har valts att 
presenteras utifrån hur kvinnorna upplevde informationen före, under och efter besöket. 
 
Information före besöket 
 
De kvinnor som gått på screeningen för första gången upplevde själva att de hade ett stort behov av 
information innan besöket på grund av bristande egen kunskap. Samtliga kvinnor ansåg att de hade 
en bristande kunskap om cellförändringar och livmoderhalscancer. Det var ingen som uppgav att de 
visste något om screeningprogrammet för cellförändringar på livmodertappen. Den kunskap som 
fanns var information de själva hade sökt via exempelvis internet.  
 
 Det enda jag har fått reda på är att man ska kolla sig regelbundet.  
 
Samtliga kvinnor uppgav att de i samband med kallelsen fick information om tid och plats, samt 
namnet på den person som skulle genomföra undersökningen.  
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Information saknades om hur undersökningen skulle gå till, vilka moment som skulle genomföras 
och mer specifik information om vad det var som skulle undersökas. I kallelsen angavs att 
kvinnorna blivit kallad på en rutinmässig kontroll. Bristen på information medförde en ovisshet 
inför besöket och ledde hos vissa till oro och nervositet.  
 
 Jag hade ingen aning om vad jag förväntades göra när jag kom dit. 
 
De kvinnor som gått på ett flertal undersökningar uttryckte inte att de behövde mer information 
innan besöken då de hade fått god information under de undersökningar de tidigare varit på. 
Samtliga kvinnor ansåg att ett tydligt och välstrukturerat informationsbrev borde skickas ut i 
samband med kallelsen till förstagångsbesökarna. Den information som efterfrågades innan besöket 
var en allmän information om cellförändringar och livmoderhalscancer där smittvägar beskrivs samt 
symtom och hur sjukdomen utvecklas. De önskade information om hur screeningen går till, 
eventuella biverkningar samt varför det är viktigt med regelbundna kontroller. 
 
 Någon form av broschyr eller annan information hade uppskattats så att jag vet hur 
 undersökningen går till. Min uppfattning var att de skulle in med en skalpell och skära bort 
 någonting. 
 
Information under besöket 
 
Under besöket gavs muntlig information, samtliga ansåg att de hade en bra dialog med personalen 
där de kunde ställa frågor och där personalen informerade bland annat om hur undersökningen 
skulle gå till. Den goda dialogen var en förutsättning för att kvinnorna skulle få den information 
som behövdes. Alla var nöjda med den information som gavs under besöket och ingen ansåg att de 
hade velat ha ytterligare information. En kvinna uttryckte detta enligt följande:  
 
 Jag är väldigt nöjd med informationen under besöket, där har jag ingenting att klaga på. 
 
Information efter besöket 
 
Den information som efterfrågades efter besöket var information om vad provsvaret visat. Samtliga 
kvinnor ansåg att ett brev med provsvaret borde skickas ut vare sig svaret var positivt eller negativt. 
De som fått denna information hemskickat upplevde det positivt och lugnande. En kvinna skulle 
endast få information om provsvaret var positivt. Hon kände en stress över att inte veta vad 
provsvaret visade och uppgav att en sådan information hade minskat hennes oro.  
 
 Det hade varit bra om de informerade att provsvaret var negativt så jag vet att de inte har 
 glömt eller slarvat bort provet. 
 
Kvinnorna uppgav även svårigheter att komma på frågor att ställa under besöket men att de ofta 
kom på frågor i efterhand. En kvinna blev tilldelad ett telefonnummer dit hon kunde ringa om 
eventuella frågor dök upp. Resterande kvinnor menade att det hade uppskattats om det fanns en 
person de kunde vända sig till i efterhand.  
 
Upplevelse 
 
Upplevelsen av besöket varierade hos kvinnorna. Resultatet presenteras i två underkategorier för att 
beskriva upplevelsen: obehag och bemötande.  
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Obehag 
 
Kvinnornas upplevelse av besöket var blandade. De kvinnor som gått på en till två undersökningar 
kände en nervositet inför undersökningen och en oro över vad resultatet skulle visa. De kvinnor som 
gått på ett flertal undersökningar beskrev att de ej upplevde oro inför besöken. En kvinna som hade 
gått på flera undersökningar menade att screeningen endast är en kontroll i förebyggande syfte och 
därför ingenting att oroa sig över. Samtliga ansåg att det var pinsamt och obehagligt med en 
gynekologisk undersökning. De kände sig blottade och nakna inför personalen som skulle 
undersöka ett, för kvinnorna, privat område. 
 
 Det känns alltid äckligt och pinsamt att gå på en sådan undersökning.  
 
Något som nämndes i flera intervjuer var den obekväma känsla som upplevdes när det var fler från 
personalen i undersökningsrummet än vad som behövdes, exempelvis när studenter var med. 
Kvinnorna ansåg att undersökningen redan upplevdes som jobbig och att det inte underlättade när 
det stod studenter bredvid som studerade alla moment som genomfördes.  
 
 En gång hade jag en som hade praktikant som stod där, och det är ju inte så trevligt. 
 
Bemötande 
 
Samtliga kvinnor som deltog i intervjuerna upplevde att de, i de flesta fall, fått ett trevligt och 
respektfullt bemötande vid besöken. Det framkom att yngre personal gav intrycket av att vara 
kunniga och att de gav ett bra bemötande till skillnad mot äldre som kunde uppfattas som trötta och 
otrevliga. En av kvinnorna berättade om hennes första besök där hon förklarade för en ung kvinna i 
personalen att hon saknade kunskap om hur undersökningen skulle gå till.  
 
 Hon tog fram en docka och visade med sina verktyg vad hon skulle göra. Det var intressant. 
 
Kvinnorna uppgav att det fanns tillfällen där bemötandet har påverkats negativt av att personalen 
har varit stressade. Personalen gav ett nonchalant intryck och var ej villiga att svara på frågor som 
inte hade med undersökningen att göra. En kvinna berättade om ett tillfälle där hon ställt frågor om 
p-piller under besöket och fått otrevliga svar tillbaka. Hon tyckte att personalen borde svara på 
hennes frågor men att hon fått intrycket av att de inte hade tid och lust för att frågorna inte hörde 
ihop med besöket. 
 
 Det  har  varit  några  gånger  som  jag  har  haft  läkare  där  jag  känner  mig  som  ”vad  gör  jag  
 här?” 
 
Inställning till fortsatta kontroller 
 
De kvinnor som deltog i studien var överens i deras inställning till fortsatta kontroller.  
Däremot framkom det önskemål om besöksrutinerna. Resultatet presenteras efter 
underkategorierna: positiv inställning och önskemål.  
 
Positiv inställning 
 
Ingen av kvinnorna ansåg att deras upplevelse av besöket hade påverkat deras beslut om att gå på 
fortsatta kontroller på ett negativt sätt. Alla kvinnor var positivt inställda till att gå på regelbundna 
kontroller även i fortsättningen.  
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De uppgav att anledningen till att de kommer fortsätta gå på kontroller är för att det är viktigt att 
upptäcka eventuella förändringar i ett tidigt skede och då påbörja en behandling. Kvinnorna menade 
att när de får möjligheten att gå på cellprovtagning så är det för dem en självklarhet att gå. Det 
framkom även att ett bra bemötande vid besöket underlättar beslutet av att gå på fortsatta kontroller. 
 
 Det finns ju en anledning till varför jag blir kallad till undersökning.  
 
Önskemål 
 
Trots en positiv inställning till fortsatta kontroller uttryckte en kvinna en önskan om att kunna 
kontrollera sig mot könssjukdomar eller få p-piller utskriva i samband med besöket. När hon 
uttryckte sin önskan om att även få ett recept vid besöket fick hon beskedet att hon var tvungen att 
boka ytterligare en tid alternativt gå till den öppna mottagningen. Kvinnan upplevde att det borde 
vara lättare att boka tid om hon vill genomföra flera undersökningar samtidigt eller få ett recept 
utskrivet i samband med screeningen.  
 
 Det är skönare att ha en bokad en tid än att sitta och vänta på den öppna mottagningen och 
 inte veta när jag kommer bli undersökt. 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
En kvalitativ intervju valdes som metod till föreliggande studie. Kvale och Brinkmann (2009) 
stödjer denna metod då den används för att få en djupare förståelse för individen då individen själv 
får beskriva sina upplevelser och erfarenheter. En kvantitativ metod hade varit ett alternativ men då 
författarna ville beskriva kvinnors upplevelser valdes en kvalitativ studie. En kvantitativ studie hade 
enligt Trost (2010) lämpat sig bättre vid studier där frågeställningen gällde hur vanligt, hur många 
eller hur ofta ett ämne förekommer.  
 
Författarna ansåg att valet av undersökningsgrupp gjorde studien intressant då kvinnors upplevelser 
beskrevs både när de endast gått på en kontroll vid 23 års ålder och när det gått på ett flertal 
kontroller vid 48 års ålder. Författarna anser att den kvinna som var 48 år och som har deltagit i ett 
flertal kontroller kan ha upplevt besöket på ett annorlunda sätt än den kvinna som var 23 år och 
deltog i sin första kontroll. Därför kan resultatet ha påverkats beroende på hur många kontroller 
kvinnorna gått på. Åldern baserades på 23-50 år då det är under denna period som kvinnor var 
tredje år blir kallade på regelbundna kontroller. Författarna ville att intervjupersonerna skulle tala 
svenska då det är en fördel att intervjupersonen och intervjuaren talar samma språk. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att risken då minskar att gester och kulturella normer upplevs på olika sätt 
under intervjun. Till exempel så betyder det oftast att man instämmer när man nickar med huvudet 
men  på  flera  håll  i  Grekland  betyder  det  ”nej”. 
 
Det framkom i urvalskriterierna att intervjupersonerna skulle vara boende i Stockholms län men det 
fanns inget kriterium att de skulle ha genomgått screeningen i samma län. Även om de var boende i 
Stockholm när intervjuerna skedde kan de ha gått på sin screening i exempelvis Skånes län och det 
kan enligt författarna leda till att informationen har skiljt sig åt och därmed påverkat resultatet. 
Författarna anser att det borde ha förtydligats i urvalskriterierna då de ville undersöka hur kvinnor i 
Stockholms län upplevde screeningen. 
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Metoden som valdes för rekrytering i denna studie var snöbollsmetoden vilket enligt Polit och Beck 
(2012) är att föredra då det blir lättare att få tag i intervjupersoner. Det finns både positiva och 
negativa aspekter med denna metod och det är viktigt att tänka på vilka kriterier som efterfrågas vid 
rekommendationer. Skulle intervjupersonerna endast rekommendera personer i sin nära 
bekantskapskrets kan det bli en liten utbredning och det är viktigt att tänka på personernas integritet. 
Då en person rekommenderar en annan bör hon först kontrollera att den rekommenderade personen 
godkänner att namn och identitetsuppgifter lämnas ut. När en person har rekommenderats av en 
tidigare deltagare i studien kan det gå lättare och snabbare att skapa en tillitsfull relation mellan 
deltagare och intervjuare. Det finns en risk att den nya intervjupersonen färgats av den tidigare 
personens uppfattning. Intervjupersonen kan komma med en negativ uppfattning redan innan 
intervjun om den tidigare personen haft en dålig upplevelse.Författarna till studien upplevde inte att 
intervjupersonerna var negativt inställda vid intervjutillfället utan alla kvinnor var positiva.  
 
I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) genomfördes den kvalitativa intervjustudien med hjälp 
av en intervjuguide som innehöll frågor som kom att ställas under intervjun. Under intervjuernas 
gång upplevde författarna att intervjuguiden borde ha fyllts ut med fler frågor för att få en bredare 
förståelse för ämnet. Fler följdfrågor borde ha ställts där intervjupersonen fick möjligheten att 
förklara mer ingående varför vissa svar gavs. Ett alternativ hade varit att genomföra intervjuerna via 
chat eller e-post. En fördel är då enligt Kvale och Brinkmann (2009) att intervjupersonen uttrycker 
sig genom text, vilket medför att texten är klar för analys så fort den är nedskriven. Det är även en 
fördel att intervjupersonen kan undvika den känsla av skam hon kan känna vid eventuella frågor. 
Nackdelen är att uttryck och kroppsspråk missas under intervjun och det kan vara svårt att få rika 
och detaljerade beskrivningar. Författarna valde därför att att genomföra intervjuerna personligen 
vilket Thorén-Jönsson (2012) rekommenderar för att kunna notera eventuella pauser, gester och 
mimik som inte kom med på ljudinspelningen. 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan intervjuer skilja sig åt när det gäller avslöjandet av syftet. I 
denna studie valde författarna att avslöja syftet innan intervjuernas start för att sedan ställa frågor  
som besvarade frågeställningarna. Ett alternativ hade varit att inte avslöja syftet förrän i slutet av 
intervjun utan starta med att ställa öppna och allmänna frågor om ämnet, för att sedan komma med 
mer ingående frågor. En sådan intervjuteknik måste enligt Kvale och Brinkmann (2009) sättas i 
relation till de etiska riktlinjerna för informerat samtycke. Författarna ansåg därför att kvinnorna 
skulle informeras om syftet om studien innan intervjuerna för att kunna avgöra om de ville delta i 
studien eller inte.  
 
En pilotintervju genomfördes och traditionellt sett ska materialet från pilotintervjuer enligt Trost 
(2010) ej användas i studien då det endast är till för att kontrollera intervjuguidens upplägg. Trost 
(2010) menar däremot att det är något som skall ifrågasättas. En pilotintervju där materialet är 
halvfärdigt eller dåligt utfört bör ej användas. Då pilotintervjun till denna studie gav användbart 
material och då intervjuguiden inte behövde förändras ansåg författarna att materialet skulle nyttjas 
i studien. Totalt intervjuades sex kvinnor vilket enligt författarna var ett lämpligt antal i förhållande 
till studiens storlek och tidsbegränsning. Ett större antal intervjupersoner ökar enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) inte studiens trovärdighet även om det hade kunnat visa ett tydligare samband 
bland intervjupersonernas upplevelse av screeningen. I enlighet med Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012) valdes kvinnor i olika åldergrupper för att stärka studiens giltighet. 
Tillförlitligheten i studien stärktes även då båda författarna har genomfört samtliga intervjuer och 
analyser gemensamt.  
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En ljudupptagare användes i samband med intervjun för att kunna fokusera helt på 
intervjupersonen. Polit och Beck (2012) samt Trost (2010) anser att det är att föredra till skillnad 
mot att anteckna då distraktioner kan förekomma. Polit och Beck (2012) menar även på att 
anteckningar sällan är fullständiga och kan färgas av författarnas egna minnen och åsikter. 
Nackdelen med en ljudinspelare var att vissa intervjupersoner besvärades av vetskapen att de blev 
inspelade. Det avtog under intervjuns gång och enligt Polit och Beck (2012) samt Trost (2010) 
beror det på att intervjupersonerna vänjer sig.  
 
Resultatet har redovisats enligt de kategorier som framkom i analysprocessen: information, 
upplevelse och inställning till fortsatta kontroller. Genom att sammanställa resultatet efter dessa 
ansåg författarna ett det blev en tydlighet i resultatet som besvarade studiens syfte.  
 
Resultatdiskussion 
 
Kvinnorna som deltog i studien ansåg att ett informationsbrev borde skickas ut tillsammans med 
kallelsen till första undersökningen vilket styrks av både Hall, Howard och McCaffery (2008) samt 
Goldsmith, Bankhead, Kehoe, Marsh och Austoker (2007). Kvinnorna uppgav att de ej fick 
tillräckligt med information innan undersökningen vilket kunde leda till oro och nervositet. Hall et 
al. (2008) menar att kvinnors behov av information bör tillgodoses och att de bör få svar på sina 
frågor. Även Goldsmith et al. (2007) anser att hänsyn skall tas till att kvinnor önskar en broschyr 
med information om det nationella screeningprogrammet samt om HPV. Enligt Socialstyrelsens 
modell för nationella screeningprogram (2013) skall information ges till alla de personer som 
erbjuds screening. I denna information skall det bland annat framgå att det är frivilligt att delta i ett 
screeningprogram, vad riskerna är för konsekvenser efter screening, hur screeningtestet går till och 
hur ytterligare och mer detaljerad information om programmet kan fås. Kvinnorna som deltog i 
studien upplevde ej att dessa kriterier uppfylldes i samband med kallelsen till screeningen och de 
ansåg att det var något som måste förbättras.   
 
Resultatet visar att kvinnorna kände en svårighet att komma på frågor under besökets gång och att 
frågorna istället dök upp i en mer avslappnad miljö efteråt. Författarna anser att det kan kopplas till 
den obekväma och pinsamma känsla de upplever under besöket. När kvinnorna känner av obehaget 
under besöket kan det resultera i att de är fokuserade på känslan och därför inte kommer på några 
frågor. Det framkom även att de önskade mer information alternativt någon att vända sig till efter 
undersökningen om eventuella frågor dök upp. Lee, Yun, Lee, Kim och Park (2012) uppger att 
koreanska kvinnor upplever det pinsamt att prata om HPV och livmoderhalscancer och att de istället 
vänder sig till internet efter besöket för att få kunskap om ämnet. De menar på att det därför behövs 
en lättförståelig hemsida där kvinnorna själva kan söka information. Den information som önskades 
på hemsidan var information om hela sjukdomsförloppet, från HPV-infektion till behandling.  
 
Då kvinnorna i föreliggande studie beskrev informationen de fick efter undersökningen framkom 
det skillnader i vilken information som skickades ut. Alla kvinnor utom en uppgav att de blev 
kontaktade oberoende av vad provsvaret visade medan en kvinna endast skulle få besked om svaret 
var positivt. Det visade sig att kvinnan var boende i Stockholms län, i enlighet med 
urvalskriterierna, men att hon ej utfört screeningen i samma län. Av denna anledning menar 
författarna att innehållet i resultatet kan ha skiljt sig åt. Enligt Rindforth Gillgren (2013) får 
kvinnorna i Stockholms län alltid provsvaret hemskickat och vid de tillfällen provsvaret visade 
positivt får de även en tid till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning.  
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Kvinnorna i studien ansåg att stressad personal upplevdes som otrevlig och oengagerad. De uppgav 
att personalen gav ett ointresserat intryck och om en fråga ställdes som inte hade med 
undersökningen att göra så besvarades den inte. Tsai och Liu (2012) har undersökt hur hög 
arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress påvekar vårdpersonalens beteende. Det visade sig att 
44,1 procent av vårdpersonalen upplevde att de var mer lättirriterade och trötta till följd av ett 
stressigt arbete med höga krav. Det gjorde att de inte presterade lika bra som de gör utan stress i 
arbetet. Kinnunen-Amoroso (2011) uppger att arbetsrelaterad stress har en stark inverkan på 
personalens agerande i arbetet och att det behövs åtgärder för att upprätthålla en patientsäker 
omvårdnad vilket kvinnorna i föreliggande studie instämmer i.  
 
Författarna av föreliggande studie har noterat att det framgår i kallelsen att om kvinnorna har frågor 
om preventivmedel eller andra gynekologiska besvär skall en separat tid bokas hos barnmorska eller 
på en gynekologisk mottagning. En kvinna i studien noterade ej den informationen och förväntade 
sig att få svar på frågor angående preventivmedel i samband med screeningen. Om informationen i 
kallelsen inte framgår tydligt kan den behöva justeras för att enligt Hall et al. (2008) tillgodose 
kvinnors behov av information och för att kvinnorna skall få möjligheten att få svar på sina frågor.   
 
I studien framkom det att kvinnor upplevde screeningen som pinsam och de kände sig blottade och 
nakna inför personalen. Enligt Rositch et al. (2012) är ett självtest att göra hemma en lösning för 
kvinnorna. På så sätt slipper de det obekväma mötet med personalen och kan enkelt ta provet 
hemma och skicka in, 82 procent av kvinnorna uppgav att de föredrog att ta provet hemma istället 
för på en mottagning. Trots den positiva inställningen upplevde kvinnorna en oro över om de hade 
kunskapen att utföra testet på ett korrekt sätt. Virtanen, Nieminen, Luostarinen och Anttila (2011) 
visar på att ett sådant självtest även är ett bra sätt att få fler kvinnor att delta i undersökningen. I en 
studie av Virtanen et al. skickades ett självtest ut till de kvinnor som valt att inte gå på screeningen 
och deltagandet ökade med 11 procentenheter.  
 
Kvinnorna i föreliggande studie uppgav att det kändes obekvämt när studenter medverkade vid 
undersökningen. De menade att de redan känner sig utlämnade och obekväma och att det inte 
underlättar när studenter medverkar och granskar de moment som utförs. Sayed-Hassan, Bashour 
och Koudsi (2012) styrker det i deras studie där det framkommer att 67,8 procent av patienterna 
godkänner att studenter deltar i undersökningar, däremot är det 58,2 procent som känner sig helt 
bekväma.  
 
Resultatet visade på att kvinnorna hade en positiv inställning till fortsätta kontroller. De ansåg att 
det fanns en anledning till att de blev kallade och att när de får möjligheten att göra dessa kontroller 
så är det för dem en självklarhet att delta. Anhang Price, Koshiol, Kobin och Tiro (2011) anger att 
de kvinnor som tidigare vaccinerat sig mot HPV har en mer positiv inställning till fortsatt screening 
än de kvinnor som ej vaccinerat sig. Det kan bero på den information de fått vid 
vaccinationstillfället och att de redan då beslutat sig för regelbundna kontroller. Då vi ej vet om 
kvinnorna som deltagit i föreliggande studie är vaccinerade är det svårt att avgöra om det har ett 
samband, men det kan vara en anledning till den positiva inställning de har till fortsatta kontroller.  
 
Anledningar till att kvinnor har en negativ inställning till att delta i screeningprogrammet kan enligt 
Abotchie och Shokar (2009) vara att de ej tror att screening kan diagnostisera livmoderhalscancer, 
att de tror att testet är smärtsamt och att testet tar ifrån dem deras oskuld. Kivistik et al. (2011) 
instämmer i att kvinnor tror att testet skall upplevas som smärtsamt och därför har en negativ 
inställning. Det var ingenting som påverkade kvinnorna i föreliggande studie om deras inställning 
till fortsatta kontroller.  
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SLUTSATS 
 
Att gå på en gynekologisk undersökning upplevs som pinsam och obehaglig. Personalens 
bemötande är därför en betydande faktor för att kvinnorna ska känna sig bekväma och avslappnade. 
Genom att lugnt förklara hur undersökningen skulle gå till samt svara på kvinnornas frågor ökade 
förtroendet för personalen. Då kvinnor i allmänhet har en låg kunskap om HPV, cellförändringar 
och livmoderhalscancer krävs det ytterligare information som skickas ut i samband med kallelsen. 
En allmän information om sjukdomen, undersökningen samt vad som händer vid ett positivt 
provsvar är något som efterfrågas. Genom att öka kvinnornas kunskap minskar även nervositeten 
och oron inför besöket. Resultatet av studien kan tillämpas av all vårdpersonal för att öka den 
personcentrerade omvårdnaden samt för att anpassa patientundervisningen. 
 
Förslag på fortsatta studier 
 
Det beskrivs i studien hur kvinnorna uppfattar den information och det bemötande de fått i samband 
med screeningen. Däremot finns det få studier utifrån personalens synvinkel om hur de arbetar för 
att tillgodose kvinnornas behov av kunskap samt hur de arbetar för att upprätthålla ett 
personcentrerat förhållningssätt vid ett rutinbesök. Författarna anser att det vore ett intressant ämne 
att undersöka då även personalen får berätta om sina erfarenheter och om eventuella 
förbättringsåtgärder.    
 
Det finns även få studier om varför kvinnor väljer att inte delta i screeningprogrammet och vad det 
är som påverkar deras beslut av att inte delta. Författarna anser att det vore intressant att undersöka 
varför kvinnor inte deltar i dessa kontroller då det är viktigt för att minska utvecklingen av 
livmoderhalscnacer. Det kan då framkomma hur arbetet bör förbättras för att fler kvinnor skall 
hörsamma kallelsen till screening.  
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BILAGA I 
 
Avsändare             Mottagare 
xxxxxxxxxxxxxx Förnam Efternamn 
xxxxxxxxxxxx STORGATAN  
xxx xxxx 111 00 STORSTAD 
xxx xx xxxxxxx 
 

 
Välkommen till gynekologisk cellprovtagning 
 
Plats: 
Xxxxxxxxx xxx xxxxx Telefon: Telefontid: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx Mån-fre kl. 8-12 
xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx Tis-ons kl. 13-14 
xxx xx xxxxxxxxx 
Drop-in: den 2004-08-17 klockan 15:45 (tid) 

 
Att tänka på före provtagning 

För att få en bra bedömning av provet bör du dygnet före: 
inte föra upp något läkemedel i slidan. 
inte ha samlag/penetrerande sex.  

Om du skulle ha din menstruation, är gravid eller nyförlöst bör du kontakta 
Screeningverksamheten för en ny tid (telefonnummer, se nedan). Önskar du preventivmedel 
och/eller rådgivning – vänligen boka en separat tid på barnmorskemottagningen. 
 
Svar 

Svar på cellprovet får du inom 4-6 veckor, men det kan dröja längre beroende på administrativa 
omständigheter. Om svaret dröjer och du har frågor om ditt cellprov är du välkommen att kontakta 
oss. 
 
Annat som är bra att veta! 
Kallelsen gäller 1 år. Du behöver inte lämna återbud om du inte önskar ta provet, men du är 
välkommen att kontakta Screeningverksamheten för alternativa drop in tider, har andra frågor eller 
funderingar som gäller gynekologisk cellprovtagning. Tel: xx-xxx xxx xx, mån-fre kl. 10-11, 13-14.                             
E-post:  xxxxxxx@xxx.xx.   

 

 

 

 
BILAGA II 

 



II 
 

Intervjuguide 
 
- Hälsa intervjupersonen välkommen och presentera oss.  
- Förklara syftet med studien samt de etiska övervägandena (informerat samtycke, konfidentialitet..) 
- Förtydliga ännu en gång att intervjun kommer att spelas in men att det bara är vi som har tillgång 
till inspelningen.  
- Fråga om det är OK för intervjupersonen att starta intervjun.   
 
Innan besöket: 

 Berätta vad du känner till om cellförändringar och livmoderhalscancer? 
Vad vet du om screeningprogrammet för cellförändringar på livmodertappen? 
(om intervjupersonen uppger fakta så kan följdfrågan ställas: Hur har du fått tag på denna 

information? Ex gyn, barnmorska, media?...) 
Vad fick du för information i samband med kallelsen till screening? 
Hur uppfattade du denna information? (Hade du velat haft mer/mindre?) Anser du att 

informationen hade kunnat ges på annat sätt? I så fall hur?  
 
Under besöket: 

 Beskriv hur du upplevde ditt besök i samband med screeningen? (miljön, bemötandet från 
personal....) 

Hur upplevde du möjligheten att kunna ställa frågor under besöket? 
Hur upplevde du möjligheten att få svar på dina frågor under besöket?  

 
Efter besöket: 

Har upplevelsen av besöket påverkat ditt beslut av att fortsätta gå på screening? Om ja beskriv på 
vilket sätt. Om Nej, Isåfall hur? 

Hur hade du som patient velat att bemötandet vid besöket samt informationen innan/under/efter 
besöket skulle se ut? Vad skulle du förändra?  
 
- Avsluta intervjun och tacka för personens medverkan. 
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BILAGA III 
Information och inbjudan till deltagande i kvalitativ studie. 
 
Vi heter Nina Nordlöv och Madeleine Stål och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 
Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. 
Området som ska studeras berör kvinnors erfarenhet vid screening för cellförändringar på 
livmoderhalstappen. Vi är därför intresserade av att få genomföra en intervju med Dig som valts 
utifrån följande kriterier; svensktalande kvinna boende i Stockholms län i åldern 23-50 år som har 
gått på minst en screening för cellförändringar på livmoderhalstappen.   
 
Livmoderhalscancer är globalt sett den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor och mortaliteten 
är väldigt hög. För att förhindra utvecklingen av sjukdomen erbjuds kvinnor i åldrarna 23-50 år 
regelbunden screening för cellförändringar. Det har framkommit att det är 70-80 procent som deltar 
på de kontroller som rekommenderas. Mer än hälften av de som diagnostiseras med 
livmoderhalscancer är de som valt att inte gå på screeningen.  
 
Många kvinnor har en låg kunskap om livmoderhalscancer, dess riskfaktorer och om 
screeningprogrammet. Studier har visat att kvinnor önskar mer information, exempelvis genom ett 
personligt informationsbrev i samband med kallelse till screening. Därför anser vi att det är av vikt 
att undersöka kvinnors upplevelser före, under och efter provtagningen för att i vår yrkesroll som 
sjuksköterskor kunna anpassa patientundervisningen.  
 
Syftet med det självständiga arbetet är att beskriva kvinnors, 23-50 år, upplevelser av screening för 
cellförändring på livmodertappen.  
 
För att samla information till denna studie kommer 6-8 intervjuer att genomföras med olika kvinnor. 
En mall av intervjufrågor kommer att sammanställas innan men möjlighet för följdfrågor finns. Du 
som intervjuperson kommer inte att få tillgång till dessa frågor innan intervjun utan endast 
information om studien och dess syfte. Om Du som intervjuperson godkänner, kommer intervjun att 
spelas in för att sedan kunna användas i sammanställningen av arbetet.  
 
Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och Du som intervjuperson kan när som helst välja att 
inte fortsätta intervjun utan att lämna någon förklaring varför. Alla uppgifter och information som 
kan härledas till Din identitet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att uteslutas ur 
studien. Ljudinspelningen från intervjun kommer att förvaras på en lösenordsskyddad dator och det 
är endast vi som författare till studien som kommer att ha tillgång till den. Efter att studien är 
färdigställd kommer inspelningen att raderas.  
 
Med vänlig hälsning Sophiahemmet Högskola  
 
Studenternas namnteckningar:  
 
_________________________  _________________________  
Nina Nordlöv     Madeleine Stål 
 
Studerandes telefonnummer: 07xx xx xx xx (Nina), 07xx xx xx xx (Madeleine) 
E-postadress: xxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx, xxxxxxxxx.xxx@xxxxxx.xxxxxx.xx 
 
Handledarens namn och telefonnummer: Bxxxxxx Jxxxxxx,  xx- xxx xx xx 
 


