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I Sverige blir samtliga kvinnor mellan 23 och 60 års ålder kallade till gynekologisk 
cellprovskontroll. Screeningen görs för att upptäcka cellförändringar på ett tidigt stadie. 
Vid vår verksamhetsförlagda utbildning på barnmorskemottagning såg vi att många 
kvinnor uteblev från kallelsen till gynekologisk cellprovstagning. Tidigare forskning visar 
på betydelsen av regelbunden kontroll. Studier visar på olika orsaker till att kvinnor avstår 
från kontroll av olika orsaker. Däremot saknas kunskap om kvinnors inställning till varför 
det är viktig med gynekologisk cellprovskontroll. Syftet med detta arbete blev därför att 
undersöka varför det är viktigt för kvinnan att gå på gynekologisk cellprovstagning. 
Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. Vid 
denna form av analys ligger fokus på att se skillnader och likheter i textinnehållet. Tolv 
kvinnor valde att delta i intervju i samband med gynekologiska cellprovskontroller hos 
barnmorska. Resultatet av intervjuerna består av tre huvudkategorier. Det som framkom 
var rädsla för cancer, att gå bara för att bli kallad samt för att bli friskförklarad. Resultatet 
visade att kvinnorna även såg de gynekologiska cellprovskontrollerna som en hälsokontroll 
och att de samtidigt fick möjlighet att prata med och få information av barnmorskan vid 
detta tillfälle.  
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In the program for cervical cancer screening in Sweden women between the ages of 23 – 
60 years are called. The aim of the screening is to find abnormalities in the cell layers in an 
early stage before it becomes cancer. At our practice at an antenatal clinic we discovered 
the fact that many women failed to come to their appointment. Therefore the aim of this 
study is to describe why women find it important to participate in a cervical cancer 
screening program. The method used for this study is qualitative analyses of fact from the 
outcome of an inductive approach. By using this way to analyse fact the focus in put on 
differences and similarities of the results. When using qualitative analyses, there can be 
several different interpretations of the written text. Twelve women were positive to 
participate in the study. They were interviewed directly after having their test in the 
cervical cancer screening program at the antenatal clinic. The result came out in three 
general categories, such as fear of cancer, joining the screening just because being called 
and the chance of being declared fit. The result also shows that the women who 
participated in the study thought that the cervical cancer screening was a chance to get a 
check on their gynaecological health and saw the visit at their midwife as a chance to 
converse and get some information from their midwife. 
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Inledning 
Vid vår verksamhetsförlagda utbildning vid barnmorskemottagning som ingår i 
barnmorskeprogrammet väcktes vårt intresse till denna studie. Till 
barnmorskemottagningarna i Sverige blir samtliga kvinnor mellan 23 och 60 års ålder 
kallade till gynekologisk cellprovskontroll. Dessa kallelser skickas till kvinnorna utan att 
de behöver beställa tid och de blir kallade vart tredje år. För närvarande är kostnaden för 
kvinnan 100 kronor och om kvinnan väljer att inte gå på kontrollen behöver hon inte 
avboka tiden och inte heller debiteras hon för uteblivet besök. Denna så kallade screening 
görs för att fånga cellförändringar på livmoderhalsen (cervix) (Oscarsson, Wijma & 
Benzein, 2008). Cellprovskontroll görs för att kunna förebygga cancer och för att vid 
upptäckt av patologiska cellförändringar förhoppningsvis kunna sätta in behandling i tid. 
Det vi såg på vår praktik var att många kvinnor inte dök upp. Många gånger uteblev så 
många som hälften av de kallade kvinnorna. Några av dem ringde till 
barnmorskemottagningen för att boka ny tid då den tid de fått av olika skäl inte passade 
och andra hade frågor om varför man tar de här proverna. Det finns studier som visar att 
kvinnor prioriterar andra göromål framför att gå till barnmorskan för att ta sina cellprover 
(Oscarsson et al., 2008). Rädsla för vad provsvaret skall visa samt obehagskänsla inför 
gynekologisk undersökning gör att kvinnor väljer att avstå från sina cellprovskontroller 
(Oscarsson et al., 2008). Barnmorskan har enligt kompetens- beskrivningen 
(Socialstyrelsen, 2008) ett ansvar att arbeta hälsoförebyggande och att förmedla 
information till kvinnor om cellprovskontrollens påverkan på hälsan. En fråga för detta 
arbete är varför kvinnor anser att det är viktigt att delta cellprovstagning. 

 

Bakgrund 

Cellförändringar - orsak och behandling 

Livmoderhalscancer (cervixcancer), är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor 
världen över (Heise, 2003; Hoover, Carfioli & Moench, 2000; Mc Murray, Nguyen, 
Westbrook, McAnce, 2000). Livmoderhalscancer drabbar till skillnad från de flesta andra 
cancerformer även unga kvinnor från cirka 20 års ålder. Dödligheten är dock högst i 80 års 
åldern. Sedan gynekologisk cellprovskontroll infördes under 1960-talet har dödligheten i 
cervixcancer i Sverige sjunkit dramatiskt. Regelbunden cellprovstagning har visat sig vara 
mycket effektiv när det gäller att hitta de cellförändringar som på sikt kan leda till cancer 
(Faxelid, Hogg, Kaplan, & Nissen, E., 2001; Gottlieb & Von Schoultz, 2007; Mays, Zimet, 
Winston, Dickes & Su, 2000; Heise, 2003; Forslund et al., 2002; Moriera De Oliveria, 
Neves, Costa, Karic, & Costa Filho, 2006; Gharoro & Ikenayi, 2006). Cancer i cervix 
utvecklas många gånger långsamt och kan under lång tid befinna sig i förstadier, så kallat 
cancer in situ. Cellförändringar och cancer i ett tidigt stadium under många år och ger då 
sällan några symtom. Av den anledningen är det meningsfullt att göra kontroller med 
cellprov eftersom det då finns möjlighet att upptäcka dessa förändringar innan de hinner 
utvecklas till cancer, (Andrae et al., 2008; Hagmar et al., 1995; Hoover et al., 2000; 
Ideström, 2005; Socialstyrelsen, 2008). Kvinnorna bör informeras vid provtagningen om 
att ytterst få cellförändringar leder till cancer (Faxelid et.al., 2001; Socialstyrelsen, 2008). 
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Cellförändringar kan bero på andra saker än de som kan orsaka cancer (Faxelid et.al, 2001; 
Gottlieb & Von Schoultz, 2007). Nybildningsprocess av celler och andra benigna 
inflammatoriska processer kan ge ett provsvar som visar på cellförändringar. Epitelcellerna 
kan förändras vid infektion, atrofi, skav från spiraltråd, nyligen genomgått samlag etc. 
(Faxelid et al., 2001; Gottlieb & Von Schoultz, 2007; Socialstyrelsen, 2008). Barnmorskan 
skall vara medveten om och förmedla till kvinnan att cellprovet kan ge en signal om att 
något kan vara avvikande på någon del av epitelet på cervix eller vagina. Det är också 
viktigt att kvinnan förstår att det endast är cellförändringar på cervix som kan påvisas och 
att man inte kan upptäcka andra cancerformer med cellprovstagningen (Faxelid et. al, 
2001; Socialstyrelsen, 2008).  

 

Den vanligaste orsaken till cellförändringar av det allvarligare slaget är Humant Papillom 
Virus (HPV) som förkommer i så gott som 100 % av all cervixcancer (Gottlieb & Von 
Schoultz, 2001; Mays et al., 2000; Heise, 2003; Forslund et al., 2002; Sperber, Brewer & 
Smith, 2008; Chen et al., 2007; Moriera et al., 2006; Hagmar et al., 1995). För att förstå 
utvecklingen av cervixcancer behöver man ha kunskaper kring den fysiologiska processen 
gällande slemhinnan kring yttre modermunnen. Vid yttre modermunnen möts två sorters 
vävnadstyper; vaginas flerradiga skivepitel och cervix enradiga cylinderepitel. Detta 
område där de olika epitelen möts kallas för transformationszon. I transformationszonen 
pågår en nybildning av epitel. (Faxelid, et al., 2001; Gottlieb & Von Schoultz, 2007; 
Ideström, 2005; McMurray et al., 2000; Nebesio et al., 2001; Wiener & Walther, 1995). 
När den nya vävnaden mognat ut består den av skivepitel. Om denna zon ligger en bit ut på 
cervix kallas det för ektopi. Detta är vanligt hos yngre kvinnor och storleken på ektopin 
varierar från kvinna till kvinna. Innan cellerna mognat befinner de sig i ett odifferentierat 
stadium. För HPV är det lätt att nå de odifferentierade cellerna och där lämna ifrån sig 
virus-DNA i cellkärnan (Faxelid, et al., 2001; Gottlieb & Von Schoultz, 2007; McMurray 
et. al., 2000; Nebesio et al., 2001; Wiener & Walther, 1995). Celler som innehåller HPV-
DNA kan sedan mogna ut eller dela sig okontrollerat. HPV kan även attackera skadad 
vävnad i cervix och den vägen ta sig ned till basalcellerna och där genom ett flertal 
processer ta sig in i cellerna och överföra sitt virus-DNA och sedan förflytta sig med 
värdcellen upp genom cellagren. Detta leder till atypier, varav vissa typer, framförallt 
förstadier till skivepitelcancer kan ses på Pap-Smear vid cellprovstagning (Faxelid, et al., 
2001; Gottlieb & Von Schoultz, 2007; McMurray et al., 2000; Nebesio et al., 2001; Wiener 
& Walther, 1995). 

 

Om cellprovet visar förändringar får kvinnan komma tillbaka för nytt prov. Om även detta 
visar på förändringar görs en biopsi från cervix.  Förstadier till cancer behandlas genom att 
den skadade vävnaden tas bort, så kallad konisering. Ingreppet kan göras med kniv, kyla, 
värme eller laser (Gottlieb & Von Schoultz, 2007; Nebesio et al., 2001; Socialstyrelsen, 
2008). Vid mer utvecklad cancer brukar hela livmodern och närliggande lymfkörtlar 
opereras bort. Om det inte är möjligt med operation kan behandlingen ske med 
strålbehandling och ibland kombineras även kirurgi och strålbehandling. Vid spridning 
med metastaser ges även cytostatika (Gottlieb & Von Schoultz, 2007; Nebesio et al., 2001; 
Socialstyrelsen, 2008). 
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HPV är den vanligaste orsaken till cellförändringar, och är en sexuellt överförbar infektion 
som finns identifierad i över hundra olika former varav drygt trettio infekterar anogenitalt 
(Gross, 2007; Mays et al., 2000; Heise, 2003; Hellberg, Borendal, Sikström & Mårdh, 
1995; Hoover, 2000; Moriera, 2006; Nebesio, 2001; Daejin et al., 2008; Sperber et al., 
2008 ). 

Barnmorskor och annan personal som arbetar med cellprovstagning bör känna till att HPV 
är överrepresenterat hos unga kvinnor och att sexuell aktivitet i sig är en av de största 
riskfaktorerna för HPV infektion (Chen et al., 2006; Forslund et al., 2002; Heise, 2003; 
McMurray et al., 2000; Nebesio et al., 2001; Wiener & Walther, 1995; Socialstyrelsen, 
2008). 

 

HPV delas ofta upp i lågrisk-HPV och högrisk-HPV. Till de HPV som klassats som lågrisk 
hör HPV 6 och HPV 11 som ger kondylom, en infektion som ger symtom i form av vårtor 
och är godartad. Ett flertal andra HPV-virus ger besvär i form av vårtor på exempelvis 
händer och fötter och andra ger infektioner som inte ger några symtom alls. Till högrisk-
HPV hör bl.a. 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 66, 68 och 70. HPV 16 och 18 är 
de som främst förknippas med invasiv skivepitelcancer där HPV 16 är den mest vanligt 
förekommande vid cervixcancer (Chen et al., 2006; Forslund et al., 2002; Heise, 2003; 
McMurray et al., 2000; Nebesio et al., 2001; Wiener & Walther, 1995; Socialstyrelsen, 
2008). Viruset i sig är ett dubbelsträngat DNA-virus som har förmågan att ta sig in i 
epitelet vid nybildningsprocessen eller via skadad vävnad och etablera sig i basalcellernas 
kärna som då får fungera som värdcell. Viruset kan då dela sig och förflytta sig med de 
mogna cellerna genom cellagren (Chen et al., 2006; Forslund et al., 2002; Heise, 2003; 
McMurray et al., 2000; Nebesio et al., 2001; Wiener & Walther, 1995; Socialstyrelsen, 
2008). 

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

I följande avsnitt kommer vi att sätta in vårt ämne i ett vårdvetenskapligt perspektiv genom 
att lyfta fram och belysa vissa vårdvetenskapliga begrepp. 

Livsvärld 

Att ha ett livsvärldsperspektiv innebär att man som undersökare vill få en förståelse och att 
man vill utforska en människas värld utan att förringa, förminska eller våldföra sig på den 
människans livsvärld. Det är viktigt att gå in i mötet med den andra människan med öppna 
ögon och med en vilja att förstå (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). Att förstå detta synsätt är en hjälp för barnmorskan vid cellprovstagning för att 
förstå den enskilda kvinnans oro inför provtagningen. Kanske har kvinnan obehagliga 
minnen av gynekologisk undersökning sedan tidigare eller också har hon kanske fått ett 
provsvar som har lett till att ett omprov behövs tas. Att ha ett livsvärldsperspektiv innebär 
att man uppmärksammar människors vardagsvärld och den dagliga tillvaron. Att kunna 
förstå, se och beskriva samt analysera delar av människors liv utifrån hur det erfars av 
människan själv är att ha ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg et al., 2003). Livsvärlden 
måste ses som den naturliga värld som människan lever i och vi måste förstå att den ser 
olika ut för alla människor. I vår egen värld tar vi saker och ting för givna som kanske inte 
existerar i andra människors livsvärld.  Med ett livsvärldsperspektiv har man inte fokus på 
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enbart subjektet eller enbart världen utan på relationen där emellan. Att förstå en 
människas livsvärld är nödvändig för att förstå hur hon reagera i ett visst sammanhang. 
Exempelvis så är ett provsvar inte bara siffror eller ett svar för personen utan något som 
påverkar hela hennes livsvärld. Med livsvärldsperspektiv bejakas människors levda och 
ibland komplexa värld. Tillsammans med vårdvetenskapens ontologiska utgångspunkter 
innebär ett livsvärldsperspektiv att människan unika jag beaktas (Dahlberg et al., 2003).   

Subjektiv kropp 

Barnmorskor bör vara medvetna om att man kommer kvinnan oerhört nära vid en 
cellprovstagning både fysiskt och psykiskt. Undersökningen gör kvinnan mycket sårbar 
och utsatt och det finns ju en risk att cellprovssvaret leder till en förändring av kvinnans 
syn på sin kropp och inställningen till denna. Barnmorskor som arbetar med 
cellprovstagning bör vara införstådda med vad den subjektiva kroppen betyder för den 
enskilda kvinnan och även för sin egen kropp (Siwe, K, Wijma, B., Silen, C., Bertero, C., 
2007). 

 

Genom kroppen har människan tillgång till livet. Människan lever och upplever livet 
genom sin kropp. Varje förändring i kroppen gör att livet blir förändrat. Det kan handla om 
en skada, sjukdom eller något annat lidande som såsom rädsla, ångest eller ängslan 
(Dahlberg et al., 2003). Människans kropp kan inte ses som ett objekt utan är såväl fysisk 
som psykisk, existentiell och andlig. Den subjektiva kroppen är fylld av minne och 
upplevelser. Människan är sin kropp (Dahlberg et al., 2003).  

 

Vårdvetenskapen har därför en naturlig utgångspunkt i den subjektiva och levda kroppen 
och genom förståelse för kroppen som subjektiv kan vi få en förståelse för hur människor 
relaterar till hälsa och ohälsa. För att man som vårdare skall kunna möta människor och 
förstå deras livsvärld och hur den subjektiva kroppen upplevs av människan krävs det att 
vårdaren själv reflekterat över hur den egna kroppen erfars. Att var införstådd vad den 
subjektiva kroppen har för betydelse för den enskilda människan ger hela vårdrelationen en 
ny innebörd (Dahberg et al., 2003). 

Lidande/välbefinnande 

Alla kvinnor kommer till cellprovstagningen med olika erfarenheter som påverkar dem 
inför provtagningen. För barnmorskan vid cellprovstagning handlar det om att möta 
kvinnan i hennes oro och lidande inför provtagningen och det svar som kan komma av 
provtagningen. Vårdandets mål skall vara att förhindra eller lindra lidande hos människan 
som man vårdar. Det är därmed inte sagt att det är omöjligt att vara i ett lidande och ändå 
kunna känna glädje åt saker.  

 

Att uppleva hälsa och känna vördnad för sitt eget liv är att vara en unik människa 
(Eriksson, 1994). Denna vördnad är unik för varje människa och måste respekteras när det 
gäller ansvarstagande för sin egen hälsa. Lidandet kan kategoriseras enligt följande; 
livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Eriksson (1994), talar om lidandets drama 
som varje människa går igenom. Första akten handlar om att lidandet måste ses och 
bekräftas. Därefter måste lidandet få lida ut, vilket innebär att det professionella 
bemötandet av människan i denna fas måste bestå i att patienten blir bemött med respekt 
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och kunnande och får möjlighet att bearbeta sitt lidande. Den tredje akten handlar om att gå 
vidare och själv försöka hitta någon form av mening med det lidande som varit. Det är  
viktigt att vara medveten om att det i sjukvården förekommer ett speciellt sjukdomslidande 
som har direkt koppling till ett symtom eller en diagnos. Med sjukdomslidande följer även 
känslor som ensamhet, skam, hopplöshet och osäkerhet. Ett sjukdomslidande kan 
accentuera och aktualisera ett livslidande för den enskilda människan. Den tredje formen 
av lidande, vårdlidande handlar om att om det lidande som åsamkas patienten på grund av 
vårdandet eller bristen därav (Eriksson, 1994).  

 

Vårdrelationen 

Det finns faktorer som kan vara avgörande för att bygga upp en god vårdrelation. Tidsbrist 
kan vara en sådan faktor (Dahlberg et al., 2003). Som barnmorska är det viktigt att vara 
medveten om det då man oftast har mycket lite tid avsatt till varje kvinna vid 
cellprovstagning. Det är då viktigt att försöka att skapa en så god vårdrelation som möjligt 
under det korta mötet och att vara lyhörd för kvinna så att detta möte och denna relation 
blir något positivt för kvinnan och som göra att hon känner sig trygg (Dahlberg et al., 
2003; Siwe et al., 2007).  

 

Vårdrelationen finns både som professionella och som naturliga relationer mellan 
människor. Dahlberg et al. (2003), beskriver den naturliga vårdrelationen som en vårdande 
relation människor emellan där man har ett naturligt förhållningssätt utan någon speciell 
reflektion och där det finns ett stort inflytande av tyst kunskap som kommer av den 
personliga förförståelsen. I den professionella vårdrelationen krävs en stor öppenhet från 
vårdarens sida och hela förhållningssättet präglas av reflektion. Skillnaden ligger också i 
att i den professionella vårdrelationen kräver inte vårdaren tillbaka något från den man 
vårdar.  

 

Ansvaret för vårdrelationen ligger alltid hos den professionella vårdaren som också har ett 
ansvar för att vårdrelationen blir positiv. Vårdaren får inte vara rädd för att ge sig in 
vårdrelationen och att relationen inte blir personlig då detta hindrar vårdrelationen från att 
utvecklas. Vårdaren bör vara medveten om sitt eget lidande för att kunna erbjuda en bra 
vårdrelation. Om vårdaren inte har bearbetat sitt eget lidande finns risk för att patientens 
bekymmer blir vårdarens (Dahlberg et al., 2003). 

 

Barnmorskans roll vid cellprovstagning   

Den gynekologiska cellprovskontrollen infördes i Sverige på 1960-talet och blev en del av 
barnmorskans arbetsområde på 1970-talet (Faxelid et al., 2001). De barnmorskor som 
arbetar med cellprovskontroller bör ha en gedigen kunskap om cervixcancer och 
cellförändringar. De skall också ha aktuella kunskaper om riskfaktorer, behandlingsformer 
och prognos. De måste även kunna informera om både primära och sekundära preventiva 
åtgärder (Faxelid et al., 2001).  Barnmorskor bör vara införstådda med att för kvinnan som 
kommer på sin cellprovskontroll kan detta tillfälle vara mycket laddat (Siwe et al., 2007). 
Dels handlar det om en undersökning där kvinnan kan känna sig mycket utlämnad, dels 
handlar det om en provtagning som kan ge ett besked om allvarlig sjukdom (Faxelid et al., 
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2001). För många kvinnor kan mötet däremot handla om att får en bekräftelse på att allt är 
bra. Det är därför av största vikt att barnmorskan ger ett högst individualiserat bemötande i 
den aktuella situationen. Som barnmorska är man också skyldig att försäkra sig om att 
kvinnan förstår vad provtagningen handlar om, det vill säga vad cellprovet kan påvisa och 
vad det inte kan påvisa. Det är viktigt att varje kvinna får den information hon behöver 
(Faxelid et al., 2001). I Sverige kallas kvinnor i åldern mellan 23 och 60 år till 
cellprovskontroll. Dessa kontroller utförs i den allmänna screeningen av en barnmorska, 
denna provtagning ingår i barnmorskans arbetsuppgifter. I allmänhet sker kontrollerna var 
tredje år fram till 49 års ålder och därefter var femte till 60 år fyllda (Faxelid et al., 2001; 
Gottlieb & Von Schoultz, 2007; Oscarsson et al., 2008; Socialstyrelsen, 2008). Ett cellprov 
tas under gynekologisk undersökning med kvinnan placerad i gynstol. Den metod som 
används kallas för Papanicolau (Pap)-smear. Denna metod innebär att man tar cellprov för 
utstryk från tre olika ställen på cervix. Ett prov tas med trä- eller plastspatel från cervix 
bakre del (bakre fornix), ett från cervix yta vid mynningen och ett tredje tas med en mjuk 
borste från cervixkanalens insida. Detta stryks ut på en glasskiva och fixeras i en vätska 
och skickas sedan för analys. Provtagningen gör i de flesta fall inte ont men kan upplevas 
som obehaglig och utlämnande (Faxelid et al., 2001; Gottlieb & Von Schoultz, 2007; 
Oscarsson et al, 2008; Socialstyrelsen, 2008). För de kvinnor som kommer till 
cellprovstagningen är det viktigt att barnmorskan signalerar den positiva vårdmodellen 
eftersom många kommer med oro till provtagningen (Oscarsson et al., 2008). Den positiva 
vårdmodellen innebär att vårdaren anser att patienten har ett visst mått av hälsa som man 
skall bygga vidare på och att vård uppstår ur vård. Syftet med den positiva vårdmodellen är 
att patientens hälsotillstånd skall fortgå och utvecklas (Eriksson, 2000a). För barnmorskan 
vid cellprovstagning kan detta handla om att möta kvinnor med olika hälsotillstånd utifrån 
vad kvinnan har för erfarenheter sedan tidigare.  

 

Vårdrelationen utgör en grund för både vårdare och patient om att förmedla olika budskap 
mellan varandra (Eriksson, 2000b). Eriksson (2000b), menar att i vårdrelationen får 
patienten lära sig att både ta emot och ge och inget av dessa får uppfattas som självklart 
eftersom ett mottagande alltid innebär att man lämnar ut sig själv. Det är i vårdrelationen 
som patienten skall ges utrymme att uttrycka sina behov av olika slag. Vårdrelationen 
bygger på ömsesidighet från såväl vårdare som patient och som vårdare får man aldrig 
forcera en relation (Eriksson, 2000b).  

Barnmorskor kan aldrig forcera fram en god relation men är ändå skyldig att ge en 
individualiserad vård och information som gör att kvinnan känner sig trygg i det korta 
mötet. Eriksson (2000b), menar att vårdrelationen kan variera i djup och intensitet men att 
vårdförhållandet alltid skall syfta till att stödja patientens hälsoprocesser. Hon menar att 
vårdförhållandet är professionellt och alltid skall grunda sig på kunskap och uppfyller i så 
fall kraven på etik i mötet. En fungerande vårdrelation är nödvändig för att få en 
fungerande vårdprocess. Vårdare bör betrakta mötet som en vårdprocess annars förvandlas 
mötet till ett utförande av uppgifter (Eriksson, 2000b).  

 

Även den Internationella etiska koden för barnmorskor talar om dessa viktiga faktorer både 
vad det gäller vårdrelationen och etiken i det professionella i mötet med varje kvinna. Den 
talar också om vikten av kvinnans medbestämmande och rätt till vård på lika villkor och 
barnmorskan är skyldig att arbeta tillsammans med andra hälsoprofessioner när behovet av 
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vård överskrider barnmorskans kompetens (International Confederation of Midwives, 
2008). 

 

Etiska övervägande 

Cellprovstagning tas idag på kvinnor i hälsoförebyggande syfte. Tanken är att på ett tidigt 
stadium upptäcka eventuella cellförändringar. Undersökningen och proverna som tas görs 
på förväntat friska kvinnor. Många kvinnor kommer till provtagningen med oro och även 
ängslan inför själva undersökningen och vad svaret ska visa (Oscarsson et al., 2008). 
Flertalet av dessa kvinnor är till synes friska och utan sjukdom, det är därför viktigt att 
barnmorskan har en positiv inriktning och ser till det friska och stödjer kvinnan i 
hälsoprocessen och ser till det etiska kraven i mötet (International Confederation of 
Midwives, 2008). Ur etisk synvinkel kan man fundera på om det är rätt att utsätta friska 
kvinnor för undersökningar av detta slag då det kan skapa mycket oro och ängslan innan 
svaret kommer, samtidigt som vi vet att det är positivt ur hälsofrämjande och 
samhällsekonomiskt syfte och att cervixcancer har minskat kraftigt sedan screening 
påbörjades (Andrae et al., 2008; Hagmar et al., 1995; Hoover et al., 2000; Socialstyrelsen, 
2008).  
 
Enligt Helsingforsdeklarationen (1996) bör forskaren vara kunnig och förtrogen inom 
forskningsområdet. Obehag och eventuella risker skall mätas mot nyttan av studien, 
Helsingforsdeklarationen, 1996). Riskerna med den här studien kan vara att kvinnorna 
kunde känna sig utlämnade under intervjun. Nyttan finns med att lyfta fram vad kvinnor 
anser vara av vikt då de väljer att gå på gynekologisk cellprovskontroll. Informationen som 
ges till deltagarna i studien bör vara lättförståelig och deltagarna skall känna att har 
möjlighet att at ställning till om de vill medverka i studien eller ej och att det är frivilligt att 
vara med, (Helsingforsdeklarationen, 1996) Deltagarna i den här studien blev informerade 
av de barnmorskor som gjorde deras undersökning och blev visade till ett rum där 
intervjuaren satt och kunde sedan när barnmorskan gått välja att knacka på eller ej. 
 

 

Tidigare forskning om cellprovskontroller 

Att kunskapen hos kvinnor kring gynekologisk cellprovskontroll är bristfällig visar flera 
studier från olika länder (Anhang, et. al., 2004; Dell, et.al., 2000; Gharoro & Ikeanyi, 
2006; Mays et.al., 2000). Det handlar då både om kunskap kring att det orsakas av HPV 
som är sexuellt överförbart och även vad gäller symtombild av cervixcancer. Att alla 
kvinnor som debuterat sexuellt befinner sig i riskzonen hör också till det som det finns 
dåliga kunskaper om (Anhang et. al., 2003; Mays et. al., 2000; Dell et al., 2000; Hover et. 
al., 2000; Lambert, 2001; Moriera et al., 2006).  

En rad studier visar på de rent medicinska fördelarna med att gå på gynekologisk 
hälsokontroll exempelvis att man på ett tidigt stadium kan hitta och behandla 
cellförändringar som inte hunnit utvecklas till cancer (Anhang et al, 2004; Forslund et al., 
2002; Gross, 2007; Heise, 2003; Hoover et al., 2000; Lambert, 2001; Mc Murray et al., 
2001; Mays et al., 2000; Nebesio et al., 2001; Strand et al., 1993). Ju tidigare 
cellförändringar kan identifieras som behöver behandlas desto mindre ingrepp behöver 
göras (Gottlieb & Von Schoultz, 2007; Faxelid et al., 2001; Socialstyrelsen, 2008). 
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Ideström (2005) menar att nästan alla barnmorskor ser sig som kvinnors huvudsakliga 
informationskälla angående cellprovstagningen samt att barnmorskor har uppfattningen att 
kvinnor i allmänhet saknar kunskap om orsaken till cellförändringar. Två studier gjorda i 
Sverige (Ideström, 2005; Oscarsson et al., 2008) visar att barnmorskor många gånger 
saknar den kunskap som krävs vad det gäller cellförändringar. De visar även att det inte 
finns något strukturerat sätt att förmedla information till kvinnor i samband med 
cellprovstagningen. Det finns forskning om cellförändringar och screening som prevention 
för cervixcancer. Studier finns gjorda med kvinnor som valt att avstå från gynekologisk 
cellprovskontroll och dessa visar på en rad faktorer som är avgörande för att delta eller ej 
(Moriera et. al., 2006; Oscarsson et. al., 2008). Oscarsson et al. (2008) har funnit i sin 
studie att så många som 12 % av kvinnorna avstår från att delta i gynekologisk 
cellprovskontroll. Kvinnorna anser att de prioriterar annat framför att gå på sina kontroller 
och att de känner sig friska. Många tyckte det var jobbigt med den gynekologiska 
undersökningen. Dålig självkänsla samt en negativ inställning till den egna kroppen var 
andra orsaker som visade sig vara orsak till att kvinnor väljer att avstå cellprovskontroller 
(Moriera et al., 2006; Oscarsson et. al., 2008).  

 

 

Problemformulering 
Forskning som visar varför kvinnor själva anser att det är viktigt för de som individer att gå 
på cellprovskontroller samt forskning som syftar till att få kunskap kring hur kvinnor som 
varit på cellprovskontroller anser huruvida det är viktigt att gå på kontrollerna eller ej har 
inte gått att finna i de litteratursökningar vi gjort. Flera av studierna berör ämnet till viss 
del men ingen studie har fokuserat på varför kvinnorna har valt att gå på kontroller och vad 
de tycker är viktigt. Alla studier har berört de medicinska vinsterna men inte fokuserat på 
de upplevelser som kommer av att gå på kontrollerna och att få ett provsvar. Därför anser 
vi att denna studie är viktig och relevant. Frågeställningen i denna studie är; Varför är det 
viktigt för kvinnor att gå på gynekologiska cellprovskontroller? 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är beskriva kvinnors uppfattning om varför det är viktigt för dem 
att medverka i gynekologisk cellprovskontroll. 

 

Metod  
För att analysera resultatet användes kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren-
Graneheim, 2008). En innehållsanalys kan vara både kvantitativ och kvalitativ. Väljer 
forskaren en kvalitativ ansats innebär det att forskaren växlar mellan närhet och distans. 
Forskaren blir till större del medskapare i forskningsprocessen. Innehållsanalys kan vara 
antingen induktiv eller deduktiv. 
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Att arbeta induktivt med innehållsanalys innebär analys av texter som kan vara baserade på 
människors berättelser. Med deduktiv innehållsanalys menas att forskaren arbetar utifrån 
en modell, mall eller en teori (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008). Vi har valt att 
analysera materialet med en induktiv metod utifrån en kvalitativ ansats. För att lättare 
distansera sig kan forskaren välja att använda sig av strukturerade frågor vid intervjun. Vid 
innehållsanalyser ligger fokus på att se skillnader och likheter i textinnehåll. Dessa skall 
sedan delas in i kategorier och teman. Hur dessa delas in beror på vilket område som 
studerats. För att kunna tolka en text krävs att man har kunskaper inom området som skall 
beskrivas. En annan viktigt del i analysarbete är att texten måste hålla ihop, texten måste 
kunna förstås utifrån den text som kommer före och efter. Detta betyder att man inte hur 
som helst kan plocka ut delar ur texten och texten kan inte ses som självständig ur sitt 
sammanhang (Lundman, & Hällgren- Graneheim, 2008). 

 
De krav som ställs på en text som är analyserad utifrån den kvalitativa traditionen är; 
giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman, & Hällgren-Graneheim, 2008). 

 
Giltighet, för att ett resultat ska anses giltigt ska det lyfta fram det karaktäristiska som är 
representativt eller typiskt för det som är avsett att beskrivas (Lundman, & Hällgren- 
Graneheim,  2008). 
 
Tillförlitlighet, betyder att forskaren verifierar sina ställningstaganden noggrant under hela 
forskningsprocessen (Lundman, & Hällgren-Graneheim, 2008). 
 
Överförbarhet, för att ett resultat ska vara trovärdigt ska det vara överförbart. 
Överförbarhet handlar om hur resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer. 
Som författare kan förslag ges för att skapa förutsättningar för överförbarhet men det är 
upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart. Genom en noggrann beskrivning av 
deltagare, urval, datainsamling och analys underlättas bedömningen är överförbarhet är av 
värde (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 
 
För att komma fram till resultatet analyseras texten utifrån analysprocessens begrepp enligt 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). 
 
Analysenhet - En del av texten som bör vara tillräckligt stor för att utgöra en enhet men 
samtidigt tillräckligt liten för att vara hanterbar i analysprocessen. 
 
Domän – Delar av texten som kan delas in i specifika områden och får fungera som en 
grov struktur. 
 
Meningsenhet – Meningsbärande delar av texten som utgörs av ord, meningar och stycken 
som hör ihop både till innehåll och vad gäller sammanhang. 
 
Kondensering – En del i processen där texten görs kortare. Texten blir mer lätthanterlig 
samtidigt som det centrala bevaras och inget väsentligt tas bort. 
 
Kategorier – Texten delas upp i olika kategorier och innehållet skiljer dem åt. De olika 
kategorierna är dock närbesläktade. Utifrån textmaterialet delas sedan kategorierna upp i 
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huvudkategorier, kategorier och underkategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim,  
2008). 
 
För att bedöma trovärdighet i kvalitativa studier används reflekterande och resonerande 
metoder till exempel konsensusförfarande där reflektion och diskussion görs i 
forskargruppen för att komma fram till samstämmighet vid tolkning av texten (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2008).  

Deltagare 

Urval har skett genom att intervjua kvinnor i samband med cellprovskontroller på 
barnmorskemottagning under hösten 2008 och som uppfyllde kriterierna för att delta. Det 
vill säga kvinnorna skulle vara svensktalande, komma till barnmorskemottagningen efter 
att ha fått en kallelse till cellprovstagning, inte vara kallade för omprov och de skulle inte 
heller tidigare haft cellförändringar. Att urvalet gjordes på följande sätt var för att vi 
önskade få kvinnors åsikter angående provtagningen utan att de tidigare hade erfarenhet av 
att ha varit behandlad för cellförändringar då kvinnor med cellförändringar har en annan 
erfarenhet utifrån provtagningen och dess svar. De kvinnor som valde att delta i denna 
studie blev informerade om studiens syfte samt fick möjlighet att ställa ytterligare frågor 
om studien. Totalt 12 kvinnor valde att delta i studien. Intervjuerna gjordes vid två olika 
barnmorskemottagningar i olika kommuner. Vi valde att ha en öppen fråga till de 
deltagande kvinnorna. Frågeställningen var; Varför är det viktigt för dig att gå på 
cellprovskontroller? Endast strukturerade följdfrågor har ställts såsom; Hur menar du då? 
Hur tänker du då?  

 

Kvinnorna informerades muntligt om studien och tillfrågades av barnmorskan som utförde 
cellprovstagningen. De som kunde tänka sig att delta fick skriftlig information av samma 
barnmorska och blev visade till det rum där intervjuaren befann sig. På så sätt var de helt 
anonyma fram till dess att de träffade intervjuaren. 

 

De kvinnor som deltog var mellan 24-55 år och hade kommit efter kallelse enligt screening 
programmet. 

 

Datainsamling 

Två veckor innan intervjuerna skulle genomföras kontaktades verksamhetscheferna för de 
barnmorskemottagningar där intervjuerna skulle ske. De kontaktades av författarna via 
telefon. Därefter översändes informationsblad via mail till de båda verksamheterna. 
Tillsammans med verksamhetscheferna och barnmorskorna på mottagningen kom vi 
överens om när intervjuerna skulle ske. De barnmorskor som var direkt delaktiga vid 
intervjutillfället, det vill säga de som hade hand om cellprovsmottagningen den aktuella 
dagen fick information om studien direkt av intervjuaren och hade då även chans att ställa 
ytterligare frågor. Barnmorskorna informerade kvinnan i samband med cellprovstagningen 
om studien och hon tillfrågades om intresse att delta.  
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Om kvinnan var positivt inställd fick hon mer information skriftligt och kunde därefter 
bestämma huruvida hon ville delta i intervjun eller ej. I den skriftliga informationen, se 
bilaga 1, fick kvinnan garanti om att all information som gavs av henne behandlades 
konfidentiellt och att band med inspelade intervjuer samt det transkriberade materialet 
förvarades i låst skåp. Om hon valde att delta visades hon till ett angränsande rum där 
intervjuaren satt. Där fick hon ytterligare information om studien av intervjuaren samt 
möjlighet att ställa frågor om studien. Datainsamling gjordes via intervjuer som utgick från 
en öppen frågeställning där kvinnorna fritt fick berätta. Den fråga som kvinnorna fick var: 
Varför är det viktigt för dig att gå på cellprovskontroller? 

 

Intervjuerna gjordes individuellt och bandades. Intervjuerna tog mellan fem till femton 
minuter. Intervjuerna gjordes i direkt anslutning till cellprovskontrollen och kvinnan 
visades in till intervjun av den barnmorska som gett dem informationen och var den som 
hade tagit deras cellprov. I denna studie tillfrågades kvinnorna i samband med att de kom 
på cellprovskontrollen av den barnmorska som utförde provtagningen. Om kvinnan valde 
att delta fick hon en skriftlig information om studien och dess syfte.  Intervjuaren satt i ett 
rum med stängd dörr och kvinnan visades dit av barnmorskan om hon accepterade att vara 
med. Kvinnan kunde sedan själv välja att knacka på dörren eller gå därifrån, därigenom 
fick hon ännu större chans att välja själv huruvida hon önskade att delta eller ej. Kvinnan 
fick vara anonym och informerades ytterligare om studien av intervjuaren och att hon när 
som helst kunde välja att avbryta sin medverkan i studien. Intervjun spelades in på band. 
Materialet förvarades inlåst så att obehöriga ej kunde avlyssna det. Ingen annan än 
forskarna samt handledaren har haft tillgång till materialet. Allt material förvaras inlåst så 
att obehöriga ej ska kunna läsa det. Materialet är därmed sekretess skyddat. 

 

 

Dataanalys 

Vid kvalitativ innehållsanalys läggs fokus på att beskriva variationer vilket görs genom att 
identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. Skillnader och likheter delas därefter in i 
olika kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  
 
Vi har valt att analysera materialet med en induktiv metod utifrån en kvalitativ ansats 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Med induktiv metod analyseras texter 
förutsättnigslöst, som kan vara baserade på människors upplevelser. För att lättare 
distansera sig kan forskaren välja att använda sig av strukturerade frågor vid intervjun 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Vi valde att använda oss av en öppen fråga som 
ställdes till varje kvinna. Intervjuerna transkriberades av författarna och varje intervju 
lästes först enskilt och sedan av båda författarna tillsammans  ett flertal gånger Genom att 
intervjuerna lästes gemensamt kunde de meningsbärande enheterna arbetas fram ur 
materialet. Arbetet delades först in i olika domäner, specifika områden för att få en första 
grov struktur på det. Därefter fortsatte analysarbetet gemensamt med att vi tog ut 
meningsenheter som innebar att vi fick fram meningar och ord från texten som hörde ihop 
med innehåll och sammanhang. Exempel på detta kan ses i bilaga 2. Analysarbetet 
fortskred med att texterna kortades ner samtidigt som det centrala innehållet bevarades 
vilket kallas för kondensering. Utformade kondenserade enheter ledde fram till 
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underkategorier och så småningom huvudkategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2008). Se bilaga 2 

 

Resultat 
Resultatet består av tre huvudkategorier; rädsla för cancer, att bli friskförklarad i en del av 
kroppen man ej själv kan kontrollera samt att gå för att man blir kallad. Huvudkategorin 
rädsla för cancer består av underkategorierna att utesluta sjukdom samt ärftlighet. Att blir 
friskförklarad i en del av kroppen man ej själv kan kontrollera består av underkategorierna 
egenvård och hälsokontroll. Vidare består huvudkategorin att gå för att man blir kallad av 
underkategorierna erbjudande med regelbunden kontroll och ingen självklarhet att ta 
kontakt själv.  

 

 

Rädsla för cancer 

Rädsla för cancer innefattar att kvinnorna vill utesluta sjukdom. De vill på ett tidigt 
stadium få vetskap om något inte är bra. Ärftlighet för cancer allmänt samt 
livmoderhalscancer specifikt är också orsaker till att kontrollera sig.     

 

Att utesluta sjukdom 

Det framkom från kvinnornas svar att alla utom en kvinna nämnde att få sjukdomen 
cancer. Att kvinnorna förknippade cellprovskontroll med cancer framkom även tydligt. 
Och som en orsak att gå på kontroller då det fanns en stor rädsla för att utveckla 
sjukdomen cancer. 

Jag vill kontrollera att står rätt till. Så det inte är några cellförändringar.  

 

Man kan ju se om man får cancer av något slag och det tycker jag är viktigt 

 

Kvinnorna upplevde det som viktigt att på ett tidigt stadium kunna få reda på om de hade 
cancer/cellförändringar för att kunna åtgärda detta så fort som möjligt innan symtomen 
kommer. 

Och så är det ju det att man inte upptäcker det själv så tidigt utan man 
upptäcker det först efter att man fått symtom 

 

Jag tycker att det är jätteviktigt att på ett tidigt stadium få veta om det skulle 
vara något typ cancer eller cellförändringar men mest tänker jag nog på 
cancer ja det gör jag 
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Ja man vet ju inte om det kommer smygande eller om man märker direkt att 
något är fel 

Kvinnorna uttryckte även oro för att gå omkring med cancer utan att veta om det. De 
uttryckte även en rädsla för cancer. 

Att det inte är något farligt 

 

Man är ju livrädd för cancer 

 

För att man känner sig …kanske att man har någon sjukdom. Man vet efter 
cellprovet tror jag 

Att kunna utesluta cancer eller något annat som kunde vara farligt kändes även som 
angeläget. 

Jo för att det är viktigt för att utesluta att jag har cancer 

 

Jag tycker det är jätteviktigt att få reda på om det skulle vara något också 
sånt som inte är cancer 

 

Ärftlighet 

Även ärftlighet av cancer framkom som en orsak. De kvinnor som haft cancer i släkten 
kände att det var av största vikt att kontrollera sig. Det kunde både röra sig om 
livmoderhalscancer men även andra former av cancer. 

Min mamma har haft livmoderhalscancer så i och med att det kan vara 
genetiskt så är det ju bra att få veta att man inte har det 

 

Vi har haft det i släkten, inte just i underlivet men andra olika sorters cancer 

 

Att bli friskförklarad i en del av kroppen man ej själv kan kontrollera  

Kvinnorna uttrycker att de går på cellprovskontroll för att bli friskförklarade i en del av 
kroppen de inte kan kontrollera själva. De ser därmed kontrollerna som en form av 
egenvård där de tar ansvar för den egna hälsan. Det blir en form av hälsokontroll där även 
annan information kan fås.  
 
Egenvård 
Att inte kunna kontrollera sig själv gjorde att kvinnorna valde att gå på 
cellprovskontrollerna eftersom det är en del av kroppen som är svår att själv kontrollera 

För att det är en del av kroppen som jag inte kan ha koll på själv  
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Även att kontrollera sig för sin egen skull och att ta hand om sig själv, framkom som 
viktigt för kvinnorna. Detta kunde uttryckas som att på ett tidigt stadium kunna få veta vad 
som hände med kroppen innan det var för sent.   

 

Det handlar om mig och min kropp jag gör det för min egen skull ..jag måste 
ta hand om mig och min kropp annars vet jag ju inte vad som händer heller 
förrän det kanske är för sent 

 

Jag måste ju ta hand om mig och min kropp 

 

Det är jätteviktigt att jag tar hand om mig och min kropp jag gör det för min 
egen skull 

 

Cellprovskontrollerna liknades med den att gå till tandläkaren eller för att gå på 
mammografi för kontroll så att allt stod rätt till. 

Man vill ju ha koll, det är likadant med mammografi, man går och 
kontrollerar 

 

Hälsokontroll 

Hälsan framstod som viktig för kvinnan och att kvinnan gjorde detta för sin egen skull. 

  Det är en hälsokontroll precis som att gå till tandläkaren  

 

Undersökningen liknades vid en hälsokontroll. 

 

Hälsan den är ju viktig och det är ju bra med undersökningen då 

 

Jag ser det som en jättemöjlighet att regelbundet ha kontroll att allt är OK 

 

En regelbunden kontroll för att se så allt var bra ansågs även som en självklarhet och något 
som man inte ville var utan. Att även kunna få information i samband med 
cellprovstagningen framkom som viktigt. 

 

Det är bra med sån här information man får veta om man har någon sjukdom 
som beror på cellprovet och att man får veta 

 

Jag tycker det är viktigt, bra att kvinnor har en sådan här kontroll som 
cellprovet 
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Att gå för man blir kallad 

Kvinnorna beskriver att det är viktigt att få kontrollen som ett regelbundet erbjudande. För 
dem är det inte självklart att de skulle ta kontakt självmant. Däremot uttryckte de att det 
var ett självklart val att gå då man blev kallad till cellprovskontroll.  

 

Erbjudande med regelbunden kontroll 

Att få möjlighet till regelbunden kontroll såg kvinnorna som en stor fördel. 

Det är jätteviktigt att jag tar hand om mig och då jag blir erbjuden att gå hit 
så gör jag det 

 

Jag sa till barnmorskan där inne, vilken tillgång det är att få denna 
undersökning 

Jag menar när man hade p-piller och sådant gick man ju på kontroller varje 
år och gjorde undersökningar men nu är det inget sådant längre 

 

Bra att fortfarande få det här vart tredje år eller vart femte som det nu blir 
det tycker jag är en självklarhet 

 

Ingen självklarhet att ta kontakt själv 

Även att få en kallelse för att komma och ta cellprov upplevdes bra av kvinnorna eftersom 
de annars inte skulle gå på kontroller eller själva ta kontakt för att få en tid för 
undersökning 

Det är ju det att jag skulle inte själv ta kontakt för undersökning så därför är 
det bra att man får en kallelse  

 

Det är viktigt tycker jag en går ju inte om en inte blir kallad så är det ju 
liksom 

 

Att få undersökningen gjord ansågs som en tillgång och självklar rättighet som kvinnan ej 
ville vara utan. Kvinnorna uppger att om kallelsen inte kom så skulle de inte ta sig den 
tiden själva för att få komma för provtagning. 

 

Har aldrig hoppat över genom alla år som gått 

   

Därför att det tycker jag är en självklarhet, det tycker jag att man ska göra 
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Om man inte blir kallad så tar man sig ju inte den tiden så länge som man 
inte har besvär 

 

Att komma för första gången kunde upplevas som positivt. En ung kvinna som kom för 
första gången tyckte efter undersökningen att det inte var så farligt och att hon skulle 
fortsätta att gå på sina kontroller.  

 

Bra att man får göra det här kontinuerligt det är första gången som jag gör 
det . 

  

Det var inte farligt och jag ska göra det fler gånger alltså de gånger man ska 
gå. 

 

Sammanfattning av resultatet 
Det som resultatet visar är att kvinnorna dels går på sina cellprovskontroller därför att de 
får en kallelse att komma för provtagning och att om de ej hade fått denna hade de ej själva 
tagit kontakt för en provtagning. Kvinnorna upplevde att det var positivt att få kallelsen för 
cellprovet och såg det bland annat som ett erbjudande och som en tillgång. De fick 
möjlighet att kontrollera en del av kroppen som de ej själva kunde kontrollera. 
Cellprovskontrollen sågs även som en hälsoundersökning för att ta hand om sig själva och 
sin kropp, och att de gjorde detta för sin egen skull. Hälsan framstod som viktig och att de 
kom på cellprovskontrollerna för att regelbundet ha kontroll på att allt var som det skulle.  

Det upplevdes även positivt att kunna få information av barnmorskan i samband med 
provtagningen. Rädsla för att få cancer eller ha cellförändringar samt för att kunna utesluta 
andra sjukdomar var ytterligare en orsak för kvinnorna att komma på cellprovskontroller. 
Många kvinnor förknippade även cellprovskontroll med cancer och det fanns en stor oro 
för att utveckla cancer. De ville på ett så tidigt stadium som möjligt få vetskap om 
eventuella förändringar så att dessa skulle kunna åtgärdas. Även ärftlighet av cancer bland 
släkten var en viktig faktor som gjorde att kvinnorna valde att gå på cellprovskontrollerna. 
En oro för att gå omkring med en sjukdom eller att ha utvecklat cancer utan att vara 
medveten om detta var även det som framkom bland kvinnorna. 

 

Diskussion 

Metod 

Syftet med vår studie var att beskriva varför kvinnor anser att det är viktigt att gå på 
cellprovskontroller. En tidigare svensk studie visar att kvinnor väljer att avstå från att 
komma på den kallelse de får för cellprovskontroll (Oscarsson et al., 2008). Vi kände att 
det därför vore meningsfullt att lyfta fram de tankar och åsikter som de kvinnor har som 
väljer att komma på cellprovstagningen. Vi valde att ha en öppen frågeställning till 
kvinnorna i samband med att de kom på cellprovskontrollen, de fick då fritt delge sina 
tankar och åsikter. Vid val av analysmetod för studien föll valet på en kvalitativ 



 17

innehållsanalys med en induktiv ansats eftersom studien hade en öppen frågeställning. Vid 
denna form av analys ligger fokus på att se skillnader och likheter i textinnehållet. 
Synsättet på den kvalitativa forskningen är att flera tolkningar är möjliga och kan vara 
giltiga även om de är olika (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

Då vi hade en begränsad tid på oss att göra detta arbete på denna nivå beslöt vi att begränsa 
oss till en öppen frågeställning till kvinnor som kom på cellprovskontroll hos barnmorska. 
Ingen av de tillfrågade kvinnorna visste på förhand om att de skulle bli tillfrågade vilket 
säkert bidrog till att vi ej fick så djupt material att arbeta med. Om vi hade haft en längre 
tid på oss för att genomföra detta arbete så hade vi nog valt att sända med en förfrågan till 
kvinnorna om att delta i studien i samband med att kallelsen sändes till kvinnan för 
cellprovskontroll. Vi hade då eventuellt fått ett mer utförligt svar och kvinnan hade då haft 
möjlighet att tänka igenom frågeställningarna i lugn och ro. Detta hade även varit mer 
etiskt korrekt då kvinnorna hade kunnat ta ställning utan risk att bli påverkade av 
barnmorskan vid cellprovstagningen och de hade inte behövt känna att det var svårt att 
tacka nej. Ett annat alternativ kunde ha varit att genomföra en enkätundersökning för att få 
ett bredare resultat men därmed inte säkert ett djupare eller mer trovärdigt resultat. För att 
få ett djupare resultat kunde en annan analysmetod ha använts, exempelvis kunde studien 
ha analyserats från en fenomenologisk utgångspunkt då man iså fall sökt en djupare 
innebörd. Dock fungerar innehållsanalys bra då resultatet inte var så omfattande och då 
studien svarar på en enkel öppen frågeställning. Vi tycker dock att vi har fått fram ett 
trovärdigt resultat som håller då kvinnorna lämnat mycket likartade svar och även haft 
möjlighet att själva uttrycka i egna ord vad som är viktigt för dem. Detta ger ett trovärdigt 
och generaliserbart resultat ( Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Resultat 

Det vi fann i vårt resultat var att de kvinnor som valde att komma på cellprovskontroller 
gjorde det för att bland annat kunna utesluta sjukdom. Rädsla för cancer framstod som en 
stor oro bland kvinnorna. Faxelid et al. (2001) framhåller att som barnmorska är man 
skyldig att försäkra sig om att kvinnan förstår vad provtagningen handlar om samt att det 
är viktigt att varje kvinna får den information hon behöver. Det som även framstod som 
tydligt i denna studie var att kvinnorna kom för att de fått en kallelse och att många inte 
skulle ta kontakt självmant så vida inga problem uppstod.  
 
Detta är ett angeläget dilemma. Hur ska vi få fler kvinnor att se cellprovskontrollerna som 
en hälsovinst så att de självmant kommer på dessa kontroller. Sedan 1960-talet har 
dödligheten i cervixcancer minskat dramatiskt i Sverige mycket beroende på att 
cellprovskontrollerna infördes. Regelbundna kontroller har visat sig vara mycket effektivt 
när det gäller att hitta cellförändringar som på sikt kan leda till cancer, (Faxelid et al., 
2001; Gottlieb & Von Schoultz, 2007; Mays et al.,2000). 
 
Barnmorskor inom primärvården möter många kvinnor i olika åldrar och faser i livet. Inom 
barnmorskors ansvarsområde ligger det att utföra cellprovstagningar på kvinnor i åldern 23 
till 60 år. Att arbeta hälsoförebyggande och ge information till kvinnor om 
cellprovskontrollens hälsovinster och fördelar är därför något som barnmorskan har ansvar 
för.  Kvinnor måste år kunskap om vilka fördelar det är för dem att gå på dessa kontroller 
och att prioritera det, att få kvinnor förstå och att se cellprovskontrollen som någonting 
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positivt och att få dem att förstå att det är en hälsokontroll. Informationen bör läggas på 
individnivå där vinsterna för den enskilda kvinnan framhålles i de kallelser som skickas ut.  
 
I vårt resultat fann vi bland annat att de kvinnor som valde att komma på 
cellprovskontroller såg det som självklart att komma på cellprovskontrollerna och att de 
kom för sin egen skull. Att inte kunna kontrollera sig själv var ytterligare en anledning till 
att kvinnor valde att gå på cellprovskontrollerna. Faxelid et al., (2001) talar om att för 
många kvinnor kan cellprovskontrollen vara en bekräftelse på att allt är bra. Barnmorskan 
har även en skyldighet att försäkra sig om att kvinnan förstår vad provtagningen handlar 
om och kunna informera kvinnan på ett adekvat sätt. Även att kunna få information i 
samband med cellprovstagningen var något som framkom som viktigt för kvinnorna. I 
rollen som barnmorska är vi skyldiga att försäkra oss om att kvinnan förstår vad 
provtagningen handlar om, det vill säga vad cellprovet kan påvisa. Det är därför viktigt att 
kvinnan får den information hon behöver (Faxelid et al., 2001).  
 
Det som förvånade oss när vi sammanställde vårt resultat av intervjuerna, var framförallt 
att kvinnorna går på cellprovskontrollerna bara därför att de blir kallade. För att få fler 
kvinnor att hörsamma den kallelse de får för cellprovskontrollen, borde kanske det 
informationsblad som idag delas ut i samband med provtagningstillfället skickas med 
kallelsen. Detta för att kvinnan ska få möjlighet att få läsa den innan provtagningstillfället i 
lugn och ro. Hon kan då få en bättre kunskap om varför cellprovet tas samt hinna tänka 
igenom eventuella frågor som kan uppstå. Detta kanske kan få fler kvinnor att se det 
positiva att komma till cellprovstagningen som annars uteblir. Det viktiga är att få 
kvinnorna att inse att cellprovstagningen är viktig och att få dem att prioritera den lika högt 
som andra göromål vilket kvinnor enligt Oscarsson, 2008, inte gör annars. Många av de 
kvinnor som kommer till mottagningen har ju aldrig haft några cellförändringar medan 
andra kommer dit med helt andra erfarenheter. Oavsett vad kvinnan har fått för provsvar 
tidigare kan ju oron vara lika stor för den enskilda kvinnan. Vi fann i vårt resultat att 
många kvinnor uttryckte en oro över att gå och bära på cancer. Barnmorskor som arbetar 
med cellprovskontroller bör ha en gedigen kunskap om cervixcancer och cellförändringar 
och det är även viktigt att vara införstådd med att det kan vara mycket laddat för kvinnan 
att komma på cellprovskontroll (Faxelid et.al., 2001). Det är då viktigt att möta kvinnan 
där hon är i sitt hälsotillstånd med den oro hon uttrycker men att också lyfta fram det 
positiva i situationen på ett sådant sätt att man bevarar den goda vårdrelationen. Eriksson 
(2000b) menar att vårdrelationen utgör en grund för både vårdare och patient att förmedla 
olika budskap mellan varandra, samt att det är vårdrelationens syfte att stödja och stärka 
patientens hälsoprocesser.  
De kvinnor som deltog i studien ansåg att deras hälsa var viktig och de kände därför att 
cellprovskontrollen kunde liknas med en hälsoundersökning för att få reda på att allt var 
som det skulle. Vad är då egentligen hälsa? Hälsa som begrepp kan vara olika från person 
till person. Rydén och Stenström (2008) beskriver bland annat att bakom hälsan finns det 
processer som vidmakthåller liv samtidigt som andra bryter ner kroppen och ytterst leder 
till döden dessa är då sjukdomsfrämjande, men detta är i sig inte ett tecken på sjukdom 
eftersom kroppen åldras och försvagas (Rydén & Stenström, 2008) Hälsan kan vara både 
subjektiv och objektiv. Den subjektiva hälsan innebär att år från uttalad sjukdoms känsla 
till känsla av välbefinnande och den objektiva från frånvaro till förekomst av tecken på 
hälsa (Rydén & Stenström, 2008). Kvinnorna i studien påtalade att hälsa även var likvärdig 
med att ha kontroll på att allt var som det skulle. Undersökningen i sig hos barnmorskan 
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blev då en form av att få kvitto på att allt var normalt/friskt. Brülde och Tengland (2003) 
menar att termen hälsa kan användas på många olika sätt. Hälsa är avsaknad av sjukdom 
det vill säga att alla organ och dess system fungerar normalt. Att ha god hälsa kan även 
vara att fungera både socialt, fysiskt och psykiskt samt att hälsan även kan vara en 
välbefinnande hälsa (Brülde & Tengland, 2003). Enligt Eriksson (2000c) är hälsan alltid 
relativ i olika bemärkelser. Exempelvis måste alltid hälsa ses ur individens vinkel och 
hälsan är även relativ till kultur och samhälle. Hälsan kan även ses på olika sätt beroende 
på i vilket kontext det används. Hälsa behöver alltså inte vara total avsaknad av sjukdom 
utan bedöms med hänsyn till välbefinnande och blir då individuell (Eriksson, 2000c). 

Att lyfta fram det positiva i att gå på cellprovskontrollerna är något som vi tror behöver 
förbättras så att kvinnan ser cellprovskontrollen som hälsokontroll för deras egen skull och 
som en hälsovinst. Eriksson (2000b) talar om att använda den positiva vårdmodellen som 
ett redskap för att patientens hälsotillstånd skall fortgå och utvecklas. Eriksson (2000b) 
säger även att vårdrelationen utgör en grund för både vårdare och patient att förmedla olika 
budskap mellan varandra. Vid ett möte i samband med en cellprovskontroll handlar det 
ofta om mycket korta möten och kvinnan har kanske många frågor med sig. Kvinnorna har 
även olika erfarenheter och kunskaper med sig. Dahlberg et. al (2003) menar att i den 
professionella vårdrelationen krävs stor öppenhet från vårdarens sida samt att ansvaret 
alltid ligger hos den professionella vårdaren som då ansvarar för att vårdrelationen blir 
positiv. Det resultatet visade var att kvinnorna trots det korta mötet som sker hos 
barnmorskan ändå kände att hon hade möjlighet att få svar på sina frågor.  

Dagligen kommer information via tidningar och media om att vaccinera flickor och unga 
kvinnor för HPV för att på så sätt kunna förebygga livmoderhalscancer. Att då kunna ge 
kvinnorna information om hur livmoderhalscancer/cellförändringar uppstår kanske även 
denna information borde finnas med i samband med att en kallelse sänds till kvinnan. Den 
vanligaste orsaken till cellförändringar av det allvarligare slaget är HPV som förekommer i 
så gott som 100 % av all cervixcancer. HPV är en av de vanligaste sexuellt överförbara 
sjukdomen och är överrepresenterat bland unga kvinnor, och sexuell aktivitet är den största 
riskfaktorn för HPV (Griss, 2007; Mays et al., 2000; Moriera, 2006; Daejien et al., 2008). I 
vårt resultat framkom det inget om cellförändringar i relation till sexuellt överförbara 
sjukdomar. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning om att kunskapen kring att 
HPV är sexuellt överförbar sjukdom är bristfällig (Anhang et al., 2003; Mayes et al., 2000; 
Dell et al., 2000; Hoover et al., 2000; Ideström, 2005). Ideström, (2005) visar på att 
kunskaper kring HPV som sexuellt överförbar sjukdom även är bristfällig bland 
barnmorskor som arbetar med gynekologisk cellprovstagning. 

En viktig aspekt att fundera över är även tillgängligheten för kvinnorna att komma på  
cellprovskontroller. Att ha eventuellt en öppen kvälls mottagning så att det blir lättare att 
komma utan att för den skull behöva ta ledigt från arbetet, eller att ha en eventuell ”drop 
in” tid för att öka tillgängligheten. Det vi fann mycket av i tidigare forskning pekar bland 
annat på att kvinnan inte prioriterar cellprovskontrollerna, dels spelar arbete, hem och 
familj in om då en ökad tillgänglighet finns så kan det bli lättare för kvinnan att komma 
(Oscarsson et al., 2008). Detta verifieras i vårt resultat under kategorin att gå för att man 
blir kallad.  

 

Rädsla för cancer eller annan sjukdom var ytterligare faktorer som framkom tydligt under 
intervjuerna och att det var en stor oro hos kvinnorna. Många kvinnor tog upp ärftligheten 
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av cancer, mamma eller annan släkting som haft livmoderhalscancer eller annan form av 
cancer gjorde att de valde att komma på cellprovskontrollerna. Cancer är ett enormt laddat 
ord och har varit så i många generationer. Alla kvinnor som debuterat sexuellt befinner sig 
riskzonen för att utveckla cervixcancer är något som många har dålig kunskap om. 
(Anhang et al., 2003; Mayes et al., 2000; Dell et al.,2000; Hoover et al., 2000; Lambert, 
2001; Moriera,2006) 

 

Att ha en sjukdom utan att veta om den var också det en stor rädsla som fanns hos 
kvinnorna i vår studie. Dahlberg et al. (2003), menar att genom kroppen har människan 
tillgång till livet. En förändring i form av skada, ångest, sjukdom eller annat lidande gör att 
vid varje förändring i kroppen kan livet bli förändrat. Att få reda på om det fanns någon 
form av förändring var viktigt för kvinnorna att få reda på så tidigt som möjligt så att det 
kunde åtgärdas. Rädsla för att ha cancer eller någon annan sjukdom utan att veta om det 
var något som de flesta kvinnorna uttryckte oro inför, att gå med en sjukdom som inte visar 
sig skapar stor oro. Då cellförändringar och cancer i tidigt stadium sällan ger symptom är 
det än mer angeläget att vi förmedlar det positiva med cellprovskontroller till kvinnan. Det 
är även viktigt att barnmorskan upplyser kvinnan om att ytterst få cellförändringar leder till 
cancer och att det hela tiden fortgår en form av cellförändring i cellerna och att även dessa 
normala cellförändringsförhållanden visar sig på cellprovet. (Faxelid et al., 2001; 
Socialstyrelsen, 2008). 

Det som vi fann i tidigare studier var framförallt att många kvinnor anser sig ha tidsbrist 
och att de prioriterar annat framför att gå på cellprovskontroller (Oscarsson et al., 2008).  
Tiderna för kvinnan att gå på cellprovskontroll ligger under dagtid och många av de 
kallade kvinnorna är yrkesarbetande och har därför svårt att komma ifrån en stund. Många 
av de kvinnor som ändock väljer att komma går kanske därför ifrån en kort stund från 
arbetet eller förlägger sin rast för att hinna med. Det framkommer i en studie av Oscarsson, 
2008, att kvinnor angav just att ta ledigt från arbetet var en av anledningarna till att de 
valde att avstå från cellprovskontroll. 

 

Konklusion 

Det som framkom var att kvinnorna i denna studie valde att gå på gynekologisk 
cellprovtagning på grund av rädsla för cancer och att eventuellt ha en sjukdom utan att veta 
om det. Att gå bara för att man blir kallad samt för att bli friskförklarad var ytterligare 
orsaker. Resultatet visade att kvinnorna även såg den gynekologiska cellprovskontrollen 
som en hälsokontroll och att de samtidigt fick möjlighet att prata med och få information 
av barnmorskan vid detta tillfälle. Kvinnorna ser den gynekologiska cellprovskontrollen 
som ett tillfälle att få adekvat information av barnmorskor. Det är då viktigt att 
barnmorskan har de kunskaper som krävs om vad cellprovet kan påvisa och inte samt 
kunna ge individanpassad information vid provtillfället. Denna studie visar att det finns 
många frågor att söka svar på, exempelvis vilken information kvinnor anse vara viktig att 
får vid kallelsen och fler och större studier behöver göras inom detta område. 
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     Bilaga 1 

 

Kvinnors inställning till gynekologisk cellprovstagning 
 
Vill du delta i en studie om kvinnors inställning till gynekologisk cellprovstagning? 
 
Studiens syfte: Att beskriva kvinnors inställning till varför de går på sin gynekologiska 
cellprovtagning 
 
Studien vänder till dig som kvinna som väljer att gå på gynekologisk cellprovtagning och 
ej gör ett omprov eller tidigare har haft cellförändringar. 
 
Det är många kvinnor som ej kommer på sina gynekologiska cellprovstagningar och det 
finns studier som undersökt orsaker till att utebli. I denna studie vill vi undersöka varför 
kvinnor väljer att gå på gynekologisk cellprovtagning. 
 
Datainsamling kommer att ske i form av intervjuer. Intervjuerna beräknas ta mellan 10-30 
minuter. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ut på papper och 
analyseras. 
 
Att delta i studien är frivilligt och det står dig fritt att när som helst avbryta din medverkan. 
 
Om du deltar i studien utlovas du att din intervju kommer att behandlas strikt 
konfidentiellt. Inga uppgifter om identitet noteras. Data redovisas så att ingen enskild 
individ kan identifieras. Intervjun och dess utskrift kommer enbart att läsas av forskarna 
och handledaren. Materialet kommer att vara inlåst så att ingen obehörig har tillgång till 
det. 
 
Vi som gör studien heter Eva Eskebrink och Marlene Eriksson. Vi studerar till 
barnmorskor och detta ingår som en del i vår utbildning att skriva en uppsats på 
magisternivå. Studien bedrivs med hjälp av vår handledare Ingela Lundgren, som är 
barnmorska och lektor på högskolan i Skövde. 
 
Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss. 
 
Eva Eskebrink                               Marlene Eriksson                       Ingela Lundgren 
Hem 0550-80655                          Hem 033-279110                        Ingela.Lundgren@his.se 
eva.eskebrink@hotmail.com        marlene.eriksson@telia.com 
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      Bilaga 2 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Underkategori Huvudkategori 

”Man är ju livrädd 
för cancer” 

Rädd för cancer Rädsla för 
sjukdom 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rädsla för cancer 

”Jag tycker att det 
är jätteviktigt att på 
tidigt stadium då få 
veta om det skulle 
vara något, typ 
cancer eller något” 

Cancer på/i tidigt 
stadium 

”Viktigt för att 
utesluta att jag har 
cancer” 

Utesluta cancer 

Ärftlighet ”Om det skulle 
vara något, 
cellförändringar 
eller cancer” 

Cellförändringar/cancer 

”Det är en 
hälsokontroll precis 
som att gå till 
tandläkaren” 

Hälsokontroll Hälsokontroll 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att bli 
friskförklarad en del 
av kroppen man ej 
kan kontrollera 
själv ”Hälsan är ju viktig 

och det bra med 
undersökningen 
då” 

Undersökning för hälsan 

”För att det är en 
del av kroppen som 
jag inte kan ha koll 
på själv” 

Koll på kroppen 

Egen vård ”Jag måste ta hand 
om mig och min 
kropp” 

Ta hand om sig själv 

”Jag gör det för 
min egen skull” 

För sin egen skull 
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Underkategori Huvudkategori 

”Det tycker jag är 
bra och att dom 
kallar, ja annars 
vet man ju inte 
hur många som 
skulle gå omkring 
och har och 
kanske får cancer” 

Bra att de kallar Erbjudande med 
regelbunden kontroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att gå för att man 
blir kallad 

”Det är 
jätteviktigt att jag 
tar hand om mig 
själv och då jag 
blir erbjuden att 
gå hit så gör jag 
det” 

Erbjudande 

”Bra att man får 
göra det 
kontinuerligt” 

Kontinuerligt 

”Det var inte 
farligt och jag 
kommer att gå fler 
gånger alltså de 
gånger man ska 
gå” 

Gå de gånger man 
ska 

 
 
Ingen självklarhet att ta 
kontakt själv 

”Så det är ju bra 
att man blir kallad 
för jag skulle inte 
själv ta 
kontakten” 

Tar ej kontakt 
själv 

”Ser det som en 
jättemöjlighet att 
regelbundet ha 
kontroll” 

Regelbunden 
kontroll 

 
 

 

 

 

 

 

 


