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Sammanfattning 
 

I ett samhällsperspektiv är organiserad Gynekologisk cellprovtagning (GCK) en 

kostnadseffektiv metod för att förebygga samt minska dödligheten i 

livmoderhalscancer, vilken är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor världen 

över. Genom GCK kan förstadium till livmodershalscancer upptäckas. Dödligheten i 

livmoderhalscancer har minskat i Sverige sedan organiserad GCK infördes och tidigare 

studier visar att denna cancerform förekommer oftare hos kvinnor som inte deltar i 

organiserad GCK. Många kvinnor väljer dock att avstå från att delta. Syftet med denna 

studie är att beskriva kvinnors tankar om organiserad gynekologisk 

cellprovtagningskontroll när de valt att avstå från deltagande i sådan. Informanter 

rekryterades genom två datainsamlingsmetoder. Fyra informanter rekryterades från 

kallelseregistret och sju via snöbollsmetoden. Intervjuer med tre kvinnor och 

telefonintervjuer med åtta kvinnor genomfördes. Intervjuerna analyserades enligt 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet åskådliggörs genom fyra kategorierna vilka är Att 

göra det sedan, Att det inte gäller mig, Att undvika en utlämnande situation samt Att 

inte bli bekräftad i mötet med barnmorskan vid provtagningstillfället. Kvinnornas 

tankar tyder på att de gjort ett aktivt ställningstagande att inte delta i organiserad GCK 

och att de sköt beslutet om deltagande till framtiden. Därutöver framkom att de avstått 

deltagande i organiserad GCK på grund av rädsla för att inte bli bekräftade i mötet med 

barnmorskan vid provtagningstillfället. Gemensamt för kvinnorna i studien var att de 

alla kunde tänka sig att delta i organiserad GCK i framtiden om förhållandena kring 

GCK vore annorlunda. Inom ramen för den organiserade cellprovtagningskontrollen bör 

utrymme finnas för att tillgodose kvinnors olika behov då vissa kvinnor behöver extra 

stöd och motivation för att hörsamma kallelsen.  

 

 

Nyckelord: Organiserad GCK, icke deltagare, sexuell hälsa, barnmorska, vårdande, 

livsvärld, lidande, livmoderhalscancer    
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INLEDNING 

I Sverige insjuknar årligen fler än 400 kvinnor i livmoderhalscancer, varav en tredjedel 

av fallen leder till dödlig utgång (Socialstyrelsen, 2012a). För att i ett tidigt skede 

upptäcka cellförändringar innan de hunnit utvecklas till cancer erbjuds alla kvinnor 

mellan 23 och 60 års ålder att delta i organiserad gynekologisk cellprovskontroll 

(GCK). Målet med screeningverksamheten är att minska dödligheten i 

livmoderhalscancer (Dillner, 2000).  

 

Organiserad GCK utförs vanligtvis av barnmorskan på barnmorskemottagningar runt 

om i landet. Organiserad GCK innebär att cellprov tas inom screeningverksamhet med 

regelbundna intervaller. Inbjudan sker genom att kvinnan får ett brev (kallelse) 

hemskickat med plats, tid och datum för provtagning av GCK.   

 

Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för barnmorskor (2006) ingår sexuell 

och reproduktiv hälsa i barnmorskans arbetsområde. Det åligger barnmorskan att 

informera om GCK på individ- och gruppnivå samt för den enskilda kvinnan förklara 

vad avvikande resultat innebär. Barnmorskan skall utföra GCK på ett professionellt sätt 

i enlighet med de riktlinjer som Socialstyrelsen utfärdat. Dessutom skall barnmorskan 

medverka till att kvinnan känner trygghet då provtagning sker. 

 

Barnmorskans arbete med organiserad GCK har betydelse på såväl individ- och 

samhällsnivå via förebyggande åtgärder förhindra lidande samt minska de 

samhällskostnader varje cancersjukdom medför. Livmoderhalscancer innebär ett stort 

lidande för den enskilda kvinnan och hennes anhöriga men också en stor kostnad för 

samhället. Flertalet fall av utvecklad livmodershalscancer med dödlig utgång 

förekommer hos dem som inte deltar i organiserad GCK (Andrae et al., 2008; Svensk 

förening för obstetrik och gynekologi [SFOG], 2010). Organiserad GCK är en form av 

hälsofrämjande arbete där kvinnor utan symtom kontrolleras för att finna avvikelser. 

Under vår barnmorskeutbildning har vi uppmärksammats att många kvinnor väljer att 

avstå från organiserad GCK. Genom vår studie vill vi därför bidra till en ökad förståelse 

för kvinnors tankar som väljer att avstå från organiserad GCK. 

 

 

BAKGRUND 

I studiens bakgrund presenteras fakta om Humant papillom virus (HPV), 

livmoderhalscancer och den screeningverksamhet med organiserad GCK som bedrivs i 

Sverige. Därefter utvecklas de vårdvetenskapliga konsensusbegreppen och 

barnmorskans betydelse för ämnet.   

 

Sexuell och reproduktiv hälsa 

Utrikesdepartementet (UD) har utgivit en skrift om ”Sveriges internationella politik för 

sexuell och reproduktiv hälsa”. Där framhävs att målet för god sexuell hälsa är att alla 

individer ges samma villkor, förutsättningar och rättigheter att själv besluta över sin 

kropp och sin sexualitet. Sexuell och reproduktiv ohälsa är en vanlig orsak till sjukdom 

och dödsfall världen över (UD, 2006). Inom ramen för sexuell hälsa ingår att alla 
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människor skall ha möjlighet till säkra sexuella kontakter utan oro för sjukdom. Enligt 

Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för barnmorskor (2006) ingår sexuell och 

reproduktiv hälsa i barnmorskans arbetsområde. Barnmorskan skall identifiera orsaker 

som kan påverka en människas sexuella och reproduktiva hälsa negativt (Svensk 

förening för obstetrik och gynekologi & Barnmorskeförbundet [SFOG & SBF], 2008).  

En orsak till sexuell ohälsa är smitta med HPV, som kan föras över genom sexuella 

kontakter. 

 

Humant papillom virus  

HPV är ett av världens vanligast sexuellt överförbara virus. Majoriteten av alla sexuellt 

aktiva drabbas av HPV- orsakade virusinfektioner som till exempel kondylom, vid ett 

eller flera tillfällen i livet. Det finns idag över hundra kända HPV varav de flesta läker 

ut av sig själv inom 18 månader från smittotillfället. Av dessa hundra HPV-varianter är 

det endast fjorton som orsakar livmoderhalscancer och av dem är HPV 16 och HPV 18 

de mest cancerogena (Smittskyddsinstitutet (Smi), 2012). Risken att drabbas av HPV 

ökar med antalet sexuella partners en kvinna har under sitt liv. Även icke-penetrerande 

sex, som exempelvis vid homosexuella relationer, kan orsaka HPV-smitta. Det är därför 

viktigt att använda barriärskydd vid alla sexuella kontakter. Idag finns olika vacciner 

mot de mest cancerogena varianterna, men vaccinerna ger inte 100 % skydd. En 

vaccinerad kvinna rekommenderas därför att fortsätta delta i organiserad GCK (SFOG, 

2010).  

 

Livmoderhalscancer 

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. 

Jämfört med andra cancersjukdomar är det relativt unga kvinnor som drabbas. Årligen 

insjuknar 500 000 kvinnor i världen av livmoderhalscancer och av dessa fall uppskattas 

274 000 ha dödlig utgång. 80 % av dödsfallen sker i fattiga länder där möjlighet till 

organiserad GCK saknas (World Health Organization [WHO], 2008). I Sverige är 

livmoderhalscancer den 15:e mest frekventa cancerformen hos kvinnor. År 2010 

diagnosticerades 428 nya fall av denna cancertyp i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). 

Livmoderhalscancer är en lömsk sjukdom med få och ospecifika symtom i inledningen 

av sjukdomsskedet, till exempel riklig blödning och flytningar. När 

livmoderhalscancern är långt framskriden uppkommer tydligare symtom som smärta 

och nedsatt allmäntillstånd med viktnedgång, trötthet och anemi som följd. 

Livmoderhalscancer är ett samlingsnamn för flera cancervarianter, varav den vanligast 

förekommande är skivepitelcancer (Dahm Kähler, 2010). Vid GCK är det i första hand 

förstadier till skivepitelcancer i form av cellförändringar som upptäcks. Denna cancer 

har ofta ett långt förstadium och ett långsamt förlopp (Widmark, 2009).  Då 

cellförändringar upptäcks kan dessa utredas, behandlas och följas upp innan 

livmodershalscancer utvecklas. Kvinnor som inte deltar i GCK löper följaktligen högre 

risk att drabbas av utvecklad livmodershalscancer (Andrae et al., 2008). Sedan 

screeningverksamheten infördes i Sverige har dödligheten i livmoderhalscancer minskat 

med 53 %, och av denna anledning finns idag ett väl etablerat screeningprogram för 

GCK (Dillner, 2000).  
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Screeningverksamhet 

Screeningverksamhet beskrivs av WHO (2012) som ett kostnadseffektivt organiserat 

program där syftet är att kontrollera en stor del av befolkningen för att i ett tidigt skede 

finna personer med förändringar eller avvikelser och därefter erbjuda behandling. GCK 

är en framgångsrik form av screeningverksamhet där dödligheten i livmodershalscancer 

minskat sedan den infördes. Organiserad GCK förekommer i flera länder i Europa och 

övriga världen. Skillnader i hälso- och sjukvårdssystem samt ekonomiska förhållanden 

medför emellertid att provtagningsintervall och andra faktorer är olika. I Sverige 

infördes organiserad GCK mellan åren 1967-1977 (Anttila et al., 2004).  

 

Utvärdering av den organiserade screeningsverksamheten görs utifrån begreppen 

hörsamhet och täckningsgrad. Begreppet hörsamhet innebär andelen kvinnor som 

deltagit i GCK efter att ha erhållit en kallelse. Med täckningsgrad avses andel kvinnor 

inom avsedd åldersgrupp och rekommenderat tidsintervall som deltagit i GCK (SFOG, 

2010). I Sverige är målet en täckningsgrad på 85 % men få sjukvårdsregioner når den 

nivån. År 2011 var den genomsnittliga täckningsgraden i genomsnitt 79,4 % 

(Socialstyrelsen, 2012b).  

 

Socialstyrelsens rapport (1998) ”Gynekologisk cellprovskontroll: Förslag till 

screeningprogram” ligger till grund för dagens screeningverksamhet. Enligt 

Socialstyrelsen skall åtgärder vidtas för att främja kvinnors deltagande. Grupper som 

deltar i mindre utsträckning är unga kvinnor och utrikes födda kvinnor. För att öka 

deltagandet bör kallelsen vara inbjudande och lätt att förstå. Dessutom skall det vara 

hög tillgänglighet till de barnmorskemottagningar där provtagning utförs. Det skall 

finnas möjlighet till telefonkontakt för ombokning och eventuella frågor. Ett vanligt 

skäl för ombokning anges vara att kvinnorna erbjuds provtagningstid under sin 

menstruationsperiod. Provet skall inte tas under menstruationsperiod eftersom analysen 

försvåras om provet blir uppblandat med blod. Detsamma gäller för sädesvätska, därför 

skall samlag undvikas dygnet före provtagning (SFOG, 2010). Socialstyrelsens rapport 

nämner vidare att det är viktigt att kallelseregistret är uppdaterat med korrekta namn och 

adresser för att förhindra att kvinnor som flyttat eller avlidit får en kallelse. Genom att 

uppdatera kallelseregistret gentemot folkbokföringsregistret kan detta undvikas. 

Socialstyrelsen anger som mål att antalet kallelser som skickas fel inte får överstiga tre 

procent av andelen kallade (Socialstyrelsen, 1998). 

 

Ansvaret för att organisera GCK åvilar idag varje sjukvårdsregion. I de flesta 

sjukvårdsregionerna samarbetar cytologlaboratoriet med befolkningsregistret för att 

skicka ut kallelser (SFOG, 2010). Kallelse till GCK skickas till kvinnan via ett 

datoriserat kallelsesystem. För detta ändamål används sedan 2002 i Västra 

Götalandsregionen det nationella kvalitetsregistret som benämns Cytburken (Regionalt 

cancercentrum väst, 2012a). Idag använder även sjukvårdsregionerna Halland och 

Stockholm – Gotland samma kallelseregister. Cytburken är uppbyggt av två delar, den 

ena delen innehåller en individuell översikt där kvinnans provresultat samlas, den andra 

delen är till för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Barnmorskor och läkare 

som har tillgång till registret kan lätt kontrollera när senaste GCK togs samt få en 

översikt över kvinnans provtagningshistorik. Kallelseregistret är anslutet till det 

cytologlaboratorium som analyserar proven och uppdateras regelbundet. Dessutom skall 

Cytburken verka för att minska överprovtagning samt vara underlag för fortsatt 
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forskning (Regionalt cancercentrum väst, 2012a). Överprovtagning innebär att GCK tas 

med för korta intervall, vilket medför en större kostnad för samhället. Kvinnan har 

heller ingen fördel av för täta provtagningar (SFOG, 2010).  

 

Kvinnor mellan 23 och 50 års ålder får en kallelse vart tredje år. Efter 50 år och fram till 

60 års ålder kallas kvinnan vart femte år. Varje år hittas cellförändringar, i 

uppskattningsvis, 4 % av alla GCK som tagits i Sverige (SFOG & SBF, 2008). Center 

för Cervixcancerprevention (2011) redogör för det totala antalet GCK som togs i 

Sverige år 2009, vilket var 650 178 stycken.  

 

Hörsammar kvinnan inte kallelsen skickas en ny kallelse. I Västra Götalandsregionen 

påminns kvinnor årligen via en ny kallelse. Hur ofta kvinnor får påminnelse med ny 

kallelse skiljer sig åt mellan olika sjukvårdsregioner. Det medför svårigheter att jämföra 

hörsamhet mellan olika sjukvårdsregioner eftersom rutin med årlig påminnelse kan ge 

lägre hörsamhet (Regionalt cancercentrum väst, 2012b).  

 

Hittills har vi presenterat en översikt av hur den organiserade screeningverksamheten 

ser ut i Sverige idag. Detta är viktigt att ha i åtanke när man begrundar orsakerna till att 

kvinnor avstår från organiserad GCK. Fortsättningsvis beskrivs vårdvetenskapens 

konsensusbegrepp för att bättre förstå kvinnans livsvärld. Inom vårdvetenskapen ses 

människan som en helhet av kropp, själ och ande, vilka inte kan särskiljas (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

Kvinnans livsvärld 

Livsvärld innebär den värld varje individ erfar och den påverkas av hennes tidigare 

erfarenheter och upplevelser. Inom livsvärldsperspektivet beskrivs människans 

subjektiva och levda kropp. Den subjektiva kroppen är en helhet av kropp och själ som 

inte kan delas. Människan kan inte ses som ett objekt, en sak, utan som ett levande 

subjekt (Dahlberg et al., 2003). Kvinnan lever i och genom sin kropp och denna är 

existentiell, fysisk och psykisk. Livsvärldsperspektivet innebär en förståelse för att 

vardagen påverkar hela människans tillvaro (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta måste 

barnmorskan ha i åtanke då hon skall förstå varför kvinnor väljer att avstå från att delta i 

organiserad GCK. Livsvärlden påverkas av vardagslivets åtaganden där kvinnans ålder, 

socioekonomi och utbildning ligger till grund för olika beslut hon tar. Eftersom många 

kvinnor idag har fullt upp med arbete och familj prioriterar de inte deltagande i 

organiserad GCK (Oscarsson, Wijma & Benzein, 2008a). Eaker, Adami och Sparén 

(2001a) diskuterar i sin studie att kvinnor som avstod GCK upplevde att de hade så 

mycket annat i livet att de inte hann med att delta. Dessa kvinnor såg inga fördelar med 

GCK och ansåg att livmoderhalscancer var en mindre allvarlig cancerform. I studier 

från andra länder fanns ett samband mellan icke-deltagande och dålig socioekonomi 

(Ackerson & Preston, 2009). Svenska studier har däremot inte sett en dylik relation 

mellan låg inkomst, låg socioekonomisk status och icke-deltagande i organiserad GCK 

(Eaker, Adami & Sparén, 2001b; Rodvall, Kemetli, Tishelman & Törnberg, 2005).  

 

I en studie av Rodvall et al. (2005) undersöktes deltagandet i organiserad GCK mellan 

olika åldersgrupper. Författarna fann att yngre kvinnor, som är under 30 år, deltar i 

organiserad GCK i mindre utsträckning än äldre kvinnor. Samma studie visade även att 
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kvinnor som har barn deltar i större utsträckning i organiserad GCK. Rodvall et al. 

(2005) fortsätter tolka att kvinnorna i samband med obstetriska besök erbjuds GCK. 

Detta kan jämföras med en studie av Eaker et al. (2001b), som funnit att regelbunden 

kontakt med barnmorska i samband med till exempel preventivmedelsrådgivning ofta 

resulterade i att kvinnorna tog GCK regelbundet.  

 

Hälsa  

Hälsa är ett begrepp inom vårdvetenskapen som är svårfångat eftersom det är 

mångdimensionellt och innebär mycket mer än frånvaro av sjukdom (Wärnå – Furu, 

2012). WHO (1948) definierar hälsa som “a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. Vad den unika 

människan ser som hälsa skiljer sig från person till person och varierar med människans 

ålder (Wiklund, 2003). Människan tar ofta hälsan för given och förstår därför inte 

innebörden av den förrän hon har ett visst mått av lidande (Lindwall, 2012). Vid ohälsa 

söker människan sjukvård med en önskan att återfå hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Vid organiserad GCK är det kvinnor som är kallade till sjukvården för att kontrollera 

sin gynekologiska hälsa. Kvinnor har i allmänhet en positiv syn på organiserad GCK 

och de flesta känner sig väl bemötta av vårdpersonalen. Genom att kallelserna skickas 

regelbundet till kvinnorna upplevs det lättare att delta än om de själva måste boka tid 

(Ideström, 2005). Forss et al. (2001) fann att kvinnor som tog en aktiv roll i sin egen 

hälsa ville upptäcka cellförändringar i tidigt skede och därför valde att delta i 

organiserad GCK. I en studie av Widmark, Lagerlund, Ahlberg och Tishelman (2008) 

beskriver kvinnor olika aspekter av kontroll som en viktig del av sin hälsa. Några 

kvinnor motiverade sitt beslut att delta i organiserad GCK som ett sätt att behålla 

kontroll och därigenom sin hälsa. I en studie av Blomberg, Widmark, Ternestedt, 

Törnberg och  Tishelman (2011) beskrivs hur 30-åriga kvinnor resonerar kring hälsan. 

De framställer hälsa som ett individuellt begrepp, där alla individer har olika åsikter om 

vad som är viktigt för att uppnå en god hälsa i livet. Ansvarstagande för den egna hälsa 

är upp till varje individ samtidigt som det finns faser i livet när andras behov prioriteras 

framför den egna hälsan, till exempel under småbarnsåren. Till skillnad kan upplevd 

god hälsa också vara en orsak till att inte delta i organiserad GCK. Vissa kvinnor anser 

att så länge de inte känner av symtom behöver de inte delta i organiserad GCK eftersom 

de betraktar sig som friska (Blomberg, Ternestedt, Törnberg & Tishelman, 2007; Eaker 

et al., 2001a; Oscarsson et al., 2008a).  
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Miljö 

Dahlberg och Segesten (2010) nämner att vårdmiljön är en försummad del av vården. 

Under 1900-talet har arbetet med vårdmiljön fokuserat på hygien, teknik och effektivitet 

istället för att skapa en trygg och inbjudande vårdsituation. Det är känt att miljö och 

omgivning kan påverka en människas upplevelser av vården. Även Ylinkangas (2012) 

beskriver hur miljön påverkar oss människor. Det är viktigt att barnmorskan är 

medveten om att allt som sker runt omkring undersökningen påverkar kvinnans 

upplevelse, allt ifrån hur rummet är utformat till vilken stämning som råder. 

Barnmorskan skall ha i åtanke att provtagningsmiljön kan vara främmande för kvinnan, 

speciellt om det är kvinnans första gynekologiska undersökning.  

 

Den gynekologiska provtagningssituationen kan av kvinnan upplevas som en intim 

position kopplad till hennes sexualitet vilket innebär att kvinnan kan känna sig blottad 

både kroppsligt och mentalt. Detta kan medföra en känsla av att hon förlorar kontrollen 

över sin kropp. Genom att barnmorskan ger upprepad information under provtagningen, 

kan kvinnan återfå kontrollen (Grundström, Wallin & Bertero, 2011). Barnmorskan bör 

förklara hur provtagningen går till, använda termer och uttryck så att kvinnan förstår. En 

del kvinnor upplever det nedsättande att klä av sig på underkroppen inför en främling. 

För att underlätta för dessa kvinnor kan barnmorskan erbjuda kvinnan möjlighet till att 

dölja underkroppen efter att hon tagit av sig byxor och trosor (Blomberg, Tishelman et 

al., 2011; Grenfield & Pederson, 2011).  

 

Situationen vid organiserad GCK är speciell då kvinnan exponerar en privat del av sin 

kropp, genom att befinna sig i en gynekologisk stol med en lampa riktad mot sitt 

underliv. I undersökningsrummet kan en eller flera främmande personer vara 

närvarande och dessa personer kan se en del av kvinnans kropp som hon själv aldrig 

sett. Ofta finns det fönster som inte alltid är insynsskyddade. Undersökningsrummet är 

inte sällan kalt, sterilt och opersonligt. Kalla instrument, brist på adekvat information 

och om undersökaren är man eller kvinna kan påverka upplevelsen. Det är därför viktigt 

med en god kontakt mellan provtagaren och kvinnan eftersom bristande kontakt orsakar 

känslor av obehag under undersökningen (Hilden, Sidenius, Langhoff-Roos, Wijma & 

Schei, 2003).  

 

Lidande 

Eriksson (1994) beskriver att det lidande människor möter inom sjukvården kan indelas 

i sjukdomslidande, livslidande samt vårdlidande. Sjukdomslidande innebär det lidande 

som människan erfar i samband med sjukdom vilket inkluderar både kroppslig, själslig 

och andlig smärta. Livslidande innebär ett lidande som uppstår då människans 

vardagliga liv oväntat förändras och det som människan betraktar som självklart 

upphör. Livslidandet är förenat med människans existens och uppkommer då människan 

erfar en rädsla för att tillintetgöras och dö. Vårdlidande inträffar när människovärdet 

kränks och detta kan ske genom fördömande, bestraffningar och utövande av auktoritet. 

Även då vårdaren väljer att inte ge den sjukvård som krävs uppkommer vårdlidande. 

Dessutom kan okunskap och informationsbrist leda till vårdlidande (Eriksson, 1994). 

Erfarenhet av vårdlidande kan ligga till grund för det beslut kvinnan tar om att delta i 

organiserad GCK. I en studie av Oscarsson et al. (2008a) fann författarna att kvinnor 

som varit utsatt för vårdlidande medvetet avstod från organiserad GCK. Även i de fall 
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anhöriga utsatts för sjukvård som uppfattats som negativ kunde detta ligga till grund för 

deras beslut. Oscarsson (2007) beskriver två typer av lidande i samband med 

organiserad GCK, dels vårdlidande som kan uppstå om kvinnan upplever sig illa 

behandlad av barnmorskan vid provtagningssituation, dels livslidande genom 

upplevelsen av oro och obehag inför den kommande provtagningssituationen. 

 

Vårdrelationen 

Tiden kvinnorna erbjuds är kort, därför finns det en risk att vårdandet blir alltför inriktat 

på kostnadseffektivitet, vilket kan orsaka vårdlidande då kvinnan inte upplever sig som 

sedd eller hörd. Arman (2012) skriver att målet för all vård är att lindra lidande hos 

människor. För att lindra eller undvika lidande bör barnmorskan sträva efter att kvinnan 

känner sig välkommen och respekterad genom att få den vård och behandling som hon 

behöver. Det är en utav barnmorskans uppgifter att ge en god vård vid organiserad GCK 

utefter de förutsättningar hon har. Barnmorskan bör vara följsam och utforma 

vårdhandlingarna, till exempel den gynekologiska undersökningen, efter kvinnans 

behov samt se till att kvinnan känner sig unik och inte som en i mängden.  

 

Vårdlidande undviks om vårdpersonal strävar efter att ge en god vård, vilket grundar sig 

på etiska värderingar, kärlek och ansvar för andra människor (Eriksson, 1994). Enligt 

Hälso– och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall ohälsa förebyggas och god vård ges 

för att behovet av trygghet skall uppfyllas. International Confederation of Midwives 

(2008) har beskrivit de etiska riktlinjer som skall ligga till grund för hur barnmorskans 

verksamhetsområde utformas. Det beskrivs att barnmorskor skall vara med och utveckla 

barnmorskans ämnesområde för att öka kvinnors hälsa världen över, vilket kan innebära 

att hon är med och utvecklar olika hälsoprogram, som till exempel gynekologiskt 

screeningverksamhet. Barnmorskan skall i mötet med kvinnan stödja och stärka hennes 

rätt till informerade val och beslut kring sin personliga vård. För att minska onödigt 

lidande kan kvinnans individuella behov tillgodoses.  

 

I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för barnmorskor (Socialstyrelsen, 2006) 

nämns att barnmorskans förhållningssätt skall vara etiskt och präglas av en helhetssyn. 

Det innebär att barnmorskan skall respektera kvinnans värdighet, autonomi och 

integritet. Mötet mellan barnmorskan och kvinnan under organiserad GCK är kort och 

intensivt, vilket innebär att barnmorskan endast har några minuter på sig för att skapa ett 

vårdande möte samt utföra cellprovtagningen. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 

att vårdande möten inte är beroende av tid, det är barnmorskans ansvar att mötet blir 

vårdande. Adekvat och tydlig information vid mötet med kvinnan kan öka kvinnans 

förståelse för betydelsen av att lämna GCK. Om barnmorskan är positiv och 

uppmuntrande vid provtagningstillfället kan det medverka till att kvinnan fortsätter att 

delta i organiserad GCK. Ett professionellt handläggande vid provtagningen poängteras 

för att kvinnor skall uppleva trygghet och därmed fortsätta deltagande i organiserad 

GCK (SFOG, 2010).  

 

För att undvika risken att mötet blir kallt och oengagerat skall kvinnan ses som, en unik 

individ. Detta sker genom att barnmorskan är lyhörd och anpassar 

provtagningssituationen efter kvinnans behov. Kvinnan hamnar i fokus om 

barnmorskan lyssnar på henne och anpassar besöket efter hennes behov. Genom att 
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fråga kvinnan om hon varit utsatt för en obehaglig gynekologisk situation kan 

barnmorskan anpassa provtagningen efter kvinnans förutsättningar (Oscarsson, 2007). 

Eftersom den gynekologiska undersökningen kan uppfattas som en intim situation där 

kvinnan befinner sig i ett utsatt läge är det viktigt att barnmorskan skapar en trygg 

relation för att kvinnan skall uppleva sig sedd (Grundström et al., 2011). 

 

För att kvinnor skall erhålla adekvat kunskap om organiserad GCK kan barnmorskan 

förslagsvis informera om detta då kvinnor besöker henne av andra orsaker (Eaker et al., 

2001b). Barnmorskan har ett ansvar ur ett samhällsperspektiv att se till att kvinnor har 

möjlighet till bra information för att klara av att ta ett beslut om att delta eller inte delta i 

organiserad GCK. De kvinnor som bestämmer sig för att inte delta i organiserad GCK 

skall bli respekterade för sitt val (Widmark, 2009). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Genom GCK kan cellförändringar upptäckas innan livmoderhalscancer utvecklats. 

Dödligheten i livmoderhalscancer har minskat sedan organiserad GCK infördes. 

Tidigare studier om deltagande och icke deltagande i organiserad GCK visar att denna 

cancertyp förekommer mer frekvent hos kvinnor som inte deltar i organiserad GCK 

samt att det inte finns några gemensamma bakgrundsfaktorer som särskiljer de kvinnor 

som väljer att avstå. Trots att det finns en effektiv metod för att minska dödligheten i 

livmoderhalscancer väljer kvinnor att avstå. Ytterligare kunskap behövs för att belysa 

ämnet och öka förståelsen om varför kvinnor väljer att avstå deltagande i organiserad 

GCK. Vi vill därför beskriva hennes tankar kring att avstå organiserad GCK. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors tankar om organiserad gynekologisk 

cellprovstagningskontroll när de valt att avstå från deltagande i sådan.  

 

 

METOD 

Ansats 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning vill beskriva 

världen som den upplevs av oss människor. Livsvärldsperspektivet användes för att 

belysa ämnet. För att lyckas med detta behövs en öppenhet för att se det unika. 

Öppenheten begränsas av vår förförståelse och frågans inriktning (Dahlberg, 1997). För 

att få veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv måste vi fråga dem. Genom 

samtal närmar vi oss andra människor för att lära känna deras levda värld. Den 

kvalitativa forskningsintervjun vill förstå världen ur informantens synvinkel. Genom 

intervjun kan människans livsvärld förstås och beskrivas (Kvale & Brinkman, 2009). 
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Informanter 

Informanter till studien rekryterades via två datainsamlingsmetoder. I studien ingår 11 

intervjuer varav fyra kvinnor rekryterades från kallelseregistret och sju via 

snöbollsmetoden. Intervjuerna varade mellan 5-16 minuter. Kvinnornas ålder varierade 

mellan  25-37 år.  

 

 

Rekrytering via kallelseregister 

Inklusionskriteriena i studien var att kvinnorna aldrig deltagit i gynekologisk 

cellprovtagning och/eller valt att avstå trots fem kallelser samt att de var bosatta inom 

en barnmorskemottagnings upptagningsområde, i västra Sverige. Efter att kontakt tagits 

med verksamhetsansvarig för kallelseregistret beslutades att inkludera 56 kvinnor i 

olika åldrar till studien, därför rekryterades 8 kvinnor i åldersgrupperna 30, 35, 40, 45, 

50, 55 och 60 år. Detta för att få bredd i urvalet samtidigt som vi räknade med ett stort 

bortfall. 

 

Informanternas adresser togs ur Befolkningsregistret efter att tillstånd givits av 

verksamhetschefen på barnmorskemottagning efter att korrekt etiskt handhavande 

styrkts med studiens handledare. Informationsbrev (Bilaga 1) skickades ut med 

förfrågan om medverkande till 55 personer eftersom en person föll bort på grund av 

okänd adress. Därefter sändes sammanlagt två påminnelser till de kvinnor som inte 

svarat. Sex brev återsändes på grund av okänd adressat. Sammanlagt 16 personer avstod 

från att medverka. En kvinna uppgav att uppgifterna var felaktiga och att hon hade 

deltagit i GCK. En kvinna hade gjort total hysterektomi. En kvinna var avliden. 24 

kvinnor hörde aldrig av sig. Sammanlagt tackade sju kvinnor ja till att medverka i en 

telefonintervju. Endast fyra intervjuer ifrån kallelseregistret ingår i studien. 

Förklaringen till detta är att en intervju gjordes men informanten uteslöts då det 

framkom att hon var totalt hysterectomerad. En kvinna ångrade sitt beslut att medverka. 

En kvinna kontaktade oss angående medverkan efter studiens färdigställande och ingår 

ej i studien.  

 

Rekrytering via snöbollsmetoden 

För att rekrytera ytterligare informanter användes även snöbollsmetoden. 

Snöbollsmetoden innebär att bekanta och tidigare informanter tillfrågas om de känner 

någon som överensstämmer med de inklusionskriterier och syfte studien har. Fördelen 

är att informanter som annars är svåra att få tag på kan identifieras och intervjuas (Polit 

& Beck, 2010). Inklusionskriterierna utökades till att gälla kvinnor bosatta även på 

andra områden i Sverige. Med hjälp av snöbollsmetoden rekryterades sju kvinnor, fyra 

av dessa kvinnor medverkade genom telefonintervju och tre genom intervju ansikte mot 

ansikte.  Två av dessa genomfördes i informantens hem och en på arbetsplatsen. 

 

Datainsamling 

Thomsson (2010) beskriver att tillräckligt många intervjuer är gjorda när författarna får 

en känsla av att tillräckligt med material är insamlat för att få svar på frågeställningen. 
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En anledning till att begränsa antalet informanter är den tid som finns till förfogande vid 

utförandet av studien. I vår studie ingår elva intervjuer. 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide vilken var semistrukturerad. En 

semistrukturerad intervjuguide innebär att dels öppna, dels slutna, frågor används. 

Öppna frågor ger informanten möjlighet att svara med egna ord medan slutna frågor styr 

vilket sätt varpå informanten kan svara. Semistrukturerade intervjuer används då 

forskaren har olika ämnen hon eller han vill ta upp med informanten (Polit & Beck, 

2010). Vår inledningsfråga var: vad tänker du på när du hör ordet cellprovtagning? Om 

bara slutna frågor använts hade kvinnorna blivit mer styrda och påverkade av 

intervjuarens förväntningar och förkunskaper (Dahlberg et al., 2003). Se Intervjuguide 

(Bilaga 2). 

 

Initialt planerades datainsamling med enbart intervjuer ansikte mot ansikte men på 

grund av svårigheter att rekrytera informanter, erbjöds telefonintervju som alternativ. 

De två första telefonintervjuerna utfördes av båda författarna tillsammans, en av 

författarna höll i intervjun medan den andra lyssnade och observerade. Resterande 

intervjuer genomfördes dock var för sig. Fördelen med att vara en som intervjuar istället 

för två är då att maktförhållande kan minska mellan informanten och intervjuaren. 

Intervjun blir då mer likt ett samtal (Thomson, 2010). Detta eftersträvades på grund av 

ämnets privata natur. Alla intervjuer spelades in vilket informanterna informerades om. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är en flexibel analysmetod som kan anpassas efter olika 

ändamål och författares erfarenhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Initialt i 

analysprocessen genomlyssnades intervjuerna flera gånger av båda författarna. Därefter 

transkriberades intervjuerna ord för ord. Kvalitativ innehållsanalys har använts såsom 

den beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Kvalitativ innehållsanalys 

har som fokus att undersöka och tolka texter som till exempel utskrivna intervjuer. För 

att få en helhetsbild av analysenheten skall intervjuerna läsas igenom, vilket gjordes 

flertal gånger av författarna. Utifrån studiens syfte valdes domäner ut. Domänerna utgör 

en gemensam grund för resterande analysarbetet. De domäner som framträdde var 

tankar om cellprovtagningen samt tankar om den gynekologiska undersökningen. I den 

förstnämnda domänen urskiljs kvinnornas tankar om screeningverksamheten. I den 

andra domänen beskrivs kvinnors föreställningar om den gynekologiska 

undersökningen vilka flertalet kvinnor förknippade med GCK. Utifrån domänerna 

uppfattas meningsenheter, vilka kan utgöras av sammanhängande citat och meningar 

från analysenheten. Därefter kondenserades meningsenheterna genom att det väsentliga 

lyftes fram och det onödiga eliminerades. Därefter abstraherades datamaterialet för att 

finna koder. Dessa jämfördes med våra domäner och meningsenheter. Analysprocessen 

fortsatte genom att vi reflekterade över de koder vi hade. Vi tolkade kvinnornas tankar 

som orsaker till att avstå organiserad GCK. Slutligen fick vi fram underkategorier och 

kategorier som svarade mot studiens syfte. Det vi fann framkommer av våra kategorier, 

vilka redovisas i resultatet. Nedan ges exempel av analysprocessen (Tabell 1).  

 
Tabell 1 Exempel från analysprocessen 
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Meningsenhet Kondensering Abstraktion Kod Under-

kategori 

Kategori 

Kom till vår stressiga mottagning så 

att vi inte hinner se dig 

överhuvudtaget. Utan vi ser ditt 

underliv och ditt prov.  Man behöver 

ju också bli sedd som människa  

Kvinnan beskriver 

mottagningen som 

stressig och känner sig 

inte sedd som 

människa utan som ett 

underliv och ett prov. 

Stressig miljö gör 

att kvinnan inte 

känner sig sedd 

som människa  

Blir inte 

sedd som 

människa 

vid 

provtagni

ngen. 

 

Man 

behöver 

också bli 

sedd som 

människa 

 

Att inte 

bli 

bekräftad 

 

Sen så tänker jag att jag är så ung än 

och då får man inte cancer alltså så 

tänker jag. Alltså det man har hört är 

att bara är äldre människor som får 

det lite så har man hört med så tänker 

jag att det är nog inte aktuellt än. 

Kvinnan tänker att hon 

är för ung för att få 

cancer. Hon har hört att 

bara äldre får cancer 

därför ej aktuellt för 

henne. 

Tänker att cancer   

bara drabbar äldre. 

Cancer 

drabbar 

inte mig  

Det händer 

inte mig 

 

Att det 

gäller 

inte mig.. 

 

Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver forskarens etiska ansvar och att fördelarna med 

studien skall vägas mot vilka eventuella konsekvenser den kan innebära för de personer 

som medverkar. Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) behövs ingen etikprövning vid studier på avancerad högskolenivå. Trots det 

diskuterades studien och studieupplägget med professor i vårdetik, institutionen för 

vårdvetenskap, tillika ledamot i Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg innan 

studien påbörjades vilka godkände studiens upplägg.  

 

I enlighet med Helsingforsdeklarationen upplystes informanterna om studiens syfte och 

metod i det informationsbrev som skickades ut tillsammans med förfrågan om 

medverkan (World Medical Association, 2008). I informationsbrevet beskrevs även 

eventuella risker och fördelar för informanten samt att medverkande var frivilligt och 

kunde avbrytas när som helst (Bilaga 1). Informanterna har därefter själva kontaktat oss 

för medverkande i studien och har därmed styrkt sitt samtycke till att delta. 

 

I samband med registeruttaget från kallelseregistret har personuppgifter av känslig 

karaktär delgivits. Informanterna gav inget samtycke då deras personnummer valdes ur 

kallelseregistret, vilket kan leda till etiska överväganden. Informanterna som inkluderats 

genom snöbollsmetoden har före intervjun genomfördes fått både skriftlig och muntlig 

information och därefter givit sitt samtycke till att medverka i studien. 

 

En del av forskningsetiken handlar om hur informanterna behandlas. Integriteten skall 

skyddas genom att allt material behandlas konfidentiellt. Konfidentialitet innebär att 

ingen kan identifiera de informanter som medverkat eller kan knyta dem till de 

intervjuer som spelats in och transkriberats (Kvale & Brinkmann, 2009). Alla deltagare 

skall vara avidentifierade det vill säga inget material skall kunna härledas till någon 

specifik informant. Ingen, förutom vi som skriver magisteruppsatsen och vår 

handledare, har tillgång till rådata. Materialet förvaras inlåst där ingen utomstående har 

åtkomst.  Efter studiens slut kommer allt material att förstöras (Vetenskapsrådet, 2011).   
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utefter de fyra kategorier som framkommit under analysarbetet av 

analysenheten (Tabell 2). Kvinnornas tankar såsom de beskrivs i resultatet kan tolkas 

som anledningar till att avstå organiserad GCK.  

Tabell 2 Översikt av studiens resultat 

 

Underkategorier Kategorier 

Att skjuta bort det Att göra det sedan 

Borde ha gått men livet 

kommer emellan 

Att sakna kunskap om GCK  

Det händer inte mig Att det inte gäller mig 
 Det är nödvändigt för andra 

men inte för mig 

Att ha negativa erfarenheter 

av gynekologisk undersökning 
Att undvika en 

utlämnande situation 

 Att måla upp en bild av hur 

hemskt det skulle kunna vara 

Man behöver också bli sedd 

som människa 
Att inte bli bekräftad i 

mötet med barnmorskan 

vid provtagningstillfället 

 
Att ha en önskan om att få 

vara förberedd och få den tid 

som behövs 

 

 

Att göra det sedan 

I analysen av intervjuerna framkom att kvinnorna tänkt delta i den organiserade GCK 

men att detta inte skett. Kvinnorna beskrev att de slentrianmässigt undvek att ta 

ställning till deltagande i organiserad GCK. Kvinnorna hade slutat att tänka om varför 

de inte deltar i organiserad GCK. Dessutom berättade de att de inte visste vad GCK 

innebär. Kvinnorna beskrev att enbart tanken på GCK eller provtagningssituationen var 

påfrestande vilket medförde svårigheter för kvinnorna att ta ett beslut om deltagande, 

kallelsen lades slentrianmässigt undan. Kvinnorna uppgav att de avstod från deltagande 

i organiserad GCK eftersom de saknade kunskap om GCK, HPV och 

livmodershalscancer. Mer information om GCK, HPV och livmodershalscancer 

efterlystes av kvinnorna. 

Att skjuta bort det 

Kvinnorna beskrev att de rutinmässigt undvek att fatta ett beslut om att delta i 

organiserad GCK. Kvinnorna beskrev tankar om att kallelsen kom för ofta, vilket 

medförde att de slutat att bry sig, och därmed hade kallelsen förlorat sitt värde som en 

inbjudan för dem. Därför hade de lagt undan kallelsen slentrianmässigt. Tankar som 

beskrevs var att bristande information bidrog till att inte delta. De eftersökte dock inte 

fakta om GCK, HPV och livmodershalscancer självmant. 
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”när man får det den där kallelsen liksom man känner att det är frivilligt okej då men 

det är frivilligt att ta emot reklam också jag tror man lägger det bara på hög liksom det 

blir ingenting av det ”(A) 

Kvinnorna beskrev tankar om att de sköt bort beslutet på grund av rädsla för 

undersökningen eller provsvaret. Kvinnorna uttryckte att kallelsen till organiserad GCK 

påverkade dem negativt genom att väcka känslor som rädsla, oro och stress. Kvinnorna 

beskrev att de, utan närmare reflexion, slängde kallelsen när den kom.   

” bara att jag känner mig stressad, var rädd och så här, så varenda gång jag får den 

här kallelsen så slänger jag den bara i papperskorgen för jag vill inte göra den här 

provet” (E) 

Sammanfattningsvis beskrev kvinnorna tankar om att de slentrianmässigt undvek att ta 

ställning om att delta i organiserad GCK eftersom de sköt bort beslutet.  

Borde ha gått men livet kommer emellan 

Kvinnorna i vår studie hade tankar att de borde ha deltagit i organiserad GCK och att de 

önskade att de deltagit eftersom det hade upplevts som en trygghet att veta om de hade 

cellförändringar eller ej. Kvinnorna beskrev tankar om skuldkänslor gentemot sig själva 

och andra för att de inte prioriterat sin egen hälsa, vilket hade gjort ämnet svårt att prata 

om.  

”Man får lite dåligt samvete faktiskt, det får man, om det skulle vara något så kanske 

man kunde gjort något tidigare, jag vet inte” (K) 

Kvinnorna beskrev praktiska skäl till att de inte deltagit i organiserad GCK. De sade att 

organiserad GCK är viktigt, och att de egentligen vill veta, men fann anledningar till att 

inte delta. GCK prioriterades inte utan andra angelägnare saker i livet kom före. 

Kvinnorna hade tankar om anledningar till att inte delta i organiserad GCK vilka 

handlade om att de inte hunnit, glömt av tiden eller haft menstruation. Kvinnorna 

uppgav inte varför de ej bokat av provtagningstiden. Ansvaret för ombokning av 

provtagningstid lades ibland över på vårdgivaren och blev det inte av tänkte kvinnorna 

inte mer på det.  Kvinnorna uppgav att ett skäl till att inte delta var att de inte fått någon 

kallelse.  

Sammanfattningsvis beskrev kvinnorna tankar om beslutet att skjuta upp deltagandet i 

organiserad GCK. Omedvetet sköt de upp beslutsfattandet om deltagande i organiserad 

GCK. Kvinnorna uttryckte själva att de praktiska skäl vilka angetts som anledning, inte 

var hållbart argument till icke deltagande. Kvinnorna beskrev att de upplevde skuld över 

sitt beslut att inte delta i organiserad GCK gentemot sig själva och andra.  

Att sakna kunskap om GCK  

Kvinnorna beskrev att de generellt saknade kunskap om GCK, HPV och 

livmodershalscancer. Kvinnorna uppgav att de inte fått någon information vilket 

medförde att de hade svårt att bilda sig en åsikt om organiserad GCK och nyttan för 

individen och samhället. De beskrev att det var besvärligt att förbereda sig mentalt inför 

eventuell provtagning eftersom deras kunskap inte var tillräcklig. De kvinnor som aldrig 

deltagit i gynekologisk undersökning tidigare visste inte vad som skulle ske vid 

provtagningen och önskade därför mer information om hur den gynekologiska 
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provtagningen skulle gå till i kallelsen. Kvinnorna hade tankar om att innehållet i 

kallelsen var sparsam och att de önskade upplysning om vart de kunde söka sig 

ytterligare information. Tydligare förklaring om möjlighet till att boka in ett längre 

enskilt besök efterfrågades i kallelsen. Det beskrevs att kallelsens utformning ser 

likadan ut år efter år. 

”Att man bara får ett brev där det står du är välkommen på cellprovtagning, det kanske 

skulle vara bättre om man fick lite mer basfakta, det kanske skulle kunna hjälpa mig att 

inte undvika det” (A)  

Sammanfattningsvis beskrev flertalet kvinnor att de slentrianmässigt undvek att ta 

beslut om att delta i organiserad GCK. För att kunna ta ställning till att delta i 

organiserad GCK önskade kvinnorna mer information om GCK, HPV och 

livmodershalscancer, förslagsvis i kallelsen. De sökte dock ingen information på egen 

hand vilket bidrog till att beslutet sköts på framtiden. De kvinnor som aldrig deltagit i 

en gynekologisk undersökning och beskrev att de behövde mer information om den 

gynekologiska undersökningen för att kunna fatta ett beslut om att delta.  

 

Att det inte gäller mig… 

Vidare beskrev kvinnorna att det saknades behov för dem att delta i organiserad GCK 

eftersom de inte befann sig i riskzonen för att vara HPV-smittad. Skäl som angavs var 

kännedom om sambandet mellan HPV och GCK, få eller inga sexuella partners samt att 

de ansåg sig vara friska. Kvinnorna var trygga i beslutet att inte delta i organiserad 

GCK. 

Det är nödvändigt för andra men inte för mig 

En anledning till att inte behöva delta i organiserad GCK var att kvinnan själv beskrev 

sig vara utanför riskzonen för att vara HPV-smittad. Sen sexuell debut, att aldrig haft 

sexuellt umgänge och kondomanvändning låg till grund för att avstå deltagande. 

Kvinnorna beskrev att de upplevde sig trygga i sitt beslut att inte delta i organiserad 

GCK. 

”Jag tror att jag till och med ringde, jo jag ringde och avbokade en tid eller rådfrågade 

och då sade hon att jag inte behövde komma” (H) 

Sammanfattningsvis beskrev kvinnorna inget behov av att delta i organiserad GCK då 

de inte befann sig i riskzonen att drabbas, och tog därmed ett aktivt beslut att inte delta. 

Det händer inte mig 

Kvinnorna beskrev tankar om att de upplevde sig vara friska och allför unga för att 

drabbas av cancer. Anledningen var framträdande och beskrevs som att de inte behövde 

delta i organiserad GCK. Vidare beskrev kvinnorna även en rädsla för cancer. Detta 

uttrycktes genom att kvinnor tänkte på anhöriga som gått bort i cancersjukdom. 

Kvinnorna beskrev hur viktigt deltagande i organiserad GCK är för andra i synnerhet 

äldre personer eftersom de kan insjukna i cancer, men att det inte gällde dem själva. 
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”Jag, och många andra, tänker att det har med cancer att göra, jag har inte cancer, jag 

kommer inte att få cancer, förstår du?”(F)  

Sammanfattningsvis hade kvinnorna tankar om att cancer bara drabbar andra framförallt 

äldre kvinnor. Vidare beskrev kvinnorna att de var friska samtidigt som de kände en 

rädsla för cancer. Denna rädsla var dock ej tillräckligt stark för att motivera dem att 

delta i organiserad GCK. Dessa kvinnor tog ett aktivt ställningstagande om att inte delta 

i organiserad GCK. 

 

Att undvika en utlämnande situation 

Kvinnorna beskrev att de hade med sig erfarenhet av tidigare gynekologisk 

undersökning, vilken upplevts kränkande. De kvinnor som aldrig hade gjort en 

gynekologisk undersökning beskrev tankar av oro och rädsla inför denna. Oberoende av 

om kvinnorna deltagit i en gynekologisk undersökning eller inte föreställde de sig hur 

obehaglig och utlämnande provtagningen skulle vara. Gemensamt för kvinnorna är att 

de redan innan deltagandet tänkte att besöket kommer upplevas som kränkande. 

Att ha negativ erfarenhet av gynekologisk undersökning 

Alla kvinnor som deltagit i en gynekologisk undersökning beskrev den som 

känsloladdad. Flertalet av kvinnorna bar med sig upplevelser av kränkande natur vilket 

de påverkade dem än idag. Den gynekologiska undersökningen beskrevs av kvinnorna 

som ett övergrepp eller som obehaglig och otäck. Miljön och atmosfären i 

undersökningsrummet framställdes som opersonlig, steril och stressad. Kvinnorna 

beskrev sin position i undersökningsrummet som utlämnande och att de befann sig i 

underläge. Tanken på flera okända personer i samband med provtagningssituationen 

beskrevs som obehaglig. Samtidigt beskrev kvinnor hur de förmodligen överdrev oron 

över den gynekologiska undersökningen. 

 

”Att det är utlämnande, man hamnar i sådant underläge, man vill undvika det.  Det 

kanske alla som gjort en gynundersökning håller med om. De flesta i alla fall” (F) 

 

Sammanfattningsvis beskrev kvinnor som deltagit i gynekologisk undersökning 

och/eller provtagningssituation kränkande, obehaglig och utlämnande vilket bidrog i 

deras beslut att inte delta i organiserad GCK. 

 

Att måla upp en bild av hur hemskt det skulle kunna vara  

Kvinnorna som aldrig erfarit gynekologisk undersökning målade upp en bild av hur 

hemsk provtagningen skulle kunna vara. De beskrev en oro och rädsla inför hur 

undersökningen skulle gå till. Vidare beskrev de att via ryktesvägen hade de hört att 

undersökningen och provtagningen kunde göra ont. Kvinnorna beskrev även en oro 

över instrumenten som används vid provtagning. Trots medvetenhet om att personalen 

endast utför sitt arbete upplevdes tanken inför att behöva blotta sig inför en främling 

som obehaglig.  

 

”Sen har jag hört att det skall göra ont också” (C) 
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Sammanfattningsvis beskrev kvinnorna tankar om en obehaglig situation trots att de 

aldrig deltagit i en gynekologisk undersökning tidigare.  

 

Att inte bli bekräftad i mötet med barnmorskan vid 

provtagningstillfället  

Barnmorskans roll beskrevs och kvinnornas tankar handlade om att de kände ett behov 

av att bli bekräftade i mötet med barnmorskan. Kvinnorna klargjorde att de inte ville 

vara en i mängden som deltar i organiserad GCK utan önskade erhålla den tid de 

behövde. Detta eftersom de inte varit i sådan situationen tidigare och därför kände oro 

inför provtagningen. Löpandebandprincipen beskrevs som något som inte passade dem. 

Sammantaget tänkte kvinnorna att det var viktigt att deltagandet i organiserad GCK 

skall upplevas tryggt.  

Man behöver också bli sedd som människa  

Kvinnorna beskrev en önskan att bli bekräftad i mötet med barnmorskan. De önskade 

känna sig trygga vid en eventuell provtagningssituation. Kvinnorna beskrev en rädsla 

för att bli behandlade som objekt istället för som en människa. De lyfte fram tankar om 

hur viktig barnmorskans roll är vid organiserad GCK samt vilken betydelse hennes 

bemötande har. Om barnmorskan är ärlig och uppriktig skapas en förtroendefull 

relation. Kvinnorna beskrev en rädsla för den gynekologiska provtagningssituationen 

och att den skulle vara stressande och opersonlig vilket medförde att kvinnorna inte 

ville utsätta sig för detta och undvek att gå till barnmorskemottagningen.  

 

”Kom till vår stressiga mottagning så att vi inte hinner se dig överhuvudtaget, utan vi 

ser ditt underliv och ditt prov.  Man behöver ju också bli sedd som människa” (I) 

 

Sammanfattningsvis beskrev kvinnorna tankar om att de avstod deltagande i 

organiserad GCK på grund av rädsla för att inte bli bekräftade i mötet med barnmorskan 

vid provtagningstillfället. 

 

Att ha en önskan om att få vara förberedd och få den tid som behövs 

Kvinnorna beskrev önskemål om att vara bättre förberedd inför provtagningen genom 

att ha möjlighet att komma på ett besök till barnmorskemottagning innan 

provtagningstillfället, detta för att erhålla relevant information och träffa den 

barnmorska som senare ska ta GCK. Dessutom önskades bättre möjlighet till 

provtagning på obekväm tid, exempelvis kvällstid samt att tillåtas medtaga närstående 

som stöd.  

 

”Om jag skall ta cellprov alltså någongång så vill jag ha ett inbokat besök. Med 

barnmorska då. Inte bara att som det är nu med löpandebandprincip, lite så är det ju, 

utan då skall det vara ett inbokat” (C) 

 

Sammanfattningsvis beskrev kvinnorna tankar och önskemål som att komma på ett 

besök till barnmorskemottagning innan provtagningstillfället, erhålla relevant 

information och träffa den barnmorska som senare kommer att utföra GCK.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Som datainsamlingsmetod användes kvalitativa intervjuer för att erhålla möjlighet att 

fånga kvinnans tankar (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvinnorna i vår studie gav 

kortfattade svar och med tanke på detta hade möjligtvis en mer strukturerad 

intervjuguide varit mera framgångsrik. Dock finns då risken att informanterna inte 

tillåts prata om det som de själva vill ta upp.  

  

Intervjuer ansikte mot ansikte och telefonintervjuer har använts som 

datainsamlingsmetoder. Intentionen var initialt att träffa kvinnan för en intervju men på 

grund av svårigheter att rekrytera informanter erbjöds telefonintervju som alternativ. 

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller en fördel med telefonintervjuer i kvalitativa 

studier, vilket är att forskaren ges möjlighet att samtala med människor som bor långt 

borta. I denna studie medverkade informanter från hela Sverige, tack vare möjligheten 

till telefonintervjuer. Informanter rekryterade ur kallelseregistret medverkade endast på 

telefonintervjuer. Eftersom ämnet kan uppfattas som känsligt och av privat natur kan det 

vara svårt att möta en annan människa för att samtala om detta. Emellertid delade de 

kvinnor vi intervjuade med sig av sina liv. Orsaken till detta kan vara att telefonintervju 

gav dessa kvinnor en möjlighet till att förbli anonyma. Tidigare studier av Blomberg, 

Temestedt, Törnberg och Tishelman (2007), Eaker et al. (2001a) och Oscarsson, 

Benzein, Wijma (2008) användes telefonintervjuer då de intervjuade kvinnor som 

avstod GCK. Detta styrker valet av telefonintervju som korrekt datainsamlingsmetod. 

Telefonintervjuns begränsning är avsaknaden av kommunikation via kroppsspråk samt 

ögonkontakt vilket kan påverka kvaliteten och resultatet. 

 

Bortfallet av informanter från kallelseregistret blev större än förmodat. Uppgifter 

stämde ej för 11 av 56 informanter. Enligt Socialstyrelsen (1998) skall kallelseregistret 

uppdateras regelbundet gentemot befolkningsregistret. Målet är att inte mer än tre 

procent av kallelserna skickas felaktigt. Dessutom skall de kvinnor som har gjort total 

hysterectomi eller avlidit tas bort ur kallelseregistret. I vårt material var andelen 

felaktigt uppgivna uppgifter betydligt högre, vilket förhoppningsvis beror på en 

tillfällighet. Ett annat skäl till att vi fick många ”land okänt” och ”adressat okänd” är att 

kvinnan byter adress, bor hos andra eller i andra hand och inte uppdaterar sin adress i 

folkbokföringsregistret. Detta bekräftas av en studie av Waller, Jackowska, Marlow och 

Wardle (2001) där framförallt yngre kvinnor på grund av detta inte erhöll någon 

kallelse.  

 

Drygt hälften av informanterna hörde inte av sig trots två påminnelser. Ett annorlunda 

förfaringssätt där informanterna fått längre betänketid och fler än 56 personer tillfrågats 

om medverkande i vår studie kunde ha givit fler deltagande från kallelseregistret. Ett 

stort bortfall anses i kvantitativa studier minska tillförlitligheten. I kvalitativa studier har 

ett stort bortfall mindre betydelse för resultatet däremot är det viktigt att reflektera över 

möjliga orsaker till bortfallet. Hur det stora bortfallet påverkat resultatet i vår studie kan 

vi bara spekulera över. En anledning till det stora bortfallet kan vara att kvinnorna av 
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olika skäl vill vara anonyma. Ytterligare en fundering kan vara att kvinnorna upplever 

den gynekologiska undersökningen som en privat situation och därför undviker att prata 

om det. Ett annat skäl kan vara att vissa kvinnor inte förstod innehållet i brevet med 

förfrågan om medverkande i vår studie, orsaken till det kan vara att vissa kvinnor inte 

vet vad GCK är eller inte talar svenska.  

 

Övervägande andel av de kvinnor som besvarade förfrågan om medverkande i vår 

studie var under 35 år. Om vi istället inriktat oss på yngre kvinnor från början hade det 

möjligtvis ökat svarsfrekvensen i vår studie. Men samtidigt hade vi begränsat oss och 

inte erhållit den bredd vi efterfrågade, eftersom en anledning till att yngre kvinnor avstår 

deltagande är att de inte haft sexuellt umgänge än. Att äldre kvinnor inte svarade på 

förfrågan om deltagande i vår studie tolkar vi som att ämnet inte längre är aktuellt för 

dem. Den yngre åldersgruppen kan påverka resultatet i vår studie då tidigare studie av 

Ideström (2002) visar att yngre kvinnor har mindre kunskap om GCK och HPV än äldre 

kvinnor. I en annan studie av Ideström (2005) framkom också att yngre kvinnor är 

mindre nöjda och mindre positiva till organiserad GCK. 

 

Initialt rekryterades informanter ur en barnmorskemottagning i västra Sveriges 

upptagningsområde men ändrades till hela Sverige eftersom vi övergick till 

snöbollsmetoden på grund av stort bortfall. Valet av inklusionskriteriet att kvinnor som 

aldrig deltagit i GCK och/eller avstått från GCK i minst fem år hämtades ur tidigare 

utförda studier (Eaker et al., 2001a; Oscarsson, Benzein et al., 2008). Med detta 

förfarande underlättas studiens jämförbarhet med andra studier eftersom olika studier då 

kan jämföras genetemot varandra. Med snöbollsmetoden saknas bortfall eftersom 

kontakt etablerats endast med de kvinnor som senare deltog. Då vi reflekterat över 

skillnader i de olika urvalsmetoderna upplevdes kvinnorna rekryterade ur 

snöbollsmetoden lättare att intervjua oberoende av om dessa intervjuer skedde ansikte 

mot ansikte eller via telefon. Samtliga intervjuerna med informanter ur kallelseregistret 

skedde via telefon. Dessa informanter kan eventuellt haft det svårare att öppna sig på 

grund av intervjumetodens begränsningar där ögonkontakt saknades samt ämnets 

privata natur. Utöver detta framkom ingen ytterligare skillnad mellan 

rekryteringsmetoderna.  

 

Gemensamt för intervjuerna var att dessa blev korta men innehållsrika oavsett 

intervjumetod. Vi har spekulerat över orsaker till detta. Vår förmåga som intervjuare, 

informanternas egna tankar om ämnet och deras fallenhet att uttrycka sig samt frågornas 

formulering kan påverka längden på intervjun. Flertalet av kvinnorna som medverkade 

hade begränsad kunskap och erfarenhet om GCK och/eller gynekologisk undersökning 

vilket påverkade deras möjlighet att tala om ämnet. Flertalet informanter frågade om 

GCK under intervjun vilket tolkas som att de var trygga i intervjusituationen.  

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver forskarens delaktighet i studien, 

informant och forskare interagerar under intervjun och är beroende av varandra för att få 

fram ett resultat. Detta gör att alla kvalitativa intervjustudier är unika. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att en duktig intervjuare är viktig för studiens resultat. 

Eftersom vi tidigare aldrig gjort forskningsintervjuer blev de första intervjuerna som 

genomfördes korta. Vi hade båda svårt att ställa andrafrågor och följdfrågor för att få 

mer utförliga svar. Dock har vi utvecklats efter hand och intervjuerna vi gjorde mot 
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slutet var av bättre kvalitet än de som gjordes i början. Vi valde att ta med de första 

intervjuerna i studien eftersom de bedömdes vara av god kvalité innehållsmässigt. I en 

studie av Blomberg et al. (2007) var de intervjuer författarna genomförde inte längre än 

10-30 minuter långa trots deras erfarenhet. En styrka i vår studie är antalet informanter 

som medverkade. Thomson (2010) diskuterar att runt tio intervjuer kan vara lagom för 

att se olika varianter av det som undersöks. I vår studie ingick elva intervjuer. Det 

resultat vi erhöll överensstämmer med tidigare studier i ämnet, vilket ändå kan tyda på 

att antalet informanter som intervjuades räckte.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen gjordes tillsammans och under hela analysprocessens 

gång diskuterade och reflekterade vi gemensamt, eftersom vi bedömde att det ökar 

studiens giltighet. Detta minimerar risken att förförståelsen påverkar resultatet i allt för 

stor utsträckning. Förförståelse innebär den förståelse som forskaren har om ämnet 

innan studien börjar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

För att få återkoppling har närstående läst studien och redovisat synpunkter. Studiens 

tillförlitlighet har styrkts genom redogörelse av de frågor och ställningstagande som 

gjorts. För att stärka tillförlitligheten har resultatet jämförts med andra liknande studier i 

Sverige vilket görs i resultatdiskussionen.  

 

Då vi i rollen som intervjuare kontaktat kvinnorna ansåg vi att vi hade ett ansvar att 

stödja de kvinnor som i samband med eller efter intervjun hade frågor om GCK eller 

annat som uppkommit (Forssén & Carlstedt, 2012). Två kvinnor i vår studie fick hjälp 

att boka tid för ett längre besök för GCK. Andra kvinnor fick information om 

organiserad GCK och möjligheten till ett längre inbokat besök hos barnmorska, då de 

efterfrågade denna hjälp. Alla som medverkat i studien har fått möjlighet att ta del av 

den efter färdigställande.  

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet i studien är att beskriva kvinnors tankar om organiserad gynekologisk 

cellprovstagningskontroll när de valt att avstå från deltagande i sådan. I studiens resultat 

framkom fyra kategorier vilka är: Att göra det sedan, Att det inte gäller mig, Att undvika 

en utlämnande situation och Att inte bli bekräftad i mötet med barnmorskan vid 

provtagningstillfället. Dessa kategorier har tolkats som anledningar till att avstå 

deltagande i organiserad GCK. 

Att göra det sedan  

Kvinnorna tänkte att de borde ha gått eftersom de egentligen vill känna till om de har 

cellförändringar. Detta tyder på att kvinnorna egentligen vill delta emellertid 

prioriterades det inte. Kvinnorna uppgav olika skäl till att inte delta i organiserad GCK. 

Dessa orsaker var både emotionella, som rädsla och negativa föreställningar om den 

gynekologiska provtagningssituationen, och praktiska, som tidsbrist, andra åtaganden av 

praktisk natur samt pågående menstruation. Tidigare studier styrker vårt resultat att dels 

praktiska och dels emotionella skäl ligger bakom icke-deltagande. Ackerson och 

Preston (2009), Waller et al. (2011) och Eaker et al. (2001a) beskriver att kvinnorna i 

deras studier avstår GCK av framförallt praktiska före emotionella skäl. Kvinnorna i vår 
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studie prioriterade inte GCK gentemot andra åtaganden. Detta resultat stöds av 

Oscarsson et al. (2008a) och Waller et al. (2011) som fann att kvinnor inte prioriterade 

deltagande i organiserad GCK då de hade många åtaganden i sitt privat- och arbetsliv 

och betraktade GCK som ännu en förpliktelse. Dock använde somliga kvinnor tidsbrist 

som en ursäkt för att undgå ta beslut om att delta. Blomberg, Widmark et al. (2011) 

summerar i sin studie att dagens yngre kvinnor inte prioriterar sin hälsa på grund av allt 

större krav från familj och arbete.  

 

I vår studie beskrev kvinnorna att de slutat bry sig vilket bland annat innebar att 

kvinnorna lade undan kallelsen. Genom detta tillvägagångsätt behövde kvinnorna inte ta 

ett beslut om deltagande utan sköt det ifrån sig. Vårt resultat tyder på att kvinnorna 

gömmer sig bakom denna avvaktande inställning för att inte behöva ta ett beslut. I en 

engelsk studie av Waller et al. (2011) benämner författarna det som apati när kvinnan 

skjuter bort beslutet att boka in provtagningstid för GCK. Samtidigt kan denna apati 

vara ett skäl till att undgå ta beslut om att delta i provtagning eftersom kvinnan upplever 

det obehagligt av andra orsaker.  

 

I vår studie beskrev kvinnorna att de hade begränsad kunskap om GCK, HPV och 

livmoderhalscancer. Kvinnorna tänkte att de behövde mer information om ämnet för att 

kunna bilda sig en åsikt. Vårt resultat styrker Eaker et al. (2001a) som beskriver att 

kvinnor som inte deltar i organiserad GCK har för lite kunskap om ämnet. Ideström, 

Milsom och Andersson-Ellerström (2002) uppger att en stor del av de kvinnorna som 

deltar i organiserad GCK har för lite kunskap om HPV, GCK och livmoderhalscancer. 

Detta kan tyda på att kvinnor idag har en låg kunskapsnivå om ämnet.  

 

Kvinnorna i vår studie poängterade att de hade behov av mer information om HPV och 

GCK i kallelsen. De tidigare studier som har undersökt om utökad information i 

kallelsen ökar deltagandet, visar på att det inte har någon effekt. Oscarsson et al. 

(2008a) fann att mer information inte fick fler kvinnor att delta i organiserad GCK. 

Istället menar författarna att för mycket information till kvinnor som väljer att avstå 

istället ökar deras dåliga samvete för att inte delta. I en studie av Eaker, Adami, 

Granath, Wilander och Sparén (2004) prövades tre olika metoder för att öka deltagandet 

i organiserad GCK. Resultatet visade att utökad information i kallelsen inte hade någon 

effekt medan däremot påminnelsebrev och ett personligt telefonsamtal ökade 

deltagandet. I en nyligen genomförd svensk studie där barnmorskor tar telefonkontakt 

med kvinnor som inte hörsammat kallelsen har deltagandet ökat (Broberg et al. 2012). 

Åtgärd i form av ökad information i kallelsen har i tidigare studier inte påvisat någon 

effekt för att öka hörsamheten. Samtidigt anser vi att det är en enkel och 

kostnadseffektiv åtgärd att se över den information som finns i kallelsen vilket gynnar 

dem som önskar mer kunskap.  

 

Vår studie och tidigare forskning påvisar att många kvinnor saknar kunskap om 

sambandet mellan HPV och cellförändringar. Kvinnorna i vår studie uppgav att de inte 

fått någon information om HPV och GCK tidigare samt att ämnet inte var något de 

diskuterade med vänner eller anhöriga. Detta resultat överensstämmer med Blomberg, 

Widmark et al. (2011) där flertalet kvinnor inte hade fått någon information av skola, 

vänner eller hälso- och sjukvårdspersonal. Tankar som följer är vad detta beror på samt 

varför HPV och GCK inte lyfts fram mer i samhället. Är det för att det är ett känsligt 
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ämne eller för att det framförallt handlar om kvinnor?  Kvinnors hälsa, framförallt den 

sexuella, har historiskt sett tystats ner och ignorerats (Sundström, 2009). Eftersom 

gynekologiska sjukdomar av många anses som något privat och sammanbundet med 

den sexuella hälsan, kan ämnet vara mer tabu att tala om (Blomberg, Widmark et al., 

2011). Kan detta ligga till grund för den kunskapsbrist som kan ses i samhället? Redan 

år 1998 hade Socialstyrelsen förslag på att screeningprogrammet behövde lyftas fram 

mer i samhället exempelvis i media. I England dog en ung känd profil i 

livmoderhalscancer år 2009, sex månader efter sin diagnos. Trots det tragiska i att en 

ung kvinna behövde dö så gav det till följd att medvetenheten om GCK ökade hos yngre 

kvinnor i England, vilket visar att media har effekt (Waller et al., 2011).  

 

Att få hem en kallelse kan leda till olika känslor. Blomberg, Tishelman et al. (2011) 

beskriver i sin studie att kallelsen är viktig och påverkar upplevelsen av GCK. 

Socialstyrelsen (1998) beskriver redan på 1990 - talet att kallelsen till organiserad GCK 

skall vara inbjudande och välkomnande. Många kvinnor upplever kallelsen som en 

inbjudan när den anländer på posten eftersom kvinnan själv inte skulle ha ringt och 

bokat tid för provtagning (Blomberg, Tishelman et al., 2011; Forss et al., 2001). Detta 

till skillnad från kvinnorna i vår studie, där flertalet beskriver kallelsen som något 

negativt eftersom den påminner om varför de inte deltar. I en studie av Ideström et al. 

(2002) framkom att även en del kvinnor som deltar i organiserad GCK reagerar med 

obehag, irritation och ambivalens när kallelsen kom. Känslor som även majoriteten av 

kvinnorna i vår studie skildrade. Att kallelsen orsakar negativa känslor och tankar hos 

kvinnor kan ses som ett vårdlidande.  

Att det inte gäller mig 

Kvinnorna beskrev tankar som att de inte kunde insjukna i cancer eftersom de tänkte att 

cancer är något som drabbar äldre kvinnor. Kvinnorna beskrev i detta avseende sig ha 

god hälsa och ansåg sig ha god kännedom av sin kropp. Resultatet styrks av andra 

studier där denna inställning förekommer hos kvinnor som inte deltar i organiserad 

GCK (Ackerson & Preston, 2009; Blomberg, Widmark et al., 2011; Oscarsson et al., 

2008a). Livmoderhalscancer drabbar yngre kvinnor i större utsträckning än andra typer 

av cancer, vilket är information som behöver delges kvinnorna. Blomberg et al. (2007) 

beskriver att många kvinnor tror att de har förmåga att själva upptäcka kroppsliga 

förändringar som kan tyda på cancer. Vi tolkar resultatet i vår studie som att kvinnors 

upplevda hälsa och deras uppfattning att de själva kan upptäcka cancer eller att bara 

äldre drabbas leder till lägre hörsamhet vid organiserad GCK.  

 

Kondomanvändning sågs i vår studie som en anledning till att avstå organiserad GCK. 

Risken att drabbas av HPV minimeras om kondom används. Intressant nog finns det 

forskning som visar att icke-deltagarna använde kondom oftare och skyddade sig mot 

sexuellt överförbara sjukdomar (Eaker et al., 2001b). Kvinnor i vår studie tänkte att de 

ej var i riskzonen eftersom de var unga och skyddade sig vid sexuellt umgänge. Detta 

resultat styrks av tidigare studie (Waller et al., 2011). 

 

Tanken på att drabbas av cancer beskrevs av kvinnor som en anledning till att avstå 

deltagande i organiserad GCK. Denna rädsla kan anses vara raka motsatsen till de 

kvinnor som kände sig trygga i att de inte kan få cancer. Om kvinnan då undviker att 

delta i organiserad GCK helt och hållet slipper hon oroa sig för sjukdom. Detta resultat 
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styrks av tidigare studie av Oscarsson et al. (2008a). Oro för sjukdom kan leda till 

livslidande eftersom det innebär ett hot mot den egna existensen (Eriksson, 1994). Å 

andra sidan brukar rädsla för cancer motivera kvinnor till att delta i organiserad GCK, 

även om kvinnorna upplever provtagningssituationen som obehaglig. Samtidigt beskrev 

flertal kvinnor i vår studie att de avstod deltagande på grund av rädsla för cancer. Detta 

är motsägande men styrks av forskning (Ackerson & Preston, 2009; Oscarsson, 2011). 

Detta tolkar vi som att rädslan inte kan anses vara en faktor som motiverar kvinnor till 

att delta i organiserad GCK eftersom rädslan även kan förhindra kvinnor att delta. Till 

dessa kvinnor kan utökad information i kallelsen istället avskräcka kvinnorna från 

organiserad GCK vilket tidigare forskning av Oscarsson et al. (2008a) styrker. 

Att undvika en utlämnande situation 

Den gynekologiska undersökningen och provtagningssituationen påverkade kvinnorna i 

vår studie. Negativa föreställningar om hur den gynekologiska undersökningen går till  

samt tankar om att känna sig blottad och utlämnad var en anledning till att kvinnor som 

hade tidigare erfarenhet av gynekologisk undersökning, förlossning eller liknande 

avstod från GCK. Tidigare forskning styrker detta resultat (Ideström et al., 2002; 

Oscarsson, Benzein et al., 2008). En annan anledning till negativ föreställning om den 

gynekologiska provtagningen kunde grunda sig på tidigare negativa vårdupplevelser i 

samband med sjukvård. Rädsla för sjukvården kan vara större än rädslan för cancer 

vilket hindrar kvinnor från att delta (Ackerson & Preston, 2009). Enligt Oscarsson et al. 

(2008a) kan en enda dålig upplevelse av gynekologisk undersökning eller förlossning 

påverka kvinnans beslut att inte delta i GCK. Även om kvinnan upplevt positiva 

vårdande möten vid andra gynekologiska undersökningar eller förlossningar kan denna 

enda gång orsaka vårdlidande och påverka hennes beslut att inte delta. Vi anser att den 

gynekologiska provtagningssituationen inte bör vara orsak till att en kvinna avstår från 

organiserad GCK. Kan förebyggande insatser göras för att minimera den risken? Ett 

steg i rätt riktning torde vara att fokusera på den första provtagningen. För många 

kvinnor är det första gången de befinner sig i denna position och blottar underlivet. Den 

första gynekologiska undersökningen kan påverka kvinnans inställning till framtida 

gynekologiska provtagningar. Genom att barnmorskan gör kvinnan delaktig samt 

informerar, förklarar och visar vad som kommer att ske kan kvinnan få kontroll över 

situationen (Oscarsson, Benzein & Wijma, 2007). Resultatet i vår studie visar att miljön 

är en viktig faktor för kvinnans upplevelse vid organiserad GCK. Det är en utmaning för 

barnmorskan att skapa ett möte utifrån helhetstänkande där förutom barnmorskans 

bemötande även utformning av rummet samt den stämning som råder påverkar 

upplevelsen (Ylinkangas, 2012). 

 

Kvinnor som aldrig tidigare varit med om en gynekologisk undersökning, förlossning 

eller liknande hade en negativ föreställning av den gynekologiska undersökningen och 

GCK baserad på rykten. Ryktesspridning om gynekologisk undersökning är vanligt och 

detta styrks av en tidigare studie (Waller et al., 2011). Å andra sidan menade kvinnor 

som deltagit i gynekologisk undersökning att det faktiskt gör ont och att barnmorskan 

genom att vara ärlig och berättar det istället ökar möjligheten för att skapa en 

förtroendefull relation. Vi inser att ryktesspridning om den gynekologiska 

undersökningen är vanligt förekommande och bara kan förhindras genom information. I 

vår studie uppgav kvinnorna att de inte pratar om GCK med andra, samtidigt som 
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flertalet kvinnor hade hört rykten. Vi tolkar det som att det fortfarande är tabubelagt att 

diskutera detta ämne i samhället vilket leder till att rykten sprids. 

 

Att inte bli bekräftad i mötet med barnmorskan vid provtagningstillfället 

Flera av kvinnorna i vår studie efterfrågade möjlighet för ett längre inbokat besök hos 

barnmorska i samband med GCK. Detta styrks i en artikel av Blomberg, Tishelman et 

al. (2011) där kvinnor som skall lämna GCK för första gången önskar få ett längre 

besök. Detta tycker även vi är ett bra förslag men borde appliceras på alla kvinnor som 

har behov av det, eftersom barnmorskan då får möjlighet att ge information och svara på 

eventuella frågor kvinnan har. Genom att ge kvinnan relevant kunskap om GCK 

underlättas hennes beslut om fortsatt deltagande. Detta visar betydelsen av 

vårdrelationen då kvinnorna i vår studie beskrev ett behov av trygghet i 

provtagningssituationen, vilket skapas genom en förtroendefull relation mellan 

barnmorskan och kvinnan. 

Flertalet av kvinnorna efterfrågade längre inbokade besök för provtagning. I en studie 

av Oscarsson et al. (2008b) beskrivs att flertalet kvinnor önskade personlig hjälp för att 

boka tid och när detta tillgodosågs ökade deltagandet i GCK. Detta bekräftar vårt 

resultat samtidigt som det påvisar att åtgärd ger effekt.  

 

Kvinnorna i vår studie efterfrågade ett vänligt bemötande av barnmorskan. Organiserad 

GCK kan förknippas som en sårbar och utsatt situation därför är det betydelsefullt med 

en trygg relation till den barnmorska som tar provet. Blomberg et al. (2007) bekräftar 

vårt resultat. Barnmorskans roll är betydelsefull för kvinnors framtida sexuella och 

reproduktiva hälsa, eftersom att inte bli sedd, bekräftad eller tagen på allvar av 

vårdpersonal kan leda till ett vårdlidande (Eriksson, 1994). Ett vårdlidande som för 

kvinnorna innebär att de väljer att avstå organiserad GCK och därmed riskerar att 

insjukna i livmoderhalscancer vilket ger konsekvenser för både kvinnan och samhället. 

Majoriteten av kvinnorna i vår studie beskrev tankar om löpandebandprincipen som 

något negativt och en anledning till varför de undvek att delta i organiserad GCK. Detta 

eftersom kvinnorna var rädda att de inte skulle bli bekräftade och inte få den tid de 

behövde. Detta resultat styrks av Blomberg et al. (2007) som fann att somliga kvinnor 

som väljer att avstå organiserad GCK beskrev organisationen som löpandeband och att 

kvinnan inte sågs som ett subjekt. Dessa kvinnor var egentligen inte emot GCK utan 

tyckte inte om hur den organiserade screeningverksamheten var utformad med kallelse, 

utförande och väntan på svar. Å andra sidan, enligt en avhandling av Ideström (2002) är 

löpandebandprincipen inom screeningverksamheten en kostnadseffektiv åtgärd för 

samhället. Vi upplever att flertalet av de kvinnor som vi mött på 

barnmorskemottagningen i samband med organiserad GCK tycker att 

löpandebandprincipen fungerar bra. Dock framkommer det i vår studie att 

löpandebandprincipen inte är något som passar alla. Oscarsson et al. (2008b) beskriver i 

sin studie att det är omöjligt att utforma ett screeningprogram som passar alla kvinnor. 

Däremot bör screeningprogrammet bli mer flexibelt för att ha möjlighet att möta 

kvinnors olika behov och därmed öka andel kvinnor som hörsammar kallelsen.  
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Konklusion 

Syftet med vår studie var att beskriva kvinnors tankar om organiserad gynekologisk 

cellprovstagningskontroll när de valt att avstå från deltagande i sådan och därigenom 

öka förståelsen för varför kvinnor väljer att avstå. Resultatet kan tolkas som anledningar 

till att avstå deltagande såsom Att det inte gäller mig, Att inte bli bekräftad i mötet med 

barnmorskan vid provtagningsstillfället samt Att undvika en utlämnande situation. 

Ingen av dessa kvinnor uteslöt dock att delta i GCK i framtiden. Därför anser vi att detta 

är en grupp som behöver uppmärksammas, förslagsvis genom personlig kontakt genom 

telefonsamtal eller personligt brev. 

 

Kvinnor beskrev tankar av obehag inför den gynekologiska provtagningssituationen och 

för oroa sig för provsvaret. Tidigare negativa erfarenheter av organiserad GCK, dåligt 

bemötande eller upplevt obehag vid gynekologisk undersökning eller förlossning 

beskrevs av kvinnorna som anledning till att avstå organiserad GCK. Kvinnorna 

beskrev också att de avstod från organiserad GCK av praktiska skäl som tids- och 

informationsbrist. Här har barnmorskor en möjlighet att ge gott bemötande, adekvat 

information och se till varje individs unika behov. Detta för att öka möjligheten att ge 

kvinnorna en positiv upplevelse och därmed öka kvinnornas motivation att delta i 

organiserad GCK. 

 

Eftersom målet med screeningverksamheten är att minska dödligheten i 

livmoderhalscancer måste hänsyn tas till att löpandebandprincipen inom 

screeningverksamheten inte passar alla kvinnor. Genom att se varje kvinnas individuella 

behov av information och en inte alltför stelbent organisation kan möjlighet finnas att 

möta dem, som annars avstår deltagande i organiserad GCK.  

 

I ett samhällsperspektiv är organiserad GCK en kostnadseffektiv metod för att 

förebygga samt minska dödligheten i livmoderhalscancer. Inom ramen för organiserad 

GCK måste utrymme finnas för kvinnors olika behov. Vissa kvinnor behöver extra stöd 

och motivation för att hörsamma kallelsen. Dessutom kan insatser riktas mot det första 

besöket kvinnan gör inom organiserad GCK för att undvika negativa upplevelser.  

 

Kliniska implikationer 

 Ge utökad informationen i kallelsen om GCK, HPV och livmodershalscancer. 

 Förtydliga informationen i kallelsen om möjlighet att ringa och rådfråga 

barnmorska för ombokning och mer information. 

 Erbjuda en längre inbokad provtagningstid på första besöket som kvinnan kallas 

till organiserad GCK.  

 Öka tillgängligheten på barnmorskemottagningarna exempelvis genom att 

erbjuda att delta på obekväma tider. 

 Erbjuda ytterligare uppmuntran till att delta genom ett telefonsamtal av 

barnmorska och en personlig inbokad tid för att öka hörsamheten.  

 Öka kunskapen i samhället genom exempelvis media. 
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Förslag på vidare forskning 

Fokus i denna studie har varit att beskriva tankar hos kvinnor som avstår organiserad 

GCK. Denna studie kan ligga till grund för vidare forskning om vad som kan motivera 

dessa kvinnor att våga delta i organiserad GCK. Hur gör vi för att nå kvinnor som 

tänker ”att göra det sedan” om deltagande i organiserad GCK? Då vårt resultat och 

tidigare studier visar på samma sak, att det råder en kunskapsbrist om GCK, HPV och 

livmodershalscancer bland kvinnor. Hur kan vi göra för att öka den kunskapen? 

Ytterligare en intressant studie kan vara om kunskapen i samhället på sikt kommer att 

öka i och med införandet av HPV-vaccinering? 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

Till dig som kallats att lämna cellprov men valt att inte gå 

 

 

Hej!  

Vi heter Anna Roxman och Anna Svenningsson. Vi är två barnmorskestudenter som 

läser på barnmorskeprogrammet i xxx Borås. Barnmorskeprogrammet är en 

specialistutbildning på 1 ½ år och för att komma in på utbildningen skall man först vara 

leg. sjuksköterska. Som en del i utbildningen skall vi skriva en magisteruppsats.  

 

Bakgrund och syfte 

Vi skall fördjupa oss inom ämnet Sexuell och Reproduktiv hälsa. För att förebygga 

livmodershalscancer erbjuds alla kvinnor i Sverige mellan 23 och 65 år en regelbunden 

gynekologisk cellprovtagning. Vi vill fokusera på kvinnor som aldrig lämnat cellprov 

och som väljer att avstå från att delta trots att flera kallelser skickats ut.  

 

Förfrågan om deltagande 

Vi vill intervjua dig därför att vi vill få kunskap om de tankar och funderingar du har 

om cellprovtagning. Vi har fått ditt namn från Västra Götalands kallelseregister. 

  

Hur går studien till? 

Vi vill gärna intervjua dig på en plats som du känner dig trygg med. Det kan vara på 

barnmorskemottagningen, ungdomsmottagningen, hemma hos dig eller på ett kafé. 

Intervjun kommer att vara 15-60 minuter lång och kommer att spelas in. Det materialet 
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kommer vi sedan att transkribera (skriva ner på papper) och analysera.  Vi kommer att 

avidentifiera det du säger. Ditt namn kommer inte att finnas med i arbetet.   

Vilka är riskerna för dig? 

Att vara med är frivilligt och du kan avbryta deltagandet när du vill om du upplever det 

jobbigt under eller efter intervjun. Om du efter intervjun har ytterligare frågor och/eller 

vill lämna cellprov kan du ta kontakt med oss. Vi hjälper vi dig att ta kontakt med 

Barnmorskemottagningen. Södra Torget Borås. 

 

Vilka är fördelarna för dig? 

Ditt svar kan hjälpa andra kvinnor i framtiden och vara med och utveckla den 

organiserade screeningverksamheten. 

 

Hur hanteras data och sekretess? 

Ingen utomstående kommer att ta del av materialet. Ingen kommer att kunna koppla ditt 

namn till materialet. Materialet kommer att förvaras inlåst när det inte används. När 

arbetet är färdigt kommer materialet att förstöras. 

 

Hur får du information om studiens resultat? 

Om du är intresserad av resultatet kan vi maila magisteruppsatsen när den är klar. 

 

Får du någon ersättning? 

Vi bjuder på fika och ev. reseersättning. 

 

Frivillighet 

Det är helt frivilligt att delta i studien. Vi skickar med en svarsblankett och ett frankerat 

och adresserat kuvert. Vi är tacksamma om du skickar in det till oss. Du kan även maila 

ditt svar till oss. Vi behöver ha ditt svar snarast. Har du inte hört av dig inom 2 veckor 

skickar vi en ny förfrågan. 
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Ansvariga för studien 

Anna Roxman, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent  

Tel.  

 

Anna Svenningsson, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent  

Tel 

 

Handledare: Marianne Johansson, leg. Barnmorska och universitetslektor. Institutionen 

för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.  

Tel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

SVARSBLANKETT Nr.  

 

 

 

 

 Jag vill delta i studien och går med att ni kontaktar mig per telefon eller mail. 

  

Telefonnummer: _____________________________________ 

 

 

 

 Mailadress: __________________________________________ 

 

 

 Jag vill inte delta i studien. 

 

Vi är tacksamma om du vill skriva ner varför du inte vill delta, men detta 

är helt frivilligt. 

 

  



 36 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
Bakgrundsfaktorer:  

- Hur gammal är du? 

- Utbildning? 

-  Arbete? 

- Har du barn? 

- Etnicitet? 

 

Intervjufrågor: 

- Vad tänker du på när du hör ordet cellprovtagning? 

- Vad fick du för tankar och känslor när du fick kallelsen? 

- Har ni fått information om cellprovtagning i skolan? 

- Är det något du diskuterar med andra, som dina kompisar? 

- Har du pratat om cellprovtagning med din mamma eller någon annan 

närstående? 

- Vad tänker du om själva provtagningssituationen? 

 

För att, vid behov, utveckla svaren använder vi fraser som:  

Kan du berätta mer?  

Hur tänkte du då? 

 

 

Avslutande följdfrågor: 

- Är det detta som gjort att du inte kommit på cellprovtagningen? 

- Är det något som du tänkt på före intervjun som du vill ta upp? 

- Är det något under intervjun som du tänkt på som du vill ta upp?  

 

 

 

 

 

 

 


