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ABSTRACT 
Population-based cervical cancer screening programs (PCCSPs) were introduced in 
Stockholm in the 1960s; today all women residents aged 23-60 are invited to a cost-
free Pap smear at regular intervals. A shift in scientific knowledge has occurred, with 
clarification of the link between human papilloma virus (HPV) and cervical cancer 
(CC), and the introduction of HPV-vaccines for primary prevention of CC. While 
there is a large body of research on CC screening, fewer studies address screening 
experiences of women in different phases of life with different screening histories. 
The aim of this thesis was to explore how women reason about CC, its causes, 
prevention and participation in CC screening. Method: These studies were guided by 
the inductive approach ‘interpretive description’. Sub-study I is based on qualitative 
analysis of 12 telephone interviews and 86 fax messages sent to the screening 
organisation by women who actively chose not to participate in PCCSP. Sub-study II 
is based on longitudinal interview data from 30 women, who underwent medical 
follow-up of an abnormal Pap smear. Sub-studies III and IV are based on data from 
30-year old women with varied screening background and experiences, derived from 
9 face-to-face focus group discussions (FGD) (sub-studies III, IV) and 30 internet-
based FGDs (sub-study IV). Results: Women’s ways of conceptualizing health, 
illness, and risk for disease in general impacted on their decision-making about 
attending PCCSP. Matters related to sickness, including CC and its prevention, were 
generally described as distant and unprioritized by many women. The manner 30-year 
old women self-defined themselves in the transition between youth and adulthood 
appears to strongly influence their reasoning not only about PCCSP, but also about 
other forms of health maintenance and disease prevention. How women defined and 
conceptualized distinctions between, and roles and responsibilities of, the private and 
the public was also found to be central in explanations of decision-making, especially 
among women who actively chose not to take a Pap smear. Women described a wide 
range of factors which could motivate them to participate in PCCSP, related to all 
aspects of the program, from invitation through follow-up, and a need for different 
types and forms of information. Many suggestions were related to individualization 
of the PCCSP; a need to understand the relationship between HPV and CC also was 
addressed. We also found that medical follow-up of an abnormal Pap smear involved 
an experience of both “having” and “being” a body, which changed over time. The 
conceptualization of bodily boundaries appeared to change, e.g. through vaginal 
discharges and bleeding, as well as linkages to the bodies of women in their extended 
families through the generations. Conclusion: All facets of the PCCSP and social 
marketing were found to influence women’s experiences of and decisions about 
screening attendance. Women’s views of the PCCSP as a comprehensive system 
suggest a need for increased collaboration among the many professionals with direct 
and indirect involvement in the PCCSP. These studies suggest that coordination with 
and information about PCCSP is an important implication for when initiating HPV 
vaccination programs, as a means of aiding women in integration of different types of 
knowledge and information.   
 
Key words: cervical cancer, Pap smear, cervical cancer screening, prevention, non-
attendance, body, women, young adult, transition, health, online focus groups 
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FÖRORD 
Den här avhandlingen har sin utgångspunkt i min bakgrund som sjuksköterska. Jag 
började som sjuksköterska vid en ortopedisk kirurgavdelning i början av 1990-talet 
där jag formades till vad jag tror, en typisk sjuksköterska i Sverige. När jag hade 
arbetat cirka sex år drabbades vården av en ekonomisk kris och det regionala 
sjukhuset varslade cirka 800 anställda inklusive mig p.g.a. arbetsbrist. Mina 
arbetskamrater och jag upplevde det anmärkningsvärt då vi ansåg att det patientnära 
arbetet krävde hög personaltäthet. Jag blev dock aldrig arbetslös utan blev omflyttad 
från ortopedavdelningen till en palliativ vårdenhet, då kallat hospice. Den övergången 
var positiv då jag upplevde att det fanns möjligheter att forma och bedriva vård som 
var inriktad på personen som var sjuk och dennes liv. Snart upplevde jag behov av att 
aktivt vara med och utveckla och förändra vården, vilket gjorde att jag sökte mig till 
den akademiska världen dels via kurser och examina och dels som adjunkt inom 
sjuksköterskeutbildningen. Jag blev även engagerad i ett vårdutvecklingsprojekt 
tillsammans med bl.a. två av mina handledare, professor Carol Tishelman och 
professor Britt-Marie Ternestedt. Detta ledde till en fortsatt väg in i ett 
forskningsprojekt och föreliggande avhandlingsarbete. 
 
När jag sökte doktorandtjänst inom forskningsprojektet om cervixcancerscreening var 
jag först tveksam. Jag funderade på relationen mellan den palliativa vården och 
preventiv vård och hur jag skulle kunna bidra till projektet. När jag tänkte på mina 
möten och samtal med människor som insjuknat i en cancersjukdom blev dock 
området cancerprevention alltmer angeläget. Patienterna talade ofta om sjukdomen 
som det onda som tagit deras kropp i besittning och som något de ville bekämpa in i 
det sista. Frågor som: Varför händer detta mig? ställdes. Det var vanligt med egna 
förklaringar till insjuknade i sjukdomen och att frågor om hur man kan förhindra 
cancer dryftades. Detta ledde till att jag började reflektera över hur personer som 
uppfattar sig själva som friska ser på cancer och hur cancer uppstår och kan 
förebyggas. Dessa tankar väckte nyfikenhet som medförde att jag kom att studera hur 
”friska” kvinnor erfar och ser på deltagande i cervixcancerscreening.  
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INLEDNING 
Föreliggande avhandlingsarbete handlar om kvinnors erfarenheter av att delta eller 
inte delta i ett populationsbaserat cervixcancerscreeningprogram (PCCSP) och deras 
syn på sjukdomen cervixcancer och dess prevention. Projektet inkluderar även 
kvinnors erfarenheter av medicinsk uppföljning av ett avvikande cellprov.  
 
Avhandlingsarbetet ingår i ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt med syfte att 
studera PCCSP i Stockholm utifrån olika aktörers perspektiv. Det tvärvetenskapliga 
projektet har resulterat i flera publikationer gjorda inom forskargruppen vilka utgör 
en kunskapsbas att bygga vidare på (se t.ex. avhandlingarna, Forss, 2005; Lundgren, 
2006; Widmark, 2005). Mitt avhandlingsarbete är sålunda en fortsättning och en 
fördjupning av tidigare publikationer. Jag har valt att studera hur kvinnor som inbjuds 
att delta i PCCSP resonerar om sitt deltagande respektive icke deltagande. Mitt val av 
perspektiv speglar en önskan att lyfta fram kvinnors erfarenheter ur ett 
lekmannaperspektiv. Med begreppet lekman menar jag att dessa kvinnor i detta 
sammanhang är mottagare av hälso- och sjukvård och inte att de har brist på kunskap 
och erfarenheter.  
 
Cervixcancerscreening genom cellprovtagning har beskrivits som en relativ enkel 
teknik (Papanicolaou & Traut, 1941 men återpublicerad 1997) för att minska incidens 
och mortalitet i cervixcancer (Socialstyrelsen, 1998). Denna ”enkla teknik” har 
problematiserats ur ett individperspektiv, samhällsperspektiv (Armstrong, 2007; 
Forss, 2007; Posner, 1991) och ur ett omvårdnadsperspektiv (Forss, 2005; Lundgren, 
2006; Widmark, 2005). 
 
Under avhandlingsarbete har nya frågor väckts och jag har använt begrepp som 
behöver problematiseras för att kunna nå en fördjupad kunskap och förståelse för det 
fenomen som studeras. Jag lyfter fram cervixcancerscreening som ett sammanhang 
där frågor om hälsa/ohälsa, frisk/sjuk och kroppen aktualiseras. Dessa frågor är vida 
och omfattande och berör egentligen hela människolivet. Jag väljer därför av 
pragmatiska skäl att begränsa mig till att endast belysa de delar jag finner mest 
relevanta för att förstå cervixcancerscreening och föreliggande delstudier.  
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BAKGRUND  
 
SPÄNNING MELLAN HÄLSA OCH SJUKDOM  
Qvarsell och Torell (2001) beskriver att människor i alla tider har haft tankar om hur 
sjukdomar kan uppstå och hur hälsa kan uppnås. Olin Lauritzen och Svenaeus (2004) 
menar att hälsa och sjukdom kan beskrivas som en allmänmänsklig erfarenhet. En 
förändring av har skett över tid i synnerhet i industriella länder som Sverige där nya 
hälsorisker uppmärksammas i takt med samhällsutvecklingen och den medicinska 
vetenskapens framsteg (Nelson, 2001). En utveckling mot en tillvaro där alltfler 
risker för människors hälsa identifieras beskrivs av Petersen och Lupton (1996). De 
talar om ”the age of risk”, där hälso- och sjukvården får allt större roll. Det kan ses 
som en paradox att samtidigt som individen utsätts för ökade risker som hon har små 
möjligheter att kontrollera så görs hon också ansvarig för sin hälsa, ett fenomen som 
Lupton (1995) benämner ”healthism”. Under avhandlingsarbetet har jag funderat om 
och i så fall hur, denna spänning särskilt påverkar kvinnors erfarenheter av hälsa och 
sjukdom. 
 
 
Hälsa som begrepp 
Begreppet hälsa har flitigt diskuterats inom olika sammanhang, inom olika discipliner 
och definierats utifrån skilda perspektiv, oftast relaterat till synen på människan och 
den rådande samhällskontexten. Beskrivningarna har även innefattat olika 
abstraktionsnivåer från filosofiska begreppsförklaringar till mer pragmatiska 
beskrivningar. Utifrån Blaxters (2004) indelning presenterar jag två perspektiv på 
hälsa som ofta lyfts fram som varandras motpoler. Blaxter (2004) benämner dessa 
perspektiv som den ”biomedicinska modellen” och den ”sociala holistiska modellen”. 
I litteraturen förekommer även andra benämningar av dessa polariserade perspektiv 
som t.ex. det ”patogena” respektive det ”salutogena” perspektivet (se t.ex. 
(Quennerstedt, 2006; Tones & Green, 2004) eller den ”biomedicinska” och 
”humanistiska inriktningen” (Medin & Alexanderson, 2000). 
 
Enligt Blaxter (2004) utgår den ”biologiska modellen” från en biomedicinsk syn där 
människan ses som enbart en biologisk varelse. Som exempel tar Medin och 
Alexanderson (2000) upp Boorse (1977) definition där hälsa är lika med avsaknad av 
sjukdom. Sjukdom ses av Boorse (1977) som ett tillstånd som nedsätter funktionen av 
ett organ eller del av kroppen till en nivå under det som beskrivs som det normala.  
 
Blaxter (2004) beskriver den ”sociala holistiska modellen” vara baserad på en 
människosyn där människan ses som en helhet i sin sociala kontext. Enligt Medin och 
Alexanderson (2000) företräder Nordenfelt (1987) detta perspektiv. Nordenfelt 
(1987) menar att en person är vid hälsa om hon har förmågan att förverkliga sina 
vitala mål, dvs. de mål som är viktiga för personen i fråga.  
 
Till skillnad från de ovan nämnda polariseringarna av definitioner av hälsobegreppet 
kan Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa ses som ett försök att 
skapa en för alla gemensam definition. Definitionen från 1948 (WHO, 1948) 
inbegriper en syn på människan där hälsa beskrivs som ett tillstånd av fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande. Definitionen har kritiserats bland annat för att den 
beskriver en utopi som av många anses vara omöjlig att uppnå och för att den endast 
inbegriper människans egen upplevelse av välbefinnande (se Blaxter, 2004; Medin & 
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Alexanderson, 2000). Definitionen har reviderats under årens lopp. Hälsa beskrivs nu 
mer som en resurs istället för ett idealtillstånd att eftersträva (Haglund, Pettersson, 
Finer, & Tillgren, 1993). Under nästa avsnitt återkommer jag till en kritik av WHO:s 
definition utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv.  
 
Qvarsell och Torell (2001) skriver att människans tankar och funderingar om hälsa 
och risk för sjukdom genom historien varit relaterade till religiösa, filosofiska, 
ekonomiska, politiska, kulturella och etiska uppfattningar och föreställningar. 
Hälsobegreppets innebörd kan problematiseras i förhållande till vem som har 
tolkningsföreträde. Både Calnan (1987) och Lupton (2003) påtalar skillnader i hur 
företrädare för samhälle och vård definierar hälsa och hur människor i allmänhet ser 
på hälsa i relation till sig själv och sitt eget liv. Shaw (2002) och Lupton (2003) 
påpekar att det biomedicinska perspektivet alltmer fått tolkningsföreträde och 
dominerar både de offentliga och privata diskussionerna. Människors kroppar bedöms 
som friska eller sjuka och normala eller onormala.  
 
 
Hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
Hälsa ses som ett av de fyra konsensusbegreppen som formar omvårdnadens 
metaparadigm (Fawcett, 1984, 2005) och är således en stark komponent i flertalet 
omvårdnadsteorier (Fawcett, 2005; Meleis, 2007). Hälsa har beskrivits som det 
främsta målet för omvårdnaden, både i Norden av t.ex. Erikson (1996) och 
internationellt av t.ex. Chinn och Kramer från USA (2008). Meleis (2007) anser att 
omvårdnad kan ses som en hälsoorienterad disciplin. Detta perspektiv är emellertid 
nyligen kritiserat av Keighley (2006) som menar att en hälsoinriktad omvårdnad har 
medfört att sjukdom och omvårdnad av sjuka människor kommit i skymundan. Detta 
menar Keighley (2006) innebär nya problem som bl.a. risk för stigmatisering och 
skuldbeläggande av sjukdom.  
 
Thorne m.fl. (1998) påpekade för tio år sedan att trots att hälsobegreppet varit centralt 
för omvårdnad saknas det klargöranden och beskrivningar av vad hälsa innebär. 
Denna kritik delas av Saylor (2003, 2004) som även menar att en vård utifrån WHOs 
definition stödjer en biomedicinsk dualism och hälsa reduceras till olika dimensioner 
som fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Saylor (2003, 2004) anser att det 
behövs ett mer holistiskt perspektiv på hälsa där kropp och själ integreras.  
 
Inom vårdvetenskapen relateras ofta hälsa till transitionsbegreppet. Meleis och 
medarbetare (Meleis, 2007; Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias, & Schumacher, 
2000; Meleis & Trangenstein, 1994; Schumacher & Meleis, 1994) har utvecklat en 
teori om transitioner (transition på engelska). Ofta används begreppet transition även 
på svenska (se t.ex. Elmberger, 2004). Transition kan ses som en övergång eller en 
rörelse från ett tillstånd eller situation till en annan (Schumacher & Meleis, 1994). 
Människor genomgår transitioner när förändringar sker i deras liv, av deras hälsa, i 
relationer och i deras miljö, förändringar som kan relateras till olika utvecklingsfaser 
och till olika situationer. Människor kan befinna sig i olika transitioner samtidigt. 
Transitionsbegreppet har använts inom omvårdnadsforskningen t.ex. vad gäller 
psykisk hälsa (Skärsäter & Willman, 2006), gynekologisk cancer (Ekwall, Ternestedt, 
& Sorbe, 2007), cancersjukdom hos förälder (Elmberger, 2004) och åldrande 
(Schumacher, Jones, & Meleis, 1999). I litteraturen har begreppet används på en 
mängd olika sätt och inte bara som en teoretisk modell. Så är även fallet i detta 
avhandlingsarbete där begreppet transition inte påverkat designen av delstudierna 
men har använts till viss del för att öka förståelsen av resultaten.  
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Kvinnors hälsa 
Både nationellt och internationellt har kvinnors hälsa diskuterats, även ur ett 
historiskt perspektiv (exempelvis Frih, 2007; Johannisson, 1997; Martin, 2001). 
Dessa studier visar på samband mellan kulturella föreställningar och värderingar och 
hur kvinnors hälsa och sjukdom har konstituerats genom tiderna. I Sverige har 
Johannisson (1997) beskrivit hur kvinnokroppen förknippats med sjuklighet, labilitet 
och svaghet under senare delen av 1800-talet. Hirdman m.fl. (1995) har dokumenterat 
hur kvinnor som levde i Sverige under 1900-tal minns och berättar om synen på 
kvinnans kropp. Deras berättelser vittnar om att synen på kvinnan var synonymt med 
en kropp som kan föda barn och en underordning i relation till mannen (Hirdman, 
Bohman, & Rörslett, 1995).  
 
Raftos m.fl. (1997) har genom att granska artiklar publicerade i omvårdnadstidskrifter 
indexerade i CINAHL under åren 1993-1995, studerat hur kvinnors hälsa presenteras 
under en senare epok. Raftos m.fl. (1997) beskriver hur kvinnor framställs som 
fragmenterade kroppar, kroppsdelar och sjukdomar. Kvinnors hälsa presenterades 
synonymt med begrepp som hänvisar till kvinnors organ och/eller genusroller såsom 
t.ex. sexuell hälsa, familjehälsa, och reproduktiv hälsa. Malterud (2004) menar att 
även under senare tid beskrivs mycket av kvinnors besvär och upplevda ohälsa som 
oförstått inom den moderna medicinen. Omvårdnadsforskare som Raftos m.fl. (1997) 
och Widmark m.fl. (2008) efterfrågar en helhetssyn som inkluderar kvinnans 
specifika förhållanden och livsvärld inom både forskning och vård. 
 
 
Hälsa och sjukdom – nya gränser och innebörder  
I syfte att försöka tydliggöra gränser mellan hälsa och sjukdom vill jag ta upp de nu 
klassiska engelska begreppen ”disease”, ”illness” och ”sickness” (se t.ex. Kleinman, 
Eisenberg, & Good, 1978; Twaddle, 1994). Dessa begrepp är beskrivna i den svenska 
litteraturen (se t.ex. Sachs, 2002) men saknar motsvarigheter på det svenska språket. 
Begreppen kan vara användbara för att öka förståelsen för hur gränser mellan hälsa 
och sjukdom förblir tvetydiga t.ex. i situationer som cervixcancerscreening. 
 
Twaddle (1994) har definierat disease som ett hälsoproblem som innebär en 
funktionsstörning på organnivå och som endast kan bedömas och observeras objektivt 
av experter. Han beskriver illness som ett subjektivt tolkat hälsoproblem som endast 
kan tolkas av personen som upplever den. Sickness beskrivs som en social företeelse 
där en individs hälsoproblem i relation till social aktivitetsförmåga definieras av 
andra och där individen tillskrivs en sjukdomsroll. Twaddles (Twaddle, 1994) 
beskrivning av illness skiljer sig från Kleinmans (Kleinman, Eisenberg, & Good, 
1978) beskrivning av detta begrepp. Kleinman beskrev illness i relation till sociala 
och kulturella normer genom att bl.a. påpeka ”Vi lär oss ’accepterade’ sätt att vara 
sjuka” (egen översättning, Kleinman, Eisenberg, & Good, 1978, sidan 252).  
 
Innebörden av nämnda begrepp täcker inte de olika situationer som kan uppstå i en tid 
av ständig utveckling av kunskap och teknologi. Detta är t.ex. speciellt relevant i 
kontexten av cervixcancerscreening där utvecklingen av cellprovet har gjort det 
möjligt att upptäcka tidiga faser av sjukdom (d.v.s. disease) innan kvinnan upplever 
sig sjuk (d.v.s. upplevelse av illness). Olin Lauritzen och Sachs (2001) menar att 
följden av att identifiera människor i riskzon för sjukdom, trots att människorna själva 
inte upplever sig sjuka, genererar en ny problematik. De beskriver detta som ett nytt 
tillstånd, där man ännu inte är sjuk utan är mellan hälsa och ohälsa, mellan att vara 
frisk och sjuk, eller en ”icke ännu sjuk person” (egen översättning Olin Lauritzen & 
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Sachs, 2001 sidan 514). En ny erfarenhet av sickness kan skapas (se t.ex. Forss, 2005 
för diskussion av detta i förhållande till cervixcancerscreening). Gränserna mellan 
hälsa och ohälsa, frisk och sjuk förblir såtillvida tvetydiga.  
 
 
Perspektiv på kroppen 
Kroppen tas ofta förgiven och den blir mer påtaglig och får en annan innebörd när 
man blir sjuk (Nettleton & Watson, 1998). I en screeningkontext blir det ett motsatt 
förhållande där kroppen är i fokus trots att kvinnan inte upplever sig sjuk (d.v.s. 
frånvaro av illness). Den medicinska teknologin har gjort det möjligt att synliggöra 
det som tidigare var osynligt inom människans kropp. Detta har lyfts fram och 
diskuterats i relation till cervixcancerscreening (se t.ex. Forss, 2007). 
 
I en tid med fokusering på hälsa har även kroppen kommit att fokuseras i samhället. 
Vi lever i kroppens tid menar bl.a. Lundin och Åkesson (1996) och Lupton (2003). 
Detta för tanken till den beskrivning Turner (1996) benämner ”the somatic society” 
d.v.s. ett samhälle där politiska och personliga problem relateras till kroppen och 
uttrycks genom kroppen. Kroppen har en nära förbindelse till frågor om den egna 
hälsan. Widmark m.fl. (2008) har belyst kroppen utifrån hur kvinnor resonerade om 
hälsa, ohälsa, bevarande av hälsa och hur sjukdom kan förebyggas i relation till både 
mammografi och cervixcancerscreening. Kroppen sågs av kvinnorna som ett sätt att 
kunna ha kontroll. Feedback på att kroppen fungerade ansåg kvinnorna få när t.ex. 
menstruationen fungerade som den brukade. Att som kvinna själv ta kontroll över 
kroppen visade sig även vara viktigt genom att t.ex. ägna sig åt fysisk träning för att 
hålla kroppen i form. 
 
Antropologerna Scheper-Hughes och Lock (1987) beskriver tre perspektiv på 
kroppen, den ”individuella kroppen”, den ”sociala kroppen” och den ”politiska 
kroppen”, vilka delvis överlappar varandra. Scheper-Hughes och Lock (1987) menar 
att den historiskt framträdande synen på den ”individuella kroppen” representerar en 
dualistisk syn, där kropp och själ ses existera oberoende av varandra. Den materiella 
kroppen anses vara skild från själen genom att vara lokaliserad till fysisk tid och rum.  
Ett annat perspektiv på den ”individuella kroppen” är den fenomenologiska 
beskrivningen av kroppen i termer av ”en levd kropp”. Kroppen ses som ett medel 
med vars hjälp människan förhåller sig till omvärlden. Den ”sociala kroppen” innebär 
enligt Scheper och Lock (1987) att kroppen ses som en symbol, en avspegling av 
samhällen och sociala relationer. Scheper och Lock (1987) belyser även den ”sociala 
kroppens” relation till hälsa där en hälsosam kropp får symbolisera ett fungerande 
samhälle liksom en sjuk kropp symboliserar ett icke-fungerande samhälle. Den 
”politiska kroppen” inbegriper enligt Scheper och Lock (1987) frågor om makt och 
kontroll över kroppen där även frågor om det biomedicinska perspektivets inverkan 
på synen på kroppen diskuteras t.ex. genom begrepp som ”medikalisering” av 
kroppen.   
 
Förutom ovan belysta perspektiv på kroppen har det gjorts försök att beskriva och 
formulera definitioner av kroppen, framförallt inom den sociologiska litteraturen (se 
t.ex. Williams, 2003). Sociologen Turner (1996) beskriver hur vi både är och har en 
kropp som är socialt konstruerad. Människan beskrivs således som förkroppsligad 
d.v.s. hon är sin kropp (Turner, 1996). Jag tolkar det som att utifrån Scheper-Hughes 
och Locks (1987) indelning rör Turners (1996) beskrivning både den ”sociala 
kroppen” och den ”politiska kroppen” när han diskuterar reproduktion, tygling, 
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reglering och representation i relation till kroppen. Dessa aspekter av kroppen menar 
Turner (1996) avspeglar sig i en växelverkan mellan samhälle och individ.  
 
Lehtinen (2004), sjuksköterska och filosof, kritiserar befintliga teorier inom 
samhällsvetenskapen och inom humanvetenskapen (t.ex. omvårdnad) för att fokusera 
på kroppen som socialt konstruerad där den biologiska kroppen lämnas därhän. Detta 
menar hon förstärker det dualistiska synsättet på kropp och själ. Denna kritik delas av 
bl.a. av Williams (2003) som menar att det är nödvändigt att återföra den biologiska 
kroppen inom den sociologiska diskursen. Likaså kritiserar Lehtinen (2004) synen på 
kroppen som enbart upplevd och menar att kroppen reduceras till att bara omfatta vad 
hon kallar en beständig grund för det ”fenomenellt verkliga” (Lehtinen, 2004, sidan 
55). Lehtinen hänvisar bl.a. till Lawlers (1991) utveckling av begreppet somology ur 
ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv, där en helhetssyn på kroppen inkluderar 
även den biologiska kroppen. Lawlers (1991) definition av somology inbegriper en 
förståelse av kroppen där den objektiva och subjektiva kroppen integreras. Kroppen 
är både är ett medel för att uttrycka sig, ett sätt att vara i relation till andra människor 
och en del av ens identitet (Lawler, 1991). 
 
Lawler (1991) och Gordon (2006) påtalar att kroppen glömts bort inom 
vårdvetenskapen. Lehtinens (2004) argumenterar att omvårdnad borde tillhöra ”de 
kroppsfokuserade disciplinerna” med kroppsliga möten som fundament. Genom ett 
större intresse för kroppen inom olika vårdkontexter har människors erfarenheter av 
sin kropp och vilken mening den tillskrivs studerats i ökad grad (se t.ex. Lindwall, 
2004; Källström Karlsson, 2009), dock är det oklart om dessa innefattar vad Lehtinen 
(2004) kallar det ”fenomenellt verkliga” eller där en integrering av kroppen likt 
Lawlers (1991) ”somology” inbegrips.  
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PROJEKTSPECIFIK BAKGRUND 
 
KVINNORS SEXUELLA OCH REPRODUKTIVA HÄLSOVÅRD I SVERIGE 
Under flera decennier har svenska kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa hanterats 
av den svenska hälso- och sjukvården, genom t.ex. kontroller vid graviditet och 
kontroller efter förlossning (Berglund, Lundberg, Sandén, Lindroth, Lindholm, & 
Nilses, 2008). Kvinnor har från och med tonåren tillgång till speciella 
ungdomsmottagningar för bl.a. preventivmedelsrådgivning och diagnostisering och 
behandling av sexuellt överförbara infektioner (STI). Det finns ingen definierad övre 
åldersgräns för ungdomsmottagning men från 20-25 års ålder kan kvinnor bli 
hänvisade till andra instanser för frågor och problem som rör sexualitet och 
reproduktion (Berglund, Lundberg, Sandén et al., 2008). Vissa kvinnor besöker 
mödravårdscentralen (MVC) för att förnya preventivmedel eller för kontroller i 
samband med graviditet medan andra väljer att göra sådana kontroller inom den 
privata hälso- och sjukvården. Under en del av en kvinnas liv kallas hon även 
regelbundet till mammografi- och cervixcancerscreening.  
 
 
CERVIXCANCER OCH CANCERPREVENTION 
 
Cervixcancer  
Globalt sett är cervixcancer den näst vanligast cancersjukdomen hos kvinnor (Ferlay, 
Bray, Pisani, & Parkin, 2004). Incidensen varierar kraftigt mellan olika geografiska 
områden med den högsta incidensen i Latinamerika, Karibien, Östafrika, Melanesien, 
södra Centralasien och Sydostasien. Som exempel har Sydostasien en incidens som 
överstiger 87 per 100 000 kvinnor jämfört med Storbritannien med en incidens på 
mindre än 9.3 per 100 000 kvinnor (Parkin & Bray, 2006). I Sverige var incidensen i 
cervixcancer 9.9 per 100 000 vilket innebar att 466 kvinnor insjuknade år 2007 
(Socialstyrelsen, 2008a) och 162 kvinnor dog i cervixcancer samma år 
(Socialstyrelsen, 2009a). Till skillnad från andra gynekologiska cancersjukdomar är 
det relativt unga kvinnor i Sverige som får cervixcancer. Incidensen var år 2007 högst 
i åldersgruppen 34-44 år (Socialstyrelsen, 2008a). 
 
Den medicinska kunskapen om cervixcancerns orsak har successivt förändrats. 
Cervixcancer har kopplats till kvinnors sexualitet och redan så tidigt som år 1842 
publicerade Rigorni-Stern (1987) en studie där han fann cervixcancer vara mer 
frekvent hos gifta kvinnor och mer sällsynt hos ogifta kvinnor och nunnor. 
Cervixcancer har även genom tiderna relaterats till faktorer som tidig sexualdebut, 
många sexuella partners och tidig genomgången förlossning (Brody, 1982). Orsaken 
har även kopplats till vad Lovejoy (1994) kallar ”den manliga faktorn” vid sexuella 
relationer. Från diffusa orsaksmekanismer beskrivs cervixcancer nu som en sexuellt 
överförbar infektion. zur Hausen (2006) beskrev år 1974 länken mellan infektion 
orsakad av Humant papillomvirus (HPV) och cervixcancer. Nio år senare upptäcktes 
den första specifika HPV-typen (HPV 16) hos patienter med cervixcancer (Lippman 
& Hawk, 2009). HPV ses nu som en nödvändig förutsättning för att utveckla 
cervixcancer (zur Hausen, 2006). zur Hausens arbete uppmärksammades med 
Nobelpriset i medicin år 2008 (Lippman & Hawk, 2009). 
 
HPV är den vanligaste STI bland ungdomar och yngre vuxna (Frazer, Cox, Mayeaux, 
Franco, Moscicki, Palefsky et al., 2006). Det finns ett hundratal olika typer av HPV, 
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men endast 13 av dessa är onkogena, d.v.s. utgör en risk för utvecklande av 
cervixcancer (zur Hausen, 2006). HPV-infektion kan finnas i kroppen utan att 
infektionen ger symtom. Trots detta är det endast ett fåtal av alla kvinnor med HPV-
infektion som utvecklar cellförändringar i cervix eftersom de flesta HPV-infektioner 
läker ut spontant. Det är den kroniska HPV-infektionen som orsakar cellförändringar 
och i förlängningen cervixcancer (Frazer, Cox, Mayeaux et al., 2006; Gray & Walzer, 
2004). HPV beskrivs dock inte ensamt kunna orsaka cervixcancer. Vad eller vilka 
faktorer som behövs ytterligare för att utveckla sjukdomen är oklart, faktorer som 
t.ex. rökning och nedsatt immunförsvar har beskrivits (Waggoner, 2003; zur Hausen, 
2006). 
 
Cervixcancer utgörs av skivepitelcancer (75-80%) och av adenocarcinom (10-20%) 
och har sitt ursprung i celler i transformationszonen där livmoderhalsen övergår i 
yttre livmodermunnen (Högberg, Sorbe, & Åvall-Lundqvist, 2008; Waggoner, 2003). 
Skivepitelcancer har i regel ett långt förstadium och ett långsamt förlopp medan 
adenocarcinom har ett snabbare förlopp och en sämre prognos än skivepitelcancer. 
Vid diagnos av invasiv cervixcancer används en klinisk stadieindelning från 0-IV, 
vilken används för att bedöma typ av behandling. Behandlingen är kirurgisk som vid 
omfattande tumörutbredning kompletteras med strålbehandling och/eller cytostatika 
(Högberg, Sorbe, & Åvall-Lundqvist, 2008; Waggoner, 2003). 
 
 
Cervixcancerprevention 
Prevention syftar till att förebygga sjukdom och beskrivs vanligtvis som tre olika 
typer av prevention beroende på när i ett eventuellt sjukdomsförlopp man intervenerar 
(Cutler, 1999; Tones & Green, 2004). Primär prevention innebär åtgärder för att 
förhindra uppkomst av sjukdom genom att reducera eller eliminera orsaks- eller 
riskmekanismer bl.a. genom livsstil och/eller beteendeförändringar. Sekundär 
prevention innebär åtgärder för att upptäcka tidiga stadier av sjukdom som kan 
behandlas och därigenom förebygga en möjlig död och tertiär prevention innebär 
åtgärder för att förhindra ytterligare progress av sjukdom eller konsekvenser av 
sjukdom i syfte att endast förlänga överlevnaden (Cutler, 1999; Tones & Green, 
2004). 
 
Tones och Green (2004) menar att prevention genom tiderna har betraktats som en 
väsentlig uppgift för hälso- och sjukvården men skild från hälsofrämjande åtgärder 
som syftar till att öka människors hälsa. Detta menar Tones och Green (2004) har sitt 
ursprung i preventionens utgångspunkt i en biomedicinsk syn där fokus är sjukdom 
och inte hälsa. Under senare år har prevention diskuterats i förhållande till 
hälsofrämjande åtgärder (promotion på engelska) där prevention också har beskrivits 
som ett underliggande begrepp till hälsofrämjande (Medin & Alexanderson, 2000; 
Tones & Green, 2004). Medin och Alexanderson (2000) påtalar att de båda begreppen 
har en stark koppling till varandra. De menar att hälsofrämjande åtgärder kan ha 
effekter på om en människa vidtar preventiva åtgärder och preventiva åtgärder kan i 
sin tur öka en människas välbefinnande och kan då ses vara hälsofrämjande.   
 
Under lång tid har sekundär prevention varit den enda åtgärden för att förebygga 
cervixcancer. I och med den ökade kunskapen och förståelsen av relationen mellan 
HPV och cervixcancer har detta möjliggjort att HPV-vaccin kunnat utvecklas. För att 
förebygga cervixcancer finns idag tillgång till både primär prevention (HPV-vaccin) 
och sekundär prevention (cervixcancerscreening). Vaccinationsprogram mot HPV 
utesluter inte cellprovtagning eftersom det kommer att finnas kvinnor som är 
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ovaccinerade såväl som att vaccinen inte täcker alla onkogena HPV-typer (Lynge, 
Antilla, Arbyn, Segnan, & Ronco, 2009). Jag kommer att belysa både primär och 
sekundär prevention av cervixcancer även om min huvudsakliga fokus är på 
cervixcancerscreening. 
 
 
Primär prevention av cervixcancer 
Det har nyligen utvecklats vaccin som skyddar mot de onkogena HPV-typerna 16 och 
18 vilka beskrivs orsaka 70 % av all cervixcancer (Clifford, Smith, Plummer, Munoz, 
& Franceschi, 2003; Schiller & Lowy, 2006). Det finns idag två vaccin på 
marknaden, Gardasil® och Cervarix® vilka båda blev godkända i USA under våren 
2006 (Speck & Tyring, 2006) och uppmärksammade i svenska medier. I Sverige 
godkändes Gardasil® (Läkemedelsverket, 2006) september 2006 och Cervarix® 
(Läkemedelsverket, 2008) året efter. Båda vaccinen skyddar mot HPV-typerna 16 och 
18 men Gardasil® skyddar även mot kondylom som orsakas av HPV-typerna 6 och 11 
(Läkemedelsverket, 2006). I Sverige planeras ett allmänt vaccinationsprogram införas 
1 januari 2010 där flickor i åldern 10-12 år kommer att erbjudas vaccination inom 
skolhälsovårdens ram. I nuläget erbjuds flickor i åldern 13-17 år vaccinet inom ramen 
för högkostnadsskyddet (Socialstyrelsen, 2008b). 
 
Under de senaste åren har kopplingen mellan HPV och cervixcancer aktualiserats i 
medier, speciellt i samband med godkännande av vaccinen. I reklamkampanjer 
beskrivs vaccin mot HPV som ett gott skydd mot cervixcancer om det ges vid unga 
år, innan kvinnan är sexuellt aktiv. Detta leder till frågor hur kvinnor ser på HPV och 
cervixcancerscreening.  
 
 
Sekundär prevention av cervixcancer 
Cervixcancerns långa prekliniska förlopp gör sjukdomen även lämplig för sekundär 
prevention via gynekologisk cellprovtagning (Socialstyrelsen, 1998). Detta stämmer 
väl överens med de kriterier för screening som Wilson och Jungner (1968) 
formulerat. Dessa kriterier innebär sammanfattningsvis: sjukdomen ska vara en börda 
för både individ och samhälle, en preklinisk fas av sjukdomen ska finnas, tillgång till 
ett test med hög sensitivitet och specificitet, en effektiv behandling där en tidig ställd 
diagnos och behandling resulterar i bättre prognos, kostnadseffektiv screening och en 
hög acceptans av screening hos befolkningen.  
 
Gynekologiskt cellprov utvecklades redan på 1940-talet i syfte att upptäcka 
cervixcancer i ett tidigt, icke invasivt stadium. Cellprovet utvecklades av 
Papanicolaou (1941, återpublicerad 1997) och har därför kallats Pap smear på 
engelska. Cellprovet har inte visat sig vara lika sensitivt för adenocarcinom som är en 
mindre vanlig form av cervixcancer (Waggoner, 2003) som för skivepitelcancer. 
Cellprovet beskrivs av Papanicolaou och kollegor (1941, återpublicerad 1997) som en 
enkel teknik för att upptäcka olika grader av cellförändringar. Som tidigare nämnts 
har företeelsen ”Pap smear” problematiseras utifrån olika perspektiv (se t.ex. Forss, 
2005, 2007). För närvarande används en tregradig skala för att beskriva 
cellförändringar där CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasi) 1 motsvarar lätta 
förändringar, CIN 2 måttliga förändringar och CIN 3 grava förändringar/lokaliserad 
cancer (Socialstyrelsen, 1998). 
 
Morarty och Kurtycz (2009) beskriver att utvecklingen av cellprovet medförde ett 
behov av samverkan mellan kliniska verksamma läkare, patologer och 
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cytodiagnostiker för att förebygga cervixcancer. Lippman & Hawk (2009) 
uppmärksammar att införandet av cellprovtagning aldrig föregåtts av randomiserad 
kontrollerad studie som säkerställer cellprovets effekt. Dock har organiserade 
screeningprogram kopplats till sänkt incidens och mortalitet i cervixcancer (Day, 
1984; Gustafsson, Ponten, Zack, & Adami, 1997; Quinn, Babb, Jones, & Allen, 1999; 
Sigurdsson & Sigvaldason, 2006).  
 
Trots att organiserade screeningprogram funnits i många år rapporterar 
Europakommissionen (von Karsa, Anttila, Ronco, Ponti, Malila, Arbyn et al., 2008) 
att det förekommer variationer i hur EU:s medlemsländer organiserat 
cervixcancerscreening. Sju av EU:s  27 medlemsländer har nationellt organiserade 
populationsbaserade screeningprogram, däribland Sverige.  
 
 
Cervixcancerscreening i Sverige 
PCCSP började successivt införas i Sverige på 1960-talet (Dillner, 2000). 
Huvudansvaret för screeningprogrammen har vilat och vilar på landstingen 
(Socialstyrelsen, 1998). Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 1998) publicerade 
rådgivande förslag år 1998 om gemensamma riktlinjer för cervixcancerscreening då 
stora variationer mellan landsting avseende organisation och omfattning av 
provtagning, åldersintervaller, kvalitet på prov och provresultat identifierats.  
 
Data från år 2006 visar att täckningsgraden d.v.s. andelen kvinnor som har minst ett 
cellprov taget under en tidsperiod, motsvarande ett screeningintervall var 79 %, i 
åldrarna 23-60 år Av andelen cellprov som togs år 2006 var 57 % inom det 
organiserade screeningprogrammet medan 29 % av cellproven togs utanför 
programmet (för 14 % saknas uppgifter) (Sparén, 2008). Cellprov som tas utanför det 
organiserade screeningprogrammet tas antingen på klinisk indikation, som 
uppföljning efter tidigare behandling eller s.k. opportunistisk cellprovtagning d.v.s. 
cellprov taget i hälsokontrollsyfte parallellt med screeningprogrammet. 
Opportunistisk cellprovtagning har ansetts som problematisk p.g.a. fördyrade 
kostnader för samhället av bl.a. Dillner (2000). Opportunistisk cellprovtagning anses 
också vara mindre effektiv att nå ut till alla kvinnor i befolkningen (Coleman, Day, 
Douglas, Farmery, Lynge, Philip et al., 1993). 
 
 
Organiserad populationsbaserad cervixcancerscreening i Stockholm 
Inom Stockholms läns landsting (SLL) har PCCSP funnits sedan 1968. Dillner (2000) 
har beskrivit PCCSP i Stockholmsregionen som ”ett exemplariskt välorganiserat 
screeningprogram”. Stockholmsregionen har dock en större andel privata 
gynekologer än övriga regioner i Sverige och har också en mer omfattande 
opportunistisk provtagning (Sarkadi, Widmark, Törnberg, & Tishelman, 2004; 
Sparén, 2008). 
 
Sedan 1998 inbjuds alla kvinnor mellan 23-60 år bosatta inom Stockholms län (cirka 
400 000 kvinnor) att delta i PCCSP med regelbundna intervall (kvinnor 23-50 år blir 
inbjudna vart tredje år, i åldern 51-60 år vart femte år). Utskick av kallelser, 
registrering och uppföljning av cellprovet koordineras av Stockholms-Gotlands 
Onkologiska Centrum (OC). Även cellprov tagna utanför screeningprogrammet 
registreras. Kvinnorna inbjuds via ett personligt brev med information om dag, tid, 
plats och syftet med provet. Gynekologiskt cellprov tas av barnmorskor vid länets 
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mödravårdscentraler. Alla kvinnor med ett normalt provresultat får besked via brev 
(Törnberg, 2009). 
 
Vid avvikande cellprov remitteras kvinnan till geografiskt definierade gynekologiska 
mottagningar för vidare utredning såsom med kolposkopi och biopsi för histologi 
samt för eventuell vidare behandling av cellförändringar. Behandlingsalternativ beror 
på grad av cellförändringar och är mindre biopsi eller konisation (kniv eller laser), 
destruktion som diatermi eller kryobehandling (Högberg, Sorbe, & Åvall-Lundqvist, 
2008). 
 
Från att provtagningen i PCCSP varit avgiftsfri, fattades ett politiskt beslut att införa 
en avgift på 140 kronor år 2003. Denna avgift ledde till att deltagandet minskade med 
17 % bland kvinnor i alla åldrar, vilket motsvarar 10 000 kvinnor i Stockholm. 
Deltagandet minskade med 23 % hos kvinnor under 25 år och med 21 % hos kvinnor 
i åldersgruppen 25 till 29 år (Törnberg, 2009). På grund av denna minskning av 
deltagandet i PCCSP blev cellprovtagning från och med den 1 januari 2005 åter 
kostnadsfri för kvinnorna. Opportunistiska prov som tagits i hälsokontrollerande syfte 
ersätts inte av SLL, vilket innebär att kostnaden inte heller täcks av 
högkostnadsskyddet (Törnberg, 2009).  
 
 
Kvinnors deltagande i cervixcancerscreening 
Studier som är genomförda inom området cervixcancerscreening har ofta varit 
fokuserade på kvinnors deltagande. Deltagandet har beskrivits som väsentligt för att 
uppnå effekt d.v.s. sänkt incidens och mortalitet i cervixcancer (se t.ex. Bos, Rebolj, 
Habbema, & van Ballegooijen, 2006; Morrell, Taylor, & Wain, 2005; Sung, Kearney, 
Miller, Kinney, Sawaya, & Hiatt, 2000). Mot denna bakgrund har en övervägande del 
av denna forskning ägnats åt att studera hur kvinnors deltagande i 
cervixcancerscreening kan öka och att utvärdera olika interventioner (se t.ex. Forbes, 
Jepson, & Martin-Hirsch, 2002).  
 
Flera faktorer har också beskrivits påverka kvinnors deltagande i 
cervixcancerscreeening såsom ålder, etnisk bakgrund, socioekonomiska faktorer och 
utbildning (se t.ex. Lockwood-Rayermann, 2004; Maxwell, Bancej, Snider, & Vik, 
2001; Rodvall, Kemetli, Tishelman, & Törnberg, 2005). Resultaten är inte alltid 
överensstämmande. Både i internationella och svenska studier har kvinnors kunskap 
om cervixcancerscreening beskrivits som en viktig faktor som kan påverka hennes val 
av deltagande i cervixcancerscreening. Resultaten från gjorda studier är emellertid 
inte alltid samstämda. I en svensk studie från 70-talet fann Hesselius m.fl. (1975) att 
kvinnor som inte deltog i screening hade mindre kunskap om syftet med provet och 
för vilken cancersjukdom som screeningen avsåg. Eaker m.fl. (2001) fann 30 år 
senare ingen skillnad mellan deltagande och icke-deltagande kvinnors kunskap kring 
vilken cancersjukdom screeningen gällde. Däremot fann Eaker m.fl. (2001) att de 
kvinnor som inte deltog hade mindre kunskap om syftet med provet och om de 
rekommenderade screeningintervallen. Ideström m.fl. (2002) fann emellertid att 
kunskap om cervixcancerscreening var generellt låg oavsett deltagande. De fann att 
en av tre kvinnor som ingick i deras studie var omedveten om vilken typ av 
cancersjukdom screeningen gällde trots att merparten av kvinnorna i studien uppgav 
att de deltagit när de kallats. Ett framträdande resultat i flera internationella studier 
med kvalitativ design är att kvinnorna beskrivs ha bristande kunskaper om 
cervixcancer, cellprovtagning och screeningen i sig (Asink, Tolhurst, Haque, Saha, 
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Datta, & van den Broek, 2008; Kahn, Chiou, Allen, Goodman, Perlman, & Emans, 
1999; Mosavel & El-Shaarawi, 2007; Oelke & Vollman, 2007). 
 
Forss m.fl. (2001) har i en fenomenografisk undersökning studerat hur kvinnor 
beskrev skälen till att de deltog i PCCSP. Forss m.fl. (2001) identifierade fyra olika 
sätt som kvinnor resonerade om sitt deltagande. Endast ett av dessa beskrivs vara i 
enlighet med det biomedicinska synsättet som fokuserar på cellprovet i sig och 
resultatet av cellprovet. Andra sätt att resonera på relaterades till att se kallelsebrevet 
genom vilket kvinnorna beskrev egna fördelar med att delta i PCCSP. Ett annat sätt 
som några kvinnor resonerade på var att kallelsen hjälpte dem att komma över 
hindren för att delta. Ytterligare sätt att resonera var att kvinnan såg deltagandet i 
screeningen vara relaterad till den egna aktiva rollen att främja sin hälsa (Forss, 
Tishelman, Widmark et al., 2001). 
 
Bland kvinnor tillhörande olika etniska och/eller geografiska grupper har hinder för 
att delta i cervixcancerscreening beskrivits som t.ex. obehag, smärta och rädsla för 
både cellprovtagningen och provresultatet (Agurto, Bishop, Sanchez, Betancourt, & 
Robles, 2004; Kahn, Chiou, Allen et al., 1999), praktiska hinder som ekonomiska 
faktorer och tidsfaktorer (Boyer, Williams, Callister, & Marshall, 2001; Matin & 
LeBaron, 2004), kulturella svårigheter t.ex. problem med att förstå språket (Matin & 
LeBaron, 2004) och kulturella värderingar (Bottorff, Balneaves, Sent, Grewal, & 
Browne, 2001; Boyer, Williams, Callister et al., 2001; Matin & LeBaron, 2004; 
Oelke & Vollman, 2007). En begränsning när det gäller befintlig forskning är att den 
ofta är baserad på kvinnor som tagit cellprov. Studier avseende kvinnor som inte tagit 
cellprov är färre, vilket kan förklaras av svårigheter att nå kvinnor som avböjt 
deltagandet. I en svensk studie har dock Oscarsson m.fl. (2007a) dock studerat varför 
kvinnor väljer att inte delta i cervixcancerscreening. De fann att kvinnorna valde bort 
deltagandet så länge de kände sig friska. Oscarsson m.fl. (2007a) drog slutsatsen att 
beslutet att inte delta även influerades av en rad aspekter t.ex. en negativ självbild, låg 
självkänsla, obehag i samband med den gynekologiska provtagningen och rädsla för 
resultatet av cellprovet. Det framkom också att kvinnorna i varierande grad beskrev 
en brist på tilltro till hälso- och sjukvårdssystemet.    
 
 
Ett avvikande gynekologiskt cellprov 
Cellprovtagningen innebär för en del kvinnor att de får besked om ett avvikande 
cellprov vilket även innebär att de kallas till utredning och eventuell behandling av 
cellförändringar.  
 
I litteraturen har kvinnors upplevelser av att få besked om ett avvikande cellprovsvar 
fokuserat på den psykologiska påfrestningen som detta innebär t.ex. oro, ångest och 
osäkerhet (Bell, Porter, Kitchener, Fraser, Fisher, & Mann, 1995; Gray, Sharp, 
Cotton, Masson, Little, Walker et al., 2006; Idestrom, Milsom, & Andersson-
Ellstrom, 2003; Kavanagh & Broom, 1997; Wilkinson, Jones, & McBride, 1990).  
 
Flera studier har även fokuserat på kvinnors följsamhet till den efterföljande 
utredningen som att studera varför kvinnor inte medverkar uppföljningen samt olika 
interventioner i syfte att öka följsamheten (Kaplan, Bastani, Belin, Marcus, Nasseri, 
& Hu, 2000; Nelson, Geiger, & Mangione, 2002; Yabroff, Kerner, & Mandelblatt, 
2000). Ett fåtal studier har belyst andra aspekter av kvinnors erfarenheter av att få ett 
avvikande cellprovsvar. Baserat på Burys teori har Rajaram m.fl. (1997) beskrivit hur 
beskedet om ett avvikande cellprov kan upplevas som ett biografiskt avbrott d.v.s. att 
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den egna livslinjen upplevs bruten (Biographical disruption på engelska). I en 
longitudinell dansk studie har Hounsgaard (2004) beskrivit hur kvinnors förståelse av 
cellförändringar varierade från att ses som ett tillstånd som kan åtgärdas genom att 
cellförändringarna tas bort, till en existentiell upplevelse av betydelse för hela 
kvinnans existens. I en svensk studie baserad på Turners teori om Liminality 
beskriver Forss m.fl. (2004) kvinnors erfarenheter av att erhålla ett avvikande 
cellprov som en oavsiktlig övergång från konfirmering av hälsa till att vara i en 
övergångsperiod. Kvinnans förväntan om att cellprovet skulle konfirmera hälsa 
uppfylldes inte eftersom varken hälsa eller sjukdom konfirmerades eller uteslöts. 
Denna oklarhet förstärktes av faktorer som t.ex. väntan på provsvar och genom att ett 
avvikande cellprov inte var en slutgiltig diagnos, utan krävde vidare utredning (Forss, 
Tishelman, Widmark et al., 2004).  
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SYFTE 
Ny teknologi och medicinska möjligheter har medfört en ökad otydlighet i gränser 
mellan hälsa/sjukdom, frisk/sjuk och i relation till kroppen. Detta gäller vid t.ex. 
cervixcancerscreening som syftar till att upptäcka behandlingsbara förstadier till 
sjukdom, trots att kvinnan själv kan uppleva sig som frisk. Vid ett avvikande cellprov 
sätts dessa otydliga gränser ytterligare på sin spets genom den medicinska 
uppföljningen där biverkningar av undersökning och behandlingen kan uppkomma. 
Förståelsen för och kunskapen om hur kvinnor erfar kroppen och ser på hälsa och 
sjukdom i relation till cervixcancerscreening är bristfällig. Denna brist kan medföra 
att kvinnor inte blir bemötta på ett optimalt sätt eller får den information de behöver. 
En möjlig konsekvens av detta kan vara uteblivet deltagande i cervixcancerscreening 
eller i den medicinska uppföljningen av ett avvikande cellprov.  
 
Även kunskap om hur kvinnor erfar och resonerar om sitt deltagande i 
cervixcancerscreening är begränsad trots att t.ex. kvinnor i Sverige har inbjudits att 
delta i cervixcancerscreening sedan 1960-talet. I den internationella litteraturen har 
studier fokuserat på vad som hindrar kvinnor från att delta och inte på vad kvinnor 
själva anser kan främja deltagandet.  
 
Under avhandlingsarbetet har också relationen mellan HPV och cervixcancer 
uppmärksammats. Vaccin mot HPV har godkänts i Sverige och reklam riktats till 
kvinnor om att vaccinet utgör ett gott skydd mot cervixcancer om det ges vid unga år, 
innan kvinnan är sexuellt aktiv. Införande av vaccinationsprogram är i startgroparna. 
Detta leder till ytterligare frågor om hur kvinnor resonerar om relationen mellan 
HPV, HPV-vaccination och cervixcancerscreening. 
 
I detta avhandlingsarbete är det övergripande syftet att undersöka och fördjupa 
kunskapen om kvinnors erfarenheter och hur kvinnor resonerar om cervixcancer, dess 
orsak och prevention. Avhandlingen omfattar fyra delstudier med följande syften: 
 

• Att undersöka hur kvinnor som aktivt avböjt att delta i PCCSP 
resonerar om sitt beslut (delstudie I) 

• Att undersöka kvinnors erfarenheter och upplevelser av sin kropp vid 
medicinsk uppföljning av ett avvikande cellprov (delstudie II) 

• Att undersöka hur 30-åriga kvinnor resonerar om hälsa, ohälsa/sjukdom och 
förebyggande av sjukdom i relation till cervixcancer och dess prevention 
såsom cervixcancerscreening (delstudie III) 

• Att undersöka hur 30-åriga kvinnor resonerar om vilka faktor de anser kan 
främja deltagande i cervixcancerscreening (delstudie IV) 

 
Specifika frågeställningar i förekommande fall kommer att beskrivas i samband med 
presentation av de olika delstudiernas genomförande. 
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MATERIAL OCH METOD 
En kvalitativ design valdes för att få fördjupad kunskap om och förståelse för 
kvinnors erfarenheter av cervixcancerscreening och hur de resonerar om 
cervixcancer, dess orsaker och prevention. Vid kvalitativa studier är forskarens roll 
central och jag kommer därför klargöra min roll dels övergripande här nedan och 
även i samband med beskrivningen av delstudierna.  
 
Då jag kom att ingå i en befintlig forskargrupp har min roll har sett olika ut vid de 
olika delstudierna. Jag har arbetat huvudsakligen tillsammans med projektledare 
professor Carol Tishelman (CT), professor Britt-Marie Ternestedt (BMT) och med.dr. 
Catarina Widmark (CW).  Dessutom har docent Sven Törnberg (ST), fil.dr. Anette 
Forss (AF) och doktorand Amy Levál (AL) medverkat i olika delstudier. 
Tillsammans finns kompetens inom cancervård, sexuell och reproduktiv hälsa, 
kvinnors hälsa, palliativ vård, antropologi, onkologi och epidemiologi.  
 
I samtliga delstudierna har jag aktivt medverkat genom att formulera syfte/specifika 
frågeställningar, planerat delstudiernas design och drivit studierna framåt. Data för 
delstudie I och II var insamlad när jag påbörjade mina forskarstudier och jag har 
ansvarat för dataanalys och artikelskrivande. I delstudierna III och IV har jag aktivt 
drivit studierna under hela forskningsprocessen. Dessa två olika utgångspunkter i 
förhållande till datainsamling har inneburit olika sätt att gripa sig an data. Data som 
jag inte insamlat har krävt intensivare läsningar av hela datamaterialet för att inte 
missa den annars givna kontexten och samarbete med de forskare som var aktiva vid 
datainsamling. I alla delstudier har jag eftersträvat en öppenhet gentemot 
datamaterialet.  
 
Föreliggande avhandlingsarbete omfattar fyra empiriska studier, baserade på olika 
typer av kvalitativa data: enskilda intervjuer, telefonintervjuer, faxmeddelanden, 
longitudinella intervjuer, traditionella fokusgruppsdiskussioner (FGD) och internet-
FGD. De fyra delstudierna har explorativ design, tre av studierna är tvärsnittsstudier 
och en studie har en longitudinell design. Översikt över delstudiernas design, urval 
och databas tillika med datainsamlingsmetod beskrivs i tabell 1.  
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Tabell 1. Översiktstabell över delstudiernas design, urval och databas 
Delstudie Design Urval Databas  
I Explorativ 

Tvärsnitt 
 

12 kvinnor 
 
 
86 kvinnor 
 

12 ostrukturerade telefonintervjuer  
 
 
86 skriftliga faxmeddelanden  
 

II Explorativ 
Longitudinell 

30 kvinnor 
 
 
Med 9 av dessa 
kvinnor 
genomfördes en 
fördjupad analys av 
intervjumaterialet 
 

84 ostrukturerade intervjuer  
 
 
34 ostrukturerade intervjuer  
 

III+IV Explorativ 
Tvärsnitt 
 

38 kvinnor 
 
 

9 semistrukturerade traditionella FGD 
1 semistrukturerad individuell intervju 

IV Explorativ 
Tvärsnitt 
 

138 kvinnor  
 
 

9 semistrukturerade traditionella FGD  
1 semistrukturerad individuell intervju 
(tillika databas för delstudie III) 
 
30 semistrukturerade internet-FGD   
 

 
 
 
 
METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Genomgående i delstudierna har Thorne m.fl. (1997, 2004, 2008) induktiva 
angreppssätt, tolkande beskrivning (interpretive description på engelska), varit en 
metodologisk inspirationskälla både vad det gäller design, databearbetning och 
analys. Efter att i början av min forskarutbildning ha lyssnat på Thorne vid en 
konferens och sedan ha läst om tolkande beskrivning tog jag ställning till att använda 
ansatsen i avhandlingsarbetet. I forskargruppen fanns även tidigare erfarenheter av att 
använda tolkande beskrivning (se t.ex. Lundgren, Tishelman, Widmark, Forss, Sachs, 
& Tornberg, 2000; Widmark, Lagerlund, Ahlberg et al., 2008) vilket bidrog till att jag 
ville fördjupa mig i denna metodologiska ansats. Mitt ställningstagande har sedan 
omprövats vid planering av varje delstudie där jag på nytt prövat ställningstagandet i 
relation till varje delstudies syfte/frågeställning och datas karaktär. 
 
Tolkande beskrivning är mer en metodologisk ansats än en regelrätt metod att följa 
(Thorne, 1997, 2004, 2008). Tyngdpunkten ligger inte på metodföreskrifter utan på 
forskarens roll att driva analysen framåt. Detta har för mig inneburet att det funnits 
utrymme för att i större utsträckning anpassa databearbetning och analys efter datas 
karaktär. Detta medförde även vissa svårigheter som jag kommer att återkomma till.  
 
Enligt Thorne och kollegor (1997, 2004, 2008) baseras tolkande beskrivning på 
Lincoln och Gubas (1985) ”Naturalistic Inquiry”. I detta perspektiv på kunskap ses 
verkligheten som mångfaldig, kontextbunden, subjektiv och konstruerad. Forskaren 
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befinner sig i en ömsesidig process tillsammans med det som studeras (Thorne, 1997, 
2004, 2008) vilket stämmer överens med min egen syn på kunskap. Utifrån min 
bakgrund som sjuksköterska tilltalades jag av tolkande beskrivning (Thorne, 1997, 
2004, 2008) då den utgår från omvårdnadsvetenskap som disciplin och syftar till en 
kunskap och förståelse om hur människor erfar hälsa och sjukdom som sedan kan 
tillämpas i den kliniska verksamheten i syfte att förbättra vården. Detta är i linje med 
både mina professionella målsättningar och syftet med avhandlingsarbetet (se 
Maxwell, 1996 för olika målsättningar/syften).  
 
 
 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Flera etiska överväganden har föregått planering och genomförande av delstudierna.  
Speciellt känsligt kan det vara att rekrytera kvinnor som aldrig deltagit i PCCSP till 
forskningsprojektet (delstudie I, IV). Information om att delstudierna sker utanför 
PCCSP med forskare helt fristående från screeningverksamheten har betonats. Vi 
ville ta del av kvinnornas erfarenheter och sätt att resonera om cervixcancerscreening, 
oavsett om kvinnorna hade deltagit eller inte. Det var viktigt att vi kunde förhålla oss 
neutrala och varken talade för eller emot screeningen.   
 
I vare sig de traditionella FGD och internet-FGD går det att utlova total 
konfidentialitet. Vi informerade kvinnorna om att vi som moderatorer hade 
tystnadsplikt. Samtidigt betonade vi vikten av att det som sades stannade inom 
gruppen. I internet-FGD var det viktigt att säkerheten kunde uppnås så att deltagarna 
kände sig trygga över att ingen obehörig kunde ta del av diskussionerna. Det företag 
vi samarbetade med i utvecklandet av webbplattformen hade erfarenhet av att 
utveckla webbplattformar för känsliga patientdata och säkerhetssystem för att 
uppfylla sådana krav. Dessutom använde vi en personlig kod och användarnamn för 
varje kvinna som även kunde vara ett alias. Vid en internet-FGD framgick det att det 
troligtvis fanns en person vid en kvinnas sida för att hjälpa henne med tekniska 
problem. Detta var precis vid avslutande av chatten. Detta medförde ändå att kvinnan 
kontaktades per telefon för att förklara behovet av konfidentialitet. Vid varje 
datainsamling har det funnits möjligheter för kvinnorna att kontakta forskarna per 
telefon eller via mail om så önskades eller ett behov uppstod. Vid både de 
traditionella och internet-FGD har skriftligt informerat samtycke inhämtats. Under 
delstudiernas gång har det funnits möjlighet för kvinnorna att avbryta sitt deltagande 
och att själva bestämma graden av engagemang.  
 
Diskussioner och reflektioner har förts kontinuerligt inom forskargruppen om etiska 
frågor och överväganden och för att uppmärksamma att grundläggande etiska 
principer inom omvårdnadsforskning har följts (Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 
2003). Vidare har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer d.v.s. 
informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet beaktats. 
Delstudierna har granskats och godkänts av forskningsetisk kommitté (Dnr 92:63 och 
Dnr 95-89 + komplettering 14/1-97 och Dnr 2005/3:9 + komplettering 2007/882-32). 
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STUDIERNAS GENOMFÖRANDE 
 
Delstudie I 
Inom ramen för forskargruppens tidigare arbete hade olika aktörers perspektiv på 
PCCSP studerats (se t.ex. Sarkadi, Widmark, Törnberg et al., 2004; Widmark, 
Tishelman, Lundgren, Forss, Sachs, & Törneberg, 1998). Dock saknades perspektiv 
som belyser hur kvinnor som inte deltar i PCCSP resonerar. Forss m.fl. (2001) 
beskriver i en studie med kvinnor som deltar i PCCSP skillnader i kvinnors 
resonemang om deltagandet. Där framkom att ett av fyra sätt som kvinnorna 
resonerade på kunde relateras till ett biomedicinskt sätt att resonera d.v.s. fokuserat på 
cellprovets resultat. I forskning kring deltagande i cervixcancerscreening tas ofta ett 
biomedicinskt perspektiv på screeningen som givet och som att det även gäller 
kvinnors sätt att resonera och där kvinnor ses som en homogen grupp.  
 
I studier om deltagande och icke deltagande i cervixcancerscreening har olika 
faktorer som t.ex. utbildning och socioekonomiska förhållanden studerats, vilka 
beskrivs kunna påverka kvinnornas deltagande. Resultaten från dessa studier är inte 
alltid överensstämmande, vilket tidigare är nämnt. Studier som belyser 
cervixcancerscreening ur icke deltagande kvinnors perspektiv var begränsat. Sådana 
studier behövs för att skapa en bredare bild över deltagandet och hur 
cervixcancerscreening uppfattas. Mitt bidrag till detta är att undersöka hur kvinnor 
som aktivt valt att inte delta i PCCSP i Stockholm resonerar om sitt beslut. De 
specifika frågeställningarna för delstudien var hur kvinnor som tar cellprov 
opportunistiskt istället för inom PCCSP resonerar om sitt beslut samt hur kvinnor 
vilka avböjer all form av cellprovtagning resonerar om sitt beslut. 
 
 
Urval och datainsamling 
Vid studiens start var intentionen att nå kvinnor vilka aktivt hade avsagt sig all 
cellprovtagning och inte ville få framtida kallelser till PCCSP. En annan intention var 
att kunna nå informanter d.v.s. kvinnor som var villiga att diskutera sitt beslut med en 
forskare. Personalen vid OC ombads att muntligt ge information om studien till de 
kvinnor som aktivt kontaktade OC för att avböja sitt deltagande i PCCSP och som 
inte uppgav att de nyligen hade tagit cellprov eller hade kontakt med en privat 
gynekolog. De kvinnor som angav att de var intresserade av att delta fick skriftlig 
information om studien hemskickad. En forskare ringde upp kvinnan efter några 
dagar för att höra om det fanns några frågor om studien och om hon önskade delta. 
 
Individuella intervjuer är en beprövad datainsamlingsmetod för att ta del av 
människors egna beskrivningar och resonemang om ett visst område (Kvale, 1996; 
Price, 2002). Telefonintervjuer valdes i denna delstudie utifrån antagandet att det 
skulle kunna vara lättare för kvinnorna att kommunicera sina val när de inte behövde 
ha direkt kontakt med forskaren.  Kvinnorna kunde känna sig mer ”anonyma” via 
telefonen trots att forskarna hade tillgång till deras namn och telefonnummer, vilket 
även har påtalats av andra forskare (Burnard, 1994; Musselwhite, Cuff, McGregor, & 
King, 2007). En ytterligare anledning till att välja telefonintervjuer var också att det 
bedömdes som osannolikt att de som inte ville komma till screeningen skulle vilja 
komma till en intervju om sitt val att avböja sitt deltagande i PCCSP. Två 
sjuksköterskor inom forskargruppen genomförde telefonintervjuerna med kvinnorna 
(CT intervjuade elva av tolv kvinnor och AF den tolfte). Telefonintervjuerna 
genomfördes i ostrukturerad samtalsform under 10-30 minuter. Samtalen utgick ifrån 
kvinnornas berättelse om sitt beslut om att inte delta i PCCSP. Följdfrågor ställdes i 
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syfte att få kvinnorna att förklara eller berätta mera. Tio av intervjuerna 
bandinspelades och skrevs sedan ut ordagrant av en professionell transkriberare vid 
tio intervjuer. Vid två intervjuer fördes anteckningar då dessa kvinnor inte medgivit 
bandinspelning.  
 
Databasen omfattade även faxmeddelanden som kvinnor hade skickat till OC. Via 
faxmeddelandet avsade sig kvinnorna sitt deltagande i PCCSP och motiverade 
skriftligt sina skäl för detta. Faxmeddelanden var en del av ett kvalitetssäkringsarbete 
inom PCCSP där kvinnorna ombads att skicka tillbaka kallelsen från OC med svar 
om anledningen varför de inte kunde delta i screeningen. Kallelsen omfattade tre fasta 
svarsalternativ om varför de inte kunde delta d.v.s. cellprov tagit inom 18 månader, 
var gravid eller hade flyttat. Det fjärde alternativet var ett öppet svarsalternativ 
”annan förklaring” med en halv rads skrivutrymme. Faxmeddelanden som skickades 
till OC mellan åren 1993-2000 innehållande det öppna svarsalternativet inkluderades i 
analysen, totalt 86 faxmeddelanden. Den skriftliga motiveringen från dessa kvinnor 
innehöll allt från några ord till längre stycken, upp till en A-4 sida (som hade 
bifogats). 
 
 
Analysprocess 
All data, både intervjuer och faxmeddelanden lästes igenom för att jag skulle få en 
bild av helheten. Detta var särskilt givande vid telefonintervjuerna för att få en bild av 
intervjukontexten eftersom jag inte hade medverkat som intervjuare. Till en början 
analyserade jag intervjuerna och faxmeddelanden var för sig i en tro att det skulle 
finnas skillnader mellan dessa. Jag fann dock att dessa båda datamaterial i stort sett 
var överensstämmande även om en del av kvinnorna i faxmeddelanden använde 
starkare uttryck än i telefonintervjuerna. Den fortsatta analysen genomfördes därför 
med de två databaserna, intervjuer och fax sammanslaget. Som en hjälp i att 
strukturera data användes NVivo (Richards, 2005), ett kvalitativt dataprogram där jag 
sorterade textdelar med samma innebörder i grupper. Genom att pendla mellan de 
kodade textdelarna och data som helhet kunde jag identifiera en övergripande 
dimension, Spänning mellan det offentliga och den privata sfären. Fem olika teman 
framkom även genom analysen och dessa jämfördes sedan med varandra och med 
data som helhet i försök att erhålla begreppslig tydlighet. Dessa teman kan ses 
överlappa varandra. De fem temana var: Intima kroppsdelar görs offentliga – relation 
med vårdgivare, PCCSP liktydigt med ”Storebror ser dig”, Missnöje och misstro mot 
screening och hälso- och sjukvården, Kvinnors kunskap om sig själva kontra 
biomedicinsk kunskap, Ansvarsgränser mellan det offentliga och det privata. Dessa 
teman har integrerats i sammanfattningen nedan.   
 
 
Sammanfattning av resultatet 
Genom analysen framkom att kvinnorna resonerade om sitt aktiva val att inte delta i 
PCCSP utifrån hur de såg på den privata och offentliga sfärens respektive roll och 
ansvar. De kvinnor som uppgav att de inte alls tog cellprov beskrev en bristande 
tilltro till screening och till hälso- och sjukvården bl.a. på grund av tidigare negativa 
erfarenheter. Det kunde t.ex. handla om att kvinnan inte litade på att vården 
förvaltade uppgifter om henne på ett säkert sätt. Negativa upplevelser som 
förknippades med själva provtagningen uttrycktes såsom ”löpande band” eller att 
uppleva sig som ”boskap”. Negativa erfarenheter av mer praktisk natur i samband 
med telefonkontakt med mödravårdscentralen eller OC beskrevs också t.ex. lång 
telefonkö.  
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Vidare framkom att en del kvinnor upplevde sig som friska eller att de skötte om sin 
hälsa, vilket gjorde att de ansåg att cellprov var onödigt. De uppgav att de hade 
kunskap om sig själva, en kunskap som vården beskrevs sakna. En del kvinnor ansåg 
att det inte fanns någon risk för dem att utveckla cervixcancer, vilket också gjorde att 
cellprovet ansågs onödigt.  
 
Flera starka uppfattningar framkom också som handlade om upplevelser av att känna 
sig kontrollerad eller tvingad av samhället att delta i PCCSP. Innehållet i den 
skriftliga inbjudan till PCCSP väckte hos en del kvinnor anstöt och där 
formuleringarna gjorde kvinnorna upprörda. Flera kvinnor uttryckte en upprördhet 
över att blivit uppmanade att skicka tillbaka kallelsen där de skulle ange anledning till 
varför de inte kunde komma. En del av dessa upplevelser var förknippat med känslor 
av bristande självbestämmande. 
 
Några av kvinnorna resonerade också mer explicit om den offentliga sfärens roll och 
ansvar där PCCSP inte ansågs vara viktigt i samhället. Kvinnorna uttryckte att det var 
bättre att samhället tog hand om barn och äldre än erbjöd gratis cellprov. 
 
För de kvinnor vilka uppgav att de tog cellprov privat fanns en misstro mot PCCSP. 
De beskrev relationen med vårdgivaren som betydelsefull. Kvinnorna beskrev detta i 
termer av att ”ha en egen” gynekolog eller ”min” gynekolog. En del kvinnor beskrev 
att de hade haft en relation till gynekologen under lång tid, ibland även genom 
generationer, t.ex. där dotter ”ärvt” sin mammas gynekolog. Upplevelser av att vara 
igenkänd och trygg uttrycktes i relation till gynekologen.  
 
Oavsett om kvinnorna helt avstod från att ta cellprov eller om cellprov togs privat så 
framgick tydligt att hela situationen omkring PCCSP, inklusive kallelsen och 
kontakterna med OC och MVC, kunde påverka en del kvinnors beslutfattande kring 
deltagande i PCCSP. 
 
 
 
Delstudie II 
Det finns begränsad kunskap om hur kvinnor erfar den medicinska uppföljningen 
över tid. En stor del av den forskning som har gjorts inom området har fokuserat på 
beskedet vid ett avvikande cellprov där t.ex. stress och oro har studerats, vilket 
tidigare har nämnts. De studier som undersökt kvinnors perspektiv har ofta studerat 
upplevelsen av beskedet och inte erfarenheterna av den medicinska uppföljningen 
över tid. Därför valdes en longitudinell design (Flick, 2006).  
  
Denna delstudie är en vidare analys av databasen för en tidigare studie inom 
forskargruppen av Forss m.fl. (2004). Till skillnad från den tidigare studien fokuseras 
kvinnors erfarenheter av den medicinska uppföljningen över tid. Forss m.fl. (2004) 
fokuserade på upplevelse av att få besked om ett avvikande cellprov.  
 
I delstudie I framkom att en del kvinnor som aktivt avböjt deltagande i PCCSP 
beskrev att de hade en kännedom om sin kropp som de ansåg att vårdpersonalen 
saknade. Detta väckte hos mig frågor om hur kvinnor erfar sin kropp vid 
cervixcancerscreening och under den medicinska uppföljningen av ett avvikande 
cellprov. När jag sedan började läsa intervjuerna med kvinnor som hade erfarenheter 
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av medicinsk uppföljning av ett avvikande cellprov framkom det att kroppen var 
central i kvinnornas utsagor. 
 
Inom den psykosociala litteraturen är kroppen välbeskriven men främst ur ett 
teoretiskt perspektiv. Det påtalas t.ex. av Nettleton och Watson (1998) som menar att 
empiriska studier utifrån hur kroppen erfars är få. Detta kan av naturliga skäl 
förklaras av att mötet med människor inte är lika påtagligt inom t.ex. ämnet sociologi 
som inom omvårdnad. Trots det nära mötet med människors kroppar inom 
omvårdnad är kroppen bristfälligt beskriven både teoretiskt och empiriska studier. 
Delstudien syftar till att undersöka hur kvinnor erfar sin kropp under medicinsk 
uppföljning, omfattande utredning och eventuell behandling av ett avvikande 
cellprov. 
 
 
Urval och datainsamling 
Studiens urval bestod av kvinnor som fått besked om avvikande cellprov efter sitt 
deltagande i PCCSP, något som hade föranlett vidare medicinsk uppföljning och 
ibland även behandling. Longitudinella intervjuer valdes i linje med antagandet att det 
var viktigt att bygga upp ett förtroende i intervjusituationen med tanke på kvinnornas 
sårbara situation men också möjligheten att få ta del av kvinnors erfarenheter över tid 
(Flick, 2006).  
 
Kvinnorna rekryterades genom två olika förfarande. Vid det första förfarandet 
rekryterades deltagare via tolv barnmorskor som arbetade vid fyra MVC. Dessa fyra 
MVC var involverade i ett projekt (se Tishelman, Lundgren, Skald, Tornberg, & 
Larsson, 2002) där kvinnor erbjöds en extra kontakt med MVC-barnmorska utöver 
den sedvanliga informationen och den medicinska uppföljningen. Sjutton kvinnor 
informerades om studien varav elva tackade ja till att delta. En ytterligare kvinna 
utöver de 17 som tillfrågades blev inte informerad om studien av barnmorskan, 
eftersom barnmorskan bedömde kvinnan vara för upprörd för att kunna delta. Sex 
kvinnor ville inte delta och uppgav skäl som t.ex. skilsmässa eller att kvinnorna 
upplevde att de inte hade något att berätta.  
 
Vid det andra förfarandet rekryterades kvinnor från två gynekologiska mottagningar. 
Dessa kvinnor fick endast sedvanlig information och medicinsk uppföljning. 
Tjugosex kvinnor informerades om studien varav 19 deltog. Av de sju kvinnor som 
inte deltog gick tre kvinnor inte att nå och fyra kvinnor avböjde deltagandet. En 
kvinna valde att avbryta studien efter den första intervjun utan att ange några skäl.  
 
Sammanlagt inkluderades 30 kvinnor i studien. Varje kvinna intervjuades en till sex 
gånger under 1 - 30 månader. Antal intervjuer, plats, tidpunkt och längd vid varje 
intervju bestämdes utifrån varje kvinnas individuella situation och önskemål. De 
deltagande kvinnornas ålder var inom ålderspannet för cervixcancerscreeningen, 23-
60 år. Kvinnorna hade olika livs- och arbetssituationer och hade olika erfarenheter av 
barnafödsel d.v.s. inga barn, gravid eller hade barn i olika åldrar. 
 
Två sjuksköterskor inom forskargruppen, CW och AF genomförde intervjuerna. 
Varje kvinna intervjuades vid alla tidpunkterna av samma intervjuare. Den första 
intervjun inleddes med en öppen fråga: Vad har hänt sedan du fick brev från MVC 
eller den gynekologiska mottagningen? Följdfrågor ställdes utifrån kvinnornas 
beskrivningar. De efterföljande intervjuerna genomfördes på liknande sätt med en 
första fråga som handlade om vad hade hänt sedan förra intervjun. Intervjuer med 29 
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kvinnor bandinspelades och skrevs ut ordagrant. Intervjuerna med en kvinna 
dokumenterades genom att anteckningar fördes omfattande parafraseringar och direkt 
citat då bandinspelning avböjdes.  
 
 
Analysprocess 
I början av analysen hade jag endast formulerat en öppen fråga om hur kvinnor erfor 
den medicinska uppföljningen av ett avvikande cellprov. Som ett första steg läste jag 
och AF var för sig, igenom alla intervjuer för att få en bild över hela materialet och 
för att kunna formulera specifika frågor. På grund av det stora datamaterialet (84 
intervjuer med 30 kvinnor) och en eftersträvan av analytisk precision användes en 
stegvis urvalsprocedur under analysprocessen (Flick, 2006). För att även få en 
variation av kvinnors erfarenheter formulerade jag tillsammans med AF kriterier som 
antogs kunna påverka upplevelsen av PCCSP. Ett första urval gjordes således av 
intervjudata från 15 kvinnor (51 intervjuer) baserat på kriterierna: deltagit i den 
medicinska uppföljning över tid, varierande faktorer som antogs påverka kvinnors 
erfarenheter d.v.s. ålder, reproduktiv historia, typ av behandling, olika intervjuare 
samt skilda rekryteringsstrategier. Det skulle även finnas tydliga och fördjupade 
beskrivningar av kvinnornas erfarenheter över tid.  
 
Eftersom jag inte hade medverkat vid intervjutillfällena läste jag återigen intervjuerna 
med de 15 kvinnorna och skrev skriftliga sammanfattningar för varje intervju för att 
få en bild av essensen och kontexten. Data från dessa intervjuer (51 intervjuer med 15 
kvinnor) kodades med hjälp av NVivo (Richards, 2005) där jag sorterade textdelar 
med samma innebörder i grupper. Genom den initiala kodningen framkom 
erfarenheten av kroppen som en tydlig och väsentlig aspekt av kvinnornas erfarenhet, 
samtidigt som kroppen sågs vara ett område som inte hade varit i fokus för tidigare 
forskning kring den medicinska uppföljningen av ett avvikande cellprov i stor 
utsträckning. Dessutom hade jag med mig de frågor om kroppen som väcktes under 
delstudie I. 
 
För att kunna fokusera på kvinnors kroppsliga erfarenheter och nå en fördjupad 
analys gjordes ett andra urval utifrån de ovan beskrivna urvalet. Detta gjordes genom 
att jag och AF, var för sig granskade sammanfattningarna av intervjuerna och de 
kodade intervjutexterna baserat på de ovan beskrivna urvalskriterierna men även på 
att intervjuerna skulle innehålla tydliga och fördjupade beskrivningar om erfarenheter 
av kroppen. En fördjupad analys genomfördes således av intervjuer från nio kvinnor 
(34 intervjuer) som var mellan 23-50 år och genomgick olika behandlingar för sina 
cellförändringar som konisation, diatermi eller kryobehandling. Två av kvinnorna 
hade tidigare erfarenheter av cellförändringar.  
 
Jag kodade data med hjälp av NVivo (Richards, 2005) med en fokusering på kroppen 
utifrån likheter och skillnader i det som kvinnorna beskrev explicit och det som fanns 
i undertext d.v.s. det som beskrevs implicit av kvinnorna. Detta gjordes genom att 
pendlade mellan de kodade intervjutexterna, sammanfattningarna, anteckningar och 
relevant teoretisk och empirisk litteratur. De preliminära resultaten diskuterades sedan 
i relation till hela databasen med intervjuer med 30 kvinnor tillsammans med AF, CT 
och BMT.  
 
Genom analysen kunde två processer identifieras; en process där kroppen från att ha 
tagits för given, varit tyst, diskret och utan symtom förändras till en kropp som gör 
sig hörd och påtaglig över tid. En annan process beskrevs där kroppens gränser 
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förändras över tid där kroppen tolkas och omtolkas i relation till dåtid, nutid och 
framtid i försök förstå innebörderna av cellförändringarna. Dessa processer har 
integrerats i nedanstående sammanfattning. 
 
 
Sammanfattning av resultatet    
Genom analysen framkom att en del kvinnor beskrev att deras erfarenhet och 
upplevelse av kroppen förändrades under den medicinska uppföljningen. Före 
beskedet om ett avvikande cellprovet beskrev en del kvinnor att de tagit sin kropp 
förgiven och de upplevde sig friska och fria från tecken på sjukdom. Beskedet om ett 
avvikande provsvar bidrog till att en del kvinnor började ifrågasätta sina tidigare 
kroppsliga erfarenheter och tilliten till sina egna och även tidigare medicinska 
bedömningar av sin kropp, t.ex. kunde tidigare cellprovtagningar som resulterat i ett 
negativt cellprovsvar ifrågasättas.  
 
Genom uppföljningen av det avvikande cellprovet beskrev en del kvinnor hur 
professionella vårdgivare både direkt och indirekt synliggjorde de för kvinnan 
osynliga cellförändringarna.  En del av kvinnorna gav beskrivningar om att kroppen 
hade upplevts som tyst till att sedan göra sig hörd genom t.ex. upplevelse av smärta 
genom den utredning och behandling kvinnorna genomgick.  Kroppen blev således 
påtaglig för en del kvinnor där de beskrev smärtupplevelser i samband med 
vävnadsbiopsin och flytningar och blödningar efter undersökningar/behandlingar. 
Dessa påtagliga upplevelser av kroppen handlade också om tankar om vad som var 
”normalt” eller ”onormalt” att uppleva. Det fanns dock några få kvinnor som varken 
tog upp smärta i samband med vävnadsbiopsin eller beskrev flytningar som 
besvärande. 
 
För en del av kvinnorna innefattade deras erfarenheter av sin kropp även upplevelser 
av att deras kroppsliga gränser utvidgades och förändrades till att omfatta mer än 
kvinnan själv, till att även omfatta en del av andra kvinnors kroppar inom den 
närmaste släkten. Risker för den egna kroppen upplevdes i relation till upplevda 
risker i kvinnans tidigare liv, som risker som fanns utanför kvinnans kropp men även 
i relation till en risk som fanns inom kvinnans kropp. Kvinnan värderade sin egna 
kroppsliga risk i relation till generationer av kvinnors kroppsliga risker inom släkten. 
En del av kvinnornas beskrivning av de förändrade kroppsgränserna relaterades också 
till en kropp som ”läckte” genom flytningar och blödningar från insidan till att 
omfatta utsidan av kroppen.  
 
En del kvinnor beskrev tankar om kroppen i relation till framtida risker. Detta 
handlade dels om risken för att få tillbaka cellförändringar men relaterades även av 
vissa kvinnor till konsekvenser för den reproduktiva delen av kroppen d.v.s. förmågan 
att kunna få barn. Funderingar om den reproduktiva delen av kroppen innebar också 
för en del kvinnor tankar på att operera bort dessa delar utifrån olika ståndpunkter 
som t.ex. att den delen av kroppen inte längre behövdes eller för att få lindring då den 
alltid hade varit förknippad med problem. Tankar om möjligheten att operera bort 
delar av den reproduktiva kroppen kom även att handla om hopp om att kvinnans liv 
kanske kunde räddas om hon skulle insjukna i cervixcancer. 
 
I studien framkom att kvinnorna beskrev sina erfarenheter både utifrån att ha en 
kropp och att vara en kropp och där dessa kunde ses som oskiljbara. Kvinnornas 
erfarenheter av att få ett avvikande cellprov och den efterföljande utredningen och 
behandlingen kan ses ha resulterat i en förkroppsligad erfarenhet.  



 

   25 

 
Utifrån delstudie I om kvinnors aktiva beslut om att inte delta i cervixcancerscreening 
framkom att beslutfattandet kring deltagandet i PCCSP influerades av hur kvinnorna 
resonerade om hälsa och sjukdom i allmänhet. Det framkom t.ex. att en del kvinnor 
förklarade att deras hälsosamma livsstil skyddade dem från alla slags sjukdomar och 
cellprovet sågs därför som onödigt. Widmark m.fl. (2008) har undersökt 
cervixcancerscreening i relation till hur kvinnor resonerar om hälsa och sjukdom. De 
fann att kvinnornas skilda sätt att resonera verkade influerat av den livsfas kvinnornas 
befann sig i, vilket förstärkte fynd från en tidigare studie av Emami och Tishelman 
(2004). Dessa fynd gav mig ytterligare frågor om hur yngre kvinnor resonerar om 
cervixcancerscreening i relation till olika sätt att se på hälsa och sjukdom generellt. 
 
En ytterligare anledning till intresset att studera detta var att det vid införande av en 
avgift för PCCSP år 2003-2004 skedde en minskning av deltagandet i PCCSP bland 
kvinnor mellan 25-29 år, som tidigare omnämnts. Jag började undra hur det kunde 
komma sig att yngre kvinnor verkade vara mer känsliga för förändringar i 
screeningprogrammet.  
 
Såväl kvinnors resonerande om cervixcancerscreening i relation till sätt att se på hälsa 
och sjukdom i allmänhet och i relation till kvinnors livsfas är bristfälligt belyst i 
litteraturen. Därför syftar denna delstudie till att undersöka hur 30-åriga kvinnor 
resonerar om hälsa, ohälsa/sjukdom och förebyggande av sjukdom i relation till 
cervixcancer och dess prevention såsom cervixcancerscreening. 
 
För att få möjlighet att ta del av kvinnors resonerande om cervixcancerscreening i 
relation till hur de ser på hälsa och sjukdom valde vi FGD som datainsamlingsmetod. 
Dessa ”face to face” FGD har vi valt att benämna traditionella FGD för att senare 
kunna särskilja dessa FGD från internet-FGD som beskrivs i delstudie IV. 
Traditionella FGD syftar till att möjliggöra grupprocesser som kan stimulera 
deltagare att förklara och förtydliga sina uppfattningar på ett sätt som inte är möjligt 
vid enskilda intervjuer, vilket även är beskrivet i metodlitteraturen (Kitzinger, 1999). 
I de andra delstudierna (I och II) fann jag att cervixcancerscreening kan för en del 
kvinnor kunde förknippas med tankar om den egna kroppen, sexualitet och andra 
aspekter som kan upplevas privata och intima. Fern (2001) har bl.a. lyft fram 
traditionella FGD som en lämplig metod när känsliga frågor ska belysas. I en grupp 
kan kvinnan välja att vara tyst och låta andra kvinnor prata vilket inte är lika enkelt i 
en enskild intervju. Det fanns dessutom positiva erfarenheter av traditionella FGD i 
relation till både mammografiscreening och cervixcancerscreening inom 
forskargruppen (se t.ex. Lagerlund, Widmark, Lambe, & Tishelman, 2001; Widmark, 
Lagerlund, Ahlberg et al., 2008). 
 
 
Urval och datainsamling 
Urvalet för studien bestod av 30-åriga kvinnor bosatta inom Stockholms län med 
varierande screeninghistoria av PCCSP. Detta urval baserades på ett antagande att 
kvinnors olika deltagande och provresultatet skulle kunna påverka hur kvinnor 
resonerar om PCCSP. Valet av 30-åriga kvinnor baserades på att kvinnorna vid denna 
ålder borde ha blivit inbjudna till PCCSP sammanlagt tre gånger (år 1998, 2001 och 
2004). 
  
Urvalet av kvinnor genomfördes via OC:s kallelseregister. Detta register innehåller 
data över tagna cellprov, både inom PCCSP men även cellprov tagna på medicinsk 
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indikation och opportunistiska cellprov. För att rekrytera kvinnor som fyllde 30 år 
under år 2005 användes en randomiserad ändamålsenlig urvalsstrategi enligt Kemper 
m.fl. (2003). Denna strategi innebar att den valda populationen stratifierades för att 
undersöka likheter och skillnader mellan olika grupper. Tidigare erfarenheter inom 
forskargruppen av denna rekryteringsstrategi har visat att den fungerar väl (se 
Lagerlund, 2001). I denna unga grupp visade det sig dock att data i OC:s register inte 
alltid var aktuella. Kvinnor i 30 års-åldern föreföll byta bostad i stor utsträckning och 
de hade flera parallella telefonnummer, övervägande del mobiltelefonnummer, vilket 
ledde till logistiska svårigheter.  
 
Vi delade in populationen i fem olika strata baserat på tidigare screeninghistoria, se 
tabell 2. Vi ville åstadkomma heterogenitet mellan FGD och en viss homogenitet 
inom varje FGD inom varje strata. Varje FGD var således homogen avseende ålder 
och tidigare screeninghistoria eftersom vi antog att diskussionen lättare kunde 
fördjupas om kvinnorna hade liknande erfarenhet och kunde ge varandra stöd som 
t.ex. vid erfarenheter av ett avvikande cellprov. Under studiens gång upptäckte vi 
svårigheter att rekrytera kvinnor som aldrig deltagit i PCCSP varför denna grupp 
uteblev i delstudien.   
 
Kvinnorna kontaktades först brevledes där de informerades om studien och 
tillfrågades om sin medverkan. Efter en vecka blev de kontaktade av en av forskarna 
(mig eller CW) som gav muntlig information och efterfrågade om de ville delta i 
studien. Dag, tid och plats bestämdes vid telefonkontakten och ett påminnelsebrev 
skickades en vecka innan den planerade FGD. Dessa FGD skedde kvällstid, på en 
central plats i Stockholm utan koppling till PCCSP. De pågick mellan 1,5-2 timmar 
och bandinspelades. Jag ledde FGD tillsammans med CW.  
 
Områden som diskuterades i FGD baserades bl.a. på en tidigare studie av Widmark 
m.fl. (2008). Dessa områden inkluderade: kvinnors perspektiv på hälsa, 
ohälsa/sjukdom och förebyggande av sjukdom, erfarenheter av PCCSP och/eller 
cellprov taget utanför screeningprogrammet, erfarenheter och sätt att resonera om 
cervixcancer, dess orsaker och prevention. Följdfrågor ställdes för att förtydliga eller 
fördjupa beskrivningarna som t.ex: Kan du/ni beskriva detta närmare? och följde 
kvinnornas initiativ och diskussion. En pilot-FGD med tre kvinnor utanför 
screeningregistret genomfördes i syfte att pröva diskussionsämnen och olika sätt att 
stimulera gruppdiskussionen. Under delstudiens genomförande började det bli mer 
och mer notiser om HPV i media och vi blev särskilt intresserade om kvinnorna hade 
uppfattat detta, vilket inte var fallet. I flertalet FGD var det vi moderatorer som förde 
in diskussionen om HPV och relationen till cervixcancer som tema i FGD.  
 
Vid avslutningen av varje FGD sammanfattade vi diskussionen för att stämma av vår 
uppfattning av diskussionen med de deltagande kvinnorna. Kvinnorna fick även en 
ytterligare möjlighet att uttrycka sådant som de tyckte var viktigt att ta upp, som de 
upplevde inte hade diskuterats eller andra reflektioner som kommit upp. Kvinnorna 
informerades att de kunde ta kontakt med oss vid behov och de fick även adress till 
Vårdguidens webbsida (www.vardguiden.se) för att kunna läsa mera om cervixcancer 
och PCCSP.  
 
Vid varje FGD gjorde jag anteckningar om hur kvinnorna satt i gruppen och om icke-
verbala uttryck som t.ex. när de visade ilska eller frustration. Vi kunde sedan ställa 
frågor till kvinnorna utifrån dessa iakttagelser. Dessa anteckningar användes även vid 
analysen för att kontextualisera den text som skulle tolkas. 
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Efter varje FGD reflekterade moderatorena tillsammans över diskussionen i FGD, 
vilken även bandinspelades. Alla traditionella FGD inkluderade pauser, skratt o.s.v. 
samt moderatorernas reflektioner transkriberades så snart som möjligt av en 
professionell transkriberare. 
 
Nio traditionella FGD genomfördes med två till sju deltagare per fokusgrupp, se även 
tabell 2. En individuell intervju genomfördes även med en kvinna som var inbjuden 
till en traditionell FGD men där kvinnan var den enda deltagaren som kom, då de 
andra hade fått förhinder i sista stund. Kvinnan valde själv att delta ensam i en 
intervju i stället för att bokas in på en annan FGD eller att exkluderas i 
datainsamlingen. Totalt deltog 38 kvinnor i studien. Fjorton kvinnor uppgav att de 
hade barn och 25 kvinnor att de levde i ett samboförhållande eller var gifta. 
Kvinnornas sysselsättning redovisas i tabell 2.  
 
 
Analysprocess  
Jag lyssnade igenom alla FGD i syfte att vid behov korrigera de transkriberade 
diskussionerna. De kompletterades även med mina anteckningar. Varje deltagares 
inlägg fick en egen färg i det transkriberade materialet i syfte att bättre synliggöra 
interaktion i FGD. All data lästes först igenom av moderatorena, var för sig för att få 
en bild av helheten. Med hjälp av dataprogrammet NVivo (Richards, 2005) kodade 
jag först data där text med samma innebörd grupperades för att sedan användas för att 
bilda preliminära kategorier. 
 
Jag läste återigen igenom all data men med fokus på interaktionen och hur kvinnorna 
diskuterade om de olika områdena. Som inspiration användes Stevens (1996) frågor 
för att underlätta beaktande av interaktionen i analysen t.ex.: Vilka områden 
föranledde konsensus och motsättningar?  När, varför och hur vände diskussionen? 
De preliminära kategorierna kompletterades sedan med analysen av interaktion och 
resulterade i ett preliminärt resultat som diskuterades med forskargruppen. Genom 
analysen såg vi en spänning mellan dåtid och framtid i kvinnornas resonemang och vi 
formulerade en övergripande dimension: Mellan ung och vuxen. I artikeln beskrivs 
resultatet under fyra rubriker: Hälsa—mellan form och innehåll, Sjukdom som något 
onormalt i denna fas av livet, Reproduktiv hälsa— skiftande fokus och innehåll och 
Reflektioner om cervixcancer och screening. Här nedan integreras rubrikerna i 
sammanfattningen.  
 
 
Sammanfattning av resultatet 
Det framkom att kvinnorna resonerade om hälsa och sjukdom genom att både blicka 
bakåt och framåt, med ungdomen i backspegeln men också med krav och anspråk 
från vuxenlivet. Flertalet av de 30-åriga kvinnorna diskuterade utifrån ha lämnat 
ungdomen bakom sig och nu vara vuxna. Samtidigt resonerade andra kvinnor även 
utifrån att vara yngre vuxen i relation till en mer ansvarsfull vuxen tillvaro i deras 
framtida liv. Hur kvinnorna definierade sig som ung eller vuxen influerades av hur de 
såg på hälsa och sjukdom, inkluderat cervixcancer och cervixcancerscreening.  
 
Många av kvinnornas resonemang präglades av att de levde i en tillvaro där roller och 
mönster förändrades tillföljd av att ha en fast relation och/eller att få barn samtidigt 
som krav på utbildning och arbete skulle fullbordas. De flesta av kvinnorna befann 
sig i en tid i kvinnans liv som var relaterad till den reproduktiva funktionen.  
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Flertalet av kvinnorna beskrev att synen på hälsa hade förändrats sedan de hade blivit 
äldre och/eller fått barn. Ur kvinnornas beskrivningar framkom att innebörden i hälsa 
omfattade en spänning från att uppfylla omgivningens krav som att förbättra sin 
kropp och sitt utseende till att handla om att hålla sig frisk. Det egna ansvaret för sin 
hälsa poängterades av flertalet kvinnor. De kvinnor som hade barn beskrev ett utökat 
ansvar som inkluderade barnens hälsa.  
 
Sjukdom, inklusive cancer sågs av flertalet kvinnor inte kunna drabba dem eftersom 
de definierade sig som för unga för sjukdom. Cancer och cancerprevention som 
cervixcancerscreening kom därför i skymundan och var ingen prioriterad hälsofråga i 
dessa kvinnors liv.  
 
En del kvinnor beskrev även en övergång när det gällde den reproduktiva och 
sexuella hälsan. Det som tidigare handlat om att skydda sig mot könssjukdomar och 
graviditet fokuserades nu i ökad grad på möjligheten att bli gravid och på 
barnafödande. Kvinnor beskrev hur andra frågor kring den egna hälsan kom i 
bakgrunden. Flera av kvinnorna beskrev också övergången mellan att vara ung och att 
vara vuxen i relation till hälso- och sjukvårdens organisation. En del av kvinnorna 
beskrev att de ”vuxit ur” ungdomsmottagningen och hade nu inte någon självklar 
sjukvårdsinstans att gå till. De beskrev att de både varit och är hänvisade till 
vårdformer med olika fokus såsom kontroll av könssjukdomar, graviditet och 
utskrivning av preventivmedel. Detta beskrevs medföra att kvinnorna hamnade 
emellan olika vårdinrättningar. En önskan att ha en bestämd och självklar plats för 
alla samlade hälso- och sjukvårdsbehov att gå till uttrycktes av flertalet av kvinnorna. 
 
Genom analysen framkom även att kvinnorna hade olika tankar och resonemang om 
varför man får cervixcancer. Faktorer som t.ex. ärftlighet, miljön som påverkan och  
rökning och dålig kost beskrevs av kvinnorna kunna orsaka cervixcancer. En del 
kvinnor beskrev även olika faktorer som kunde skydda mot cervixcancer som t.ex. en 
hälsosam livsstil, ett psykiskt välbefinnande och skyddande sex som kondom. 
Cervixcancerscreening beskrevs även som skyddande mot cervixcancer av ett fåtal 
kvinnor. En kvinna nämnde HPV-vaccination som skydd mot cervixcancer. 
 
De flesta av kvinnorna var helt omedvetna om kopplingen mellan sex och 
cervixcancer och där HPV var helt frånvarande i diskussionerna. En del hävdade med 
bestämdhet att det inte förekom någon relation mellan sexuella relationer och 
cervixcancer. För flera kvinnor kom det som en överraskning att cervixcancer kan  
uppkomma genom en STI. Dock fanns det kvinnor i några av dessa FGD som uppgav 
en indirekt aning om koppling mellan sexuella relationer och cervixcancer t.ex. att 
nunnor inte får cervixcancer, eller att det beror på mannens orenlighet. För andra 
kvinnor sågs cervixcancer som den minsta av riskerna med att ha oskyddat sexuellt 
umgänge, där de ansåg att oönskad graviditet och andra könssjukdomar var värre. 
 
Kvinnornas osäkerhet om varför man får cervixcancer och om hur man kan skydda 
sig kan ses i kvinnornas uttalanden vara relaterat till vad de beskrev som brist på 
information. En del kvinnor menade att de kanske hade fått information men inte tagit 
till sig den utan filtrerat bort en del av vad de uttryckte som informationsöverflöd. En 
del kvinnor utgick från att det fanns ett ansvar hos dem som kvinnor att söka och ta 
till sig information. Att inte ta till sig information förklarades även av en del av 
kvinnorna till att de inte kände sig vara i riskzonen för att drabbas av cervixcancer. 
Andra kvinnor menade att det handlade om att samhället undanhåller information om 
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HPV och cervixcancer i syfte att inte skrämma kvinnor. Dessa kvinnor uttryckte att 
de upplevde sig lurade av samhället eftersom de inte hade fått tillräckligt med 
information om relationen mellan HPV och cervixcancer.  
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Strata Screeninghistoria 
av PCCSP 

Traditionell 
FGD 

Antal 
kvinnor  
i traditionell 
FGD 

Internet-FGD Antal kvinnor  
i internet-FGD 

Sysselsättning i 
traditionella FGD*  
 

Sysselsättning i internet-
FGD* 

Pilot 
FGD 

Varierande 
screeninghistoria 
av PCCSP 

Traditionell 
pilot-FGD 

3 Internet 
pilot-FGD 

4 Arbete som kräver 
teoretisk specialist 
kompetens (1), arbete 
som kräver 
högskoleutbildning (1), 
student (1) 

Service-, omsorgs- och 
försäljningsarbete (1), 
student (1), okänd (2) 

I Aldrig deltagit i PCCSP   I I:1 
I I:2 
I I:3 
I I:4 
I I:5 
I I:6 
I I:7 
I I:8 
 

3 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
1 

 Ledningsarbete i mindre 
företag/myndighet (1), 
arbete som kräver teoretisk 
specialist kompetens (6), 
arbete som kräver 
högskoleutbildning (2), 
service-, omsorgs- och 
försäljningsarbete (5), 
kontors- och 
kundservicearbete (1), 
student (2), arbetslös (2), 
okänd (2) 

II Deltagit i PCCSP en eller 
två ggr men inte vid den 
senaste kallelsen 

T II:1 
T II:2 
T II:3 

3 
7 
3 

I II:1 
I II:2 
I II:3 
I II:4 

3 
3 
2 
4 

Arbete som kräver 
teoretisk specialist 
kompetens (8), arbete 
som kräver 
högskoleutbildning (2), 
service-, omsorgs- och 
försäljningsarbete (1), 
student (2) 

Arbete som kräver teoretisk 
specialist kompetens (5), 
service-, omsorgs- och 
försäljningsarbete (4), 
kontors- och 
kundservicearbete (1), 
student (2) 

Tabell 2. Översikt över traditionella och internet-FGD 
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* Standard för svensk yrkesklassificiering. Beskrivning av yrkesområden, huvudgrupper, yrkesgrupper och undergrupper. SSYK96 
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikationer/_Dokument/MISbil4.doc

III Deltagit i PCCSP vid alla 
tre gångerna kvinnan 
kallats 

T III:1 
T III:2 

2 
3 

I III:1 
I III:2 
I III:3 
I III:4 
 

2 
3 
5 
3 

Arbete som kräver 
teoretisk specialist 
kompetens (2), service, 
omsorgs- och 
försäljningsarbete (2), 
hantverksarbete inom 
byggverksamhet och 
tillverkning (1) 

Arbete som kräver teoretisk 
specialist kompetens (5), 
service-, omsorgs- och 
försäljningsarbete (2), 
hantverksarbete inom 
byggverksamhet och 
tillverkning (1), kontors- 
och kundservicearbete (1), 
student (1), arbetslös (1), 
okänd (2) 
 

IV Erfarenhet av ett avvikande 
cellprov från deltagandet i 
PCCSP som föranlett 
vidare medicinsk 
uppföljning 
 

T IV:1 
T IV:2 
Individuell intervju 
 

6 
5 
1 

I IV:2 
I IV:3 
I IV:4 
I IV:5 
I IV:6 
I IV:7 
 

4 
2 
4 
5 
2 
4 

Arbete som kräver 
teoretisk specialist 
kompetens (2), arbete 
som kräver 
högskoleutbildning (2), 
service-, omsorgs- och 
försäljningsarbete (3), 
kontors- och 
kundservicearbete (1), 
student (2), okänd (2) 

Arbete som kräver teoretisk 
specialist kompetens (10), 
arbete som kräver 
högskoleutbildning (4), 
service-, omsorgs- och 
försäljningsarbete (2), 
kontors- och 
kundservicearbete (2), 
militär (1), student (4), 
okänd  (2) 

V 
 

Aldrig deltagit i PCCSP 
men har ett eller två 
registrerade cellprov hos 
en privat gynekolog 
 

T V:1 5 I V:1 
I V:2 
I V:3 
I V:4 
I V:5 
I V:6 

6 
3 
4 
3 
5 
4 

Arbete som kräver 
teoretisk specialist 
kompetens (2), arbete 
som kräver 
högskoleutbildning (1), 
service-, omsorgs- och 
försäljningsarbete (1), 
student (1) 

Ledningsarbete i mindre 
företag/myndighet (2), 
arbete som kräver teoretisk 
specialist kompetens (10), 
arbete som kräver 
högskoleutbildning (6), 
service-, omsorgs- och 
försäljningsarbete (2), 
hantverksarbete inom 
byggverksamhet och 
tillverkning (1), kontors- 
och kundservicearbete (2), 
student (2) 

Totalt    38  100   
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Delstudie IV 
Trots att många kvinnor varit intresserade och villiga att delta i en traditionell FGD i 
delstudie III så var det svårt att få kvinnor att komma till fokusgrupperna p.g.a. såväl 
praktiska som personliga skäl. En del kvinnor uttryckte praktiska svårigheter såsom 
svårt att få barnvakt och svårigheter med långa avstånd till platsen för FGD. En del av 
kvinnorna uttryckte även en tveksamhet att prata i en grupp människor de inte kände. 
Vi diskuterade dessa svårigheter och funderade på om inte internet-FGD skulle passa 
denna åldersgrupp bättre.  
 
Internet-FGD antogs passa denna åldersgrupp bättre baserat på dels på internetvana 
bland yngre människor, dels att det även gavs möjlighet att delta i internet-FGD 
oavsett fysisk plats. Andra forskare har beskrivet goda erfarenheter av internet-FGD 
(se t.ex. Cameron, Salazar, Bernhardt, Burgess-Whitman, Wingood, & DiClemente, 
2005; Kenny, 2005; Moloney, Dietrich, Strickland, & Myerburg, 2003; Valaitis & 
Sword, 2005). Internet-FGD har även lyfts fram som särskilt lämpliga vid studier 
inom känsliga områden p.g.a. ökad möjlighet till anonymitet (se bl.a. Walston och 
Lissitz, 2000).  
 
Sedan delstudie III genomfördes hade relationen mellan HPV och cervixcancer 
uppmärksammats i media och vaccin mot HPV hade godkänts och införts . Detta 
väckte ytterligare frågeställningar och utökad datainsamling för att undersöka 
kvinnors perspektiv på cervixcancerscreening i början av den nya eran av HPV. 
Denna kunskap är betydelsefull eftersom ett fortsatt deltagande i 
cervixcancerscreening behövs för de flesta yngre kvinnor eftersom de inte omfattas 
av HPV-vaccinering, vilket nämnts tidigare.  
 
Inom litteraturen var det bristfälligt vad beträffar studier som utifrån kvinnors 
perspektiv beskriver vad som kan främja deras deltagande i cervixcancerscreening. 
Jag var även intresserad att studera detta. I litteraturen fokuseras hinder för 
deltagande istället för ett positivt angreppssätt som fokuserar på möjligheter. Således 
syftar delstudien till att undersöka hur 30-åriga kvinnor resonerar om vilka faktorer de 
anser kan främja deltagande i cervixcancerscreening. Delstudien baseras på samma 
databas som i delstudie III samt på en ny databas med internet-FGD. 
 
Internet-FGD kan genomföras via två olika tillvägagångssätt. Ett sätt är att genomföra 
FGD i "realtid" dvs. FGD i ett chatt-rum en bestämd tidpunkt med moderatorer som 
leder diskussionen. Ett annat sätt är att använda ett diskussionsforum vilket möjliggör 
en pågående diskussion där deltagarna kan delta och göra inlägg vid intermittenta 
tidpunkter som passar deltagarna bäst (Moloney, Dietrich, Strickland et al., 2003). 
Eftersom de båda tillvägagångssätten har både för- och nackdelar tänkte vi kombinera 
de två tillvägagångssätten i linje med vad Moloney m.fl. (2003) påtalar som det mest 
optimala.  
 
 
Urval och datainsamling 
Urval och rekrytering av 30-åriga kvinnor till internet-FGD följde liknande procedur 
som vid delstudie III, kvinnorna var dock födda 1978. Vi kunde också inkludera 
kvinnor som inte aldrig deltagit i PCCSP, se tabell 2. Dessa 30-åriga kvinnor borde 
ha blivit inbjudna till PCCSP år 2001, 2004 och 2007. Detta innebär att kvinnorna 
inom varje strata hade liknande erfarenheter och varje internet-FGD var således 
homogen avseende ålder och tidigare screeninghistoria.  
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Internet-FGD genomfördes med hjälp av en webbplattform vilket möjliggjorde att de 
deltagande kvinnorna och forskarna kunde kommunicera med varandra. 
Webbplattformen utvecklades i flera steg. På grund av bristande resurser började vi 
med att försöka anpassa en befintlig webbplattform ”Ping Pong” som används vid 
Karolinska Institutet. Vi genomförde en pilot-FGD via Ping Pong med tre kvinnor 
utanför screeningregistret i syfte att pröva diskussionsämnen och på olika sätt 
stimulera diskussion via internet. Webbplattformen Ping Pong visade sig vara alltför 
begränsad för våra ändamål. Utifrån detta inleddes sedan samarbete med ett företag 
som bidrog med tekniska lösningar och teknisk support. Företaget hade tidigare 
erfarenheter av att arbeta med känsliga patientdata och säkerhet kring plattformen. De 
hade ett långt samarbete med forskare vid Karolinska Institutet. Tillsammans med 
företaget utvecklade vi en möjlig webbplattform för delstudien 
 
Internet-FGD skedde i ett chatt-rum, i realtid vid en bestämd dag och tid. För att 
komma in i chatt-rummet erhöll varje deltagare en specifik ”kodnyckel”, vilket 
möjliggjorde att bara de deltagare som var inbokade i den specifika fokusgruppen 
hade tillträde dit. Kvinnorna kunde använda sitt förnamn som användarnamn men 
kunde även om de så ville välja att använda sig av alias.  
 
Samtliga internet-FGD leddes av två moderatorer (jag deltog i samtliga internet-FGD 
och mestadels CW ibland AL). Samtliga deltagare hade en egen färg där varje 
deltagares inlägg syntes i den färgen. Moderatorernas inlägg särskiljdes deltagarnas 
visuellt genom färger. Detta gjorde det lättare att ge respons på tidigare inlägg, vilket 
bl. a. Walston & Lissitz (2000) lyft fram. Moderatorer kommunicerade hela tiden 
med varandra då vi antingen satt i samma rum eller kommunicerade via 
högtalartelefon när vi befann oss på olika orter. Denna direktkontakt var viktig för att 
synkronisera inläggen och för att kunna stimulera diskussionen. 
 
De tidigare diskussionsämnena i delstudie III kom att ligga till grund för de nya 
internet-FGD. Fokus kom dock att ligga på kvinnornas erfarenheter av 
cervixcancerscreening och vad som får eller skulle få dem att delta. HPV blev även 
en naturlig diskussionspunkt i och med den massmediala uppmärksamheten under 
delstudiens genomförande.  
 
Diskussionsämnena behövde anpassas till att diskussionen fördes skriftligt i en chatt. 
Därför formulerade vi på förhand diskussionspunkter som snabbt kunde läggas in i 
chatten om ett sådant behov uppstod. Dessa frågor fungerade endast som stöd och 
reviderades allt eftersom internet-FGD genomfördes och nya aspekter framkom. 
Följdfrågor ställdes i syfte att fördjupa diskussionen och/eller stimulera interaktionen 
mellan de deltagande kvinnorna. Varje internet-FGD varade mellan 1,5-2 timmar.  
 
Det fanns även möjlighet för kvinnorna att efter varje internet-FGD fortsätta genom 
att göra inlägg eller kommentera via ett diskussionsforum. För att underlätta en 
fortsatt diskussion slogs de olika FGD inom varje strata samman. Diskussionsforumet 
var tillgängligt för deltagare inom samma strata under minst sex veckor efter varje 
avslutad internet-FGD. Kvinnorna kunde där själva bestämma när de skulle göra ett 
inlägg. Dock nyttjades detta endast av sju kvinnor vid enstaka tillfällen.  
 
Vi efterstävade ett närmare samarbete med yngre kvinnor varav vi rekryterade två 
kvinnor via den internet-baserade pilot-FGD.  De anställdes som 
forskningsassistenter och deltog vid tolv internet-FGD i syfte att bidra med ytterligare 
perspektiv. Detta baserades på ett antagande att forskningsassistenterna kunde ha 
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lättare att relatera till kvinnornas livssituation eftersom de var i liknande ålder som de 
deltagande kvinnorna. Eftersom de även hade varit deltagare i pilot-FGD via internet 
kunde de även bidra med den erfarenheten.   
 
Trettio internet-FGD genomfördes med mellan två till sex deltagare, se även tabell 2. 
En internet-FGD genomfördes med en kvinna då hon var den enda deltagande 
kvinnan och valde att diskutera ensam istället för att bli inbokad på en annan internet-
FGD eller exkluderas i datainsamlingen. Totalt deltog 100 kvinnor i internet-FGD 
och 38 kvinnor i de traditionella FGD d.v.s. sammanlagt 138 kvinnor. En tredjedel av 
kvinnorna hade barn och 65 % av kvinnorna uppgav att de var sambo eller gifta. 
Kvinnornas sysselsättning redovisas i tabell 2.  
 
 
Analysprocess  
Den första preliminära analysen genomfördes vid ett gemensamt analysinternat på två 
dagar med fem medlemmar av forskargruppen (KB, CW, CT , BMT och AL). Data 
från 15 internet-FGD från olika strata låg till grund för analysen. Till en början gick 
vi tillsammans igenom en internet-FGD i syfte att formulera frågeställningar till 
materialet. Därefter lästes tre FGD var med fokus på vad kvinnorna beskrev hindra 
respektive främja deras deltagande i cervixcancerscreening. Materialet diskuterades 
sedan gemensamt. Detta resulterade i preliminära kategorier avseende faktorer som 
kvinnorna beskrev kunde främja deltagande i cervixcancerscreening.  
 
Jag ansvarade sedan för en fortsatt analys. All data, 30 internet-FGD lästes igenom 
för att få en bild av helheten. Data relevant för frågeställningen analyserades sedan 
tillsammans med de preliminära kategorierna och analys av interaktion i de internet-
FGD. För beskrivning av analys av interaktion se delstudie III.  
 
Det preliminära resultatet kunde beskrivas under följande rubriker: faktorer 
relaterade till kallelsen, till platsen för och organisationen av cellprovtagningen, till 
vårdpersonalen vid screeningen, till hantering av cellprovssvaret samt faktorer 
relaterade till information och dess innehåll. Jag genomförde sedan en fortsatt analys 
genom att analysera de nio traditionella FGD i syfte att finna ytterligare faktorer. De 
olika datamaterialen var i stort sett överensstämmande men där vissa faktorer 
beskrevs vid internet-FGD som inte fanns i de traditionella FGD, som en rad faktorer 
kopplade till t.ex. homo/bisexualitet hos kvinnorna och till berättelser om 
våld/övergrepp. Resultatet av analysen diskuterades sedan inom forskargruppen för 
validering av resultatet.  
 
 
Sammanfattning av resultatet 
Genom analysen framkom faktorer vilka kvinnorna beskrev kunde främja deltagandet 
i cervixcancerscreening. Dessa beskrivna faktorer gällde alla delar av 
screeningprogrammet från kallelsen, till platsen för och organisationen av 
cellprovtagningen, till vårdpersonalen vid screeningen, till hantering av 
cellprovssvaret samt till information och dess innehåll. Flera av de av kvinnornas 
beskrivna faktorer fanns redan i det existerade screeningprogrammet.  
 
Ett framträdande resultat var att samtliga kvinnor beskrev cervixcancerscreening och 
att kallas till PCCSP som positivt oavsett deras screeninghistoria d.v.s. även om de 
aldrig tidigare deltagit i PCCSP, aldrig tagit cellprov eller beskrev negativa 
erfarenheter i samband med tidigare cellprovtagning. Att få en kallelse till PCCSP 
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beskrevs av många kvinnor som centralt för att de skulle delta. Både form och 
innehåll av kallelsebrevet belystes av kvinnorna där informationen skulle vara tydlig 
och lätt att förstå. Några kvinnor utan erfarenhet av PCCSP menade att det behövs 
information som skrämmer eller siffror ”svart på vitt” för att motivera kvinnor till 
screening. Behov av en informationsbroschyr som bifogades kallelsen beskrevs av en 
del kvinnor.  
 
Information i samband med cellprovtagningen önskades av många kvinnor. 
Informationen skulle vara anpassad till kvinnans individuella behov. Speciellt 
efterfrågades individuell information för de kvinnor som hade erfarenhet av 
homo/bisexuella kontakter, tidigare negativa erfarenheter av cellprovtagning och 
tidigare erfarenheter av cancer inom familjen. 
 
Information om relationen mellan HPV och cervixcancer beskrevs av många kvinnor 
som en viktig information som skulle kunna främja kvinnors deltagande i PCCSP. 
Kvinnorna menade att denna information skulle finnas både i kallelsen, i samband 
med cellprovtagningen och tydligare i samhället som i medier.  
 
Betydelsen av vårdpersonalens bemötande och kompetens lyftes av många kvinnor. 
Lyhördhet för kvinnans behov uttrycktes som speciellt viktigt för kvinnor med en 
annan kulturell bakgrund där normer och värderingar kunde påverka kvinnans 
upplevelse av cellprovtagningen. Ytterligare situationer där lyhördhet beskrevs viktigt 
var vid tidigare negativa erfarenheter i samband med gynekologiska undersökningar 
eller erfarenheter av våld och övergrepp. Vårdgivarens lyhördhet för kvinnans 
utsatthet och eventuella upplevelse av smärta beskrevs också som väsentligt där 
förslag gavs som t.ex. att använda glidmedel vid cellprovtagningen eller att få ett 
skynke för att slippa ligga helt naken i gynekologstolen. Behov av smärtlindring 
påtalades av en del kvinnor. Detta beskrevs även som viktigt för ett fortsatt 
deltagande i cervixcancerscreeening.  
 
En del av kvinnorna beskrev första gången de tog cellprov som en kritisk punkt som 
påverkade framtidens deltagande. Speciella behov och uppmärksamhet för 
förstagångsdeltagare där mer tid och stöd kunde ges efterfrågades. 
 
Kvinnor med erfarenheter av ett avvikande cellprov beskrev vikten av extra 
information om vad ett avvikande cellprov innebär, snabb hantering av provsvar och 
vårdpersonal som kunde bemöta kvinnans eventuella oro. 
  
Genomgående i FGD uttryckte de flesta av kvinnorna en önskan om 
självbestämmande i form av flexibilitet och möjligheter till att göra egna val avseende 
dag, tid och plats för cellprovet, vem som skulle ta cellprovet och om cellprovet 
skulle tas i kombination med andra undersökningar.  
 
En del av de faktorer som en del kvinnor beskrev handlade om samhällsinformation 
om cervixcancer och cervixcancerscreening. Offentlig uppmärksamhet om kända 
personers erfarenheter av avvikande cellprov beskrevs av en kvinna motivera 
deltagande och beskrevs ge både screeningen, cellförändringar och cervixcancer ”ett 
ansikte”. Information tidigt i skolåren och till både flickor och pojkar beskrevs som 
betydelsefullt i och med det delade ansvar som beskrevs råda när det gäller HPV som 
en sexuellt överförbar infektion. Kvinnorna uppgav skolsköterska, vårdpersonal och 
den egna familjen som betydelsefulla informationskällor.  
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RESULTAT— GEMENSAMMA BERÖRINGSPUNKTER 
Utifrån de fyra delstudiernas resultat som presenterats ovan vill jag tydliggöra och 
sammanfatta några gemensamma beröringspunkter.  
 
De kvinnor som ingick i dessa delstudier beskrev frågor kring cervixcancer som mer 
eller mindre avlägset (delstudie I, II, III, IV). Förebyggande av cervixcancer var för 
kvinnorna inte en självklar anledning för deltagande i screeningen (delstudie III, IV). 
I delstudie I och II nämndes dock cervixcancer i större utsträckning i förhållande till 
beslutet av att inte delta i cervixcancerscreening (delstudie I) och vid den medicinska 
uppföljningen av ett avvikande cellprov (delstudie II). Där tydliggjorde en del 
kvinnor att de förstod relationen mellan cervixcancer och cervixcancerscreening. 
 
Cervixcancerns avlägsenhet framkom även i kvinnornas diskussioner om 
cellförändringar, cervixcancer och cervixcancerscreeningens position i samhället 
(delstudie III, IV). En del kvinnor beskrev att cervixcancer och andra gynekologiska 
cancersjukdomar var ”tabubelagda” områden i jämförelser med t.ex. bröstcancer.  
 
Det förekom även stora variationer i kvinnornas tankar och funderingar om vad som 
orsakar cervixcancer. Faktorer som ärftlighet, miljöpåverkan och ohälsosam livsstil 
nämndes. Dessa orsakssamband diskuterades ofta med viss osäkerhet (delstudie I, II, 
III). Relation mellan HPV och cervixcancer var frånvarande i nästan alla resonemang 
(delstudie I, II, III), dock kunde en del kvinnor i delstudie IV diskutera HPV mer 
explicit. En del kvinnor framförde att information om relationen mellan HPV och 
cervixcancer skulle kunna främja deltagandet i cervixcancerscreening.  
 
I kvinnornas diskussioner om cervixcancerscreening fanns det likaså tveksamheter 
om vad screening egentligen handlar om och hur ett cellprov tas (delstudie III, IV). 
Sådana oklarheter blev även tydliga i samband med den medicinska uppföljningen av 
ett avvikande cellprov (delstudie II) där det framkom att en del av kvinnorna inte 
visste för vad och varför de undersöktes, eller behandlades eller vad detta innebar på 
kort och lång sikt. Liknande osäkerhet beskrevs även av kvinnorna med erfarenhet av 
ett avvikande cellprov, i delstudierna III och IV.  
 
Risk diskuterades i de olika delstudierna i förhållande till risk för sjukdom, 
risktagande som en orsak till cellförändringar/cervixcancer, kroppslig risk, risk för 
infertilitet och risk för det egna livet. Att inte uppleva sig vid risk för att få sjukdom i 
allmänhet och/eller cervixcancer i synnerhet var framträdande i olika uttalanden om 
cervixcancerscreening, oavsett form för datainsamling (delstudie I, II, III). ”Ungdom” 
och en ”hälsosam livsstil” beskrevs minska risken för sjukdom (delstudie I, II, III). 
En del kvinnor pratade om risk för cellförändringar och cervixcancer som något som 
fanns inom den egna kroppen och som tolkades i förhållande till kvinnliga släktingars 
risker, som cancersjukdomar eller cellförändringar (delstudie II, III). Den kroppsliga 
risken beskrevs även som konsekvenser för framtiden där cellförändringar kunde 
komma tillbaka och till risken att inte kunna få barn (delstudie II). Risken att inte 
kunna få barn var en närliggande och viktig fråga (delstudie II, III).  
 
Det framkom i samtliga analyser, även om det var tydligast i delstudie I en spänning 
mellan det som beskrevs av kvinnorna som en privat sfär och det som beskrevs 
tillhöra en offentlig sfär. Cellprovtagningen i sig beskrevs av många som en speciell 
undersökning där kvinnans privata delar d.v.s. den sexuella och reproduktiva kroppen 
görs offentlig och där situationen upplevdes som offentlig, en situation där kvinnan 
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upplever sig sårbar (delstudie I, II, III, IV). Genom analysen framkom även olika 
kunskaper i spänningen mellan den privata och offentliga sfären, kvinnors egen 
kunskap om sin kropp och den biomedicinska kunskapen (delstudie I, II, III, IV). 
Dessa olika kunskaper påverkade kvinnornas beslutfattande om deltagande i PCCSP 
(delstudie I, III, IV) och upplevelsen av den medicinska uppföljningen av ett 
avvikande cellprov (delstudie II).  
 
Hur kvinnorna såg på synen på ansvarsfördelningen mellan den privata sfären kontra 
den offentliga sfären verkade influera kvinnornas beslutsfattande kring deltagande 
och upplevelse av cervixcancerscreening (delstudie I, III, IV). För vissa kvinnor 
upplevdes PCCSP som en avspegling av samhällets kontrollfunktion. Dessa kvinnor 
ansåg att cellprovtagningen tillhörde deras privata ansvar (delstudie I). Å andra sidan 
var det andra kvinnor som ansåg att samhället var ansvarig för att stödja kvinnan till 
att delta i PCCSP (delstudie III, IV).  

En framträdande beröringspunkt som tydliggjordes i efterhand genom analyserna var 
erfarenheter av olika transitioner (delstudierna II, III, IV) som t.ex. att vara i en 
övergång mellan att vara ”potentiellt” frisk och ”potentiellt” sjuk (delstudie II), 
organisatoriska övergångar (delstudie II, III) och övergång relaterat till livsfas 
(delstudie III).  
 
Vid cervixcancerscreening beskrevs mötet med vården som betydelsefullt, både 
kontakten med vården som organisation men även det direkta mötet med enskild 
vårdpersonal (delstudie I, II, III, IV). Många kvinnor betonade betydelsen av en trygg 
och förtroendeingivande relation med vårdpersonalen, en kontinuitet i relationen med 
vårdpersonalen och en lyhördhet hos vårdpersonalen för t.ex. kroppsliga erfarenheter, 
tidigare negativa erfarenheter eller en annan kulturell bakgrund (delstudie I, II, III, 
IV).  
 
Tidigare negativa erfarenheter av möten med vårdpersonal skildrades även i samtliga 
delstudier som även kunde påverka framtida beslutsfattandet om deltagande i 
cervixcancerscreening (delstudie I, IV) 
 
Vårdpersonalens kommunikation och information om cervixcancer, dess orsak och 
om cervixcancerscreening lyftes som väsentligt av kvinnorna (delstudie II, III, IV). 
Vårdpersonalen beskrevs som en av de viktigaste informationskällorna (delstudie IV).  
Genom analyserna framkom inte bara behov av ytterligare information (delstudie II, 
III, IV) utan även att form och innehållet i informationen var väsentligt, särskilt 
relationen mellan HPV och cervixcancer (delstudie III, IV). Informationen skulle 
även individanpassas efter kvinnornas specifika behov som t.ex. om kvinnan är 
bi/homosexuell eller om det fanns tidigare erfarenheter av cancer inom familjen 
(delstudie IV). 
 
I kvinnornas diskussion om cervixcancerscreening framkom att hela situationen 
omkring PCCSP, inklusive kallelsen och kontakterna med OC och MVC, eventuell 
kontakt med gynekologmottagning vid ett avvikande cellprov samt information i 
samhället kunde påverka kvinnors beslutfattande om deltagande. 
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DISKUSSION 
Resultaten diskuteras under fyra huvudrubriker: kvinnokroppen i 
cervixcancerscreening, möte med vården, integrering av olika former av kunskap och 
information samt tonvikt på hälsa—sjukdom kommer i skymundan? Jag har även 
integrerat kliniska implikationer och forskningsimplikationer i diskussionen.  
 
 
Kvinnokroppen i cervixcancerscreening 
I resultaten av delstudierna framkom att kroppen är central i kvinnors erfarenheter av 
cervixcancerscreening. Olin Lauritzen och Sachs (2001) menar att nya tankar om hur 
hälsa kan kontrolleras skapas när ny teknik utvecklas och genom medicinsk kunskap. 
Både utvecklingen av primär och sekundär prevention av cervixcancer skapar tankar 
hos kvinnor om den egna kroppen. Under den medicinska uppföljningen av ett 
avvikande cellprov (delstudie II) var detta särskilt tydligt där frågor väcktes om 
kroppen i relation till hälsa och sjukdom. I den befintliga litteraturen är kunskap om 
hur kvinnor erfar sin kropp bristfällig vad gäller cellprovtagning och den medicinska 
uppföljningen av ett avvikande cellprov. Martinez (2005) menar att erfarenheten av 
ett avvikande cellprov inte innebär en kroppslig erfarenhet. Vi fann dock upplevelsen 
av kroppen som central under den medicinska uppföljningen (delstudie II), där 
kvinnorna beskrev en förkroppsligad erfarenhet likt Turners (1996) benämning av att 
”både ha” och ”vara en kropp”. Detta var tydligast i delstudie II men framkom även i 
de andra delstudierna som en del av kvinnors erfarenhet av cervixcancerscreening.  
 
 
Den smärtfulla kroppen 
I några studier om kvinnors erfarenheter av ett avvikande cellprov nämns smärta i 
förbigående (t.ex. Forss, Tishelman, Widmark et al., 2004; Hounsgaard, 2004; 
Howson, 2001; Juraskova, Butow, Sharpe, & Campion, 2007; Kavanagh & Broom, 
1997). Både upplevelser av smärta vid utredning/behandling av ett avvikande 
cellprov (delstudie II) och behov av smärtlindring för att främja deltagandet i 
screeningen (delstudie IV) tydliggjordes av kvinnorna. Då utforskande av smärta inte 
har varit vårt huvudsakliga syfte utan detta synliggjordes först vid analysen kan vi 
inte uttala oss om hur vanligt smärta är i samband med cervixcancerscreening och 
uppföljning av ett avvikande cellprov. Emellertid verkar smärta i samband med 
cellprovtagning och undersökning/behandling av ett avvikande cellprov vara 
otillräckligt studerat. I en Cochranerapport (Galaal, Deane, Sangal, & Lopes, 2007) 
antas smärtan vid kolposkopiundersökning och vävnadsbiposi vara ett resultat av oro. 
Ingen diskussion förs om oron delvis kan vara en konsekvens av smärtupplevelser. 
Detta kan tolkas som en indikation på det som Gordon (2006), dock i ett annat 
sammanhang, beskrivit som en psykologisering som skett inom vården. Att lindra 
smärta torde vara en viktig omvårdnadsåtgärd. Förslag på smärtlindring framkom av 
en del kvinnor i delstudie IV, som t.ex. att använda glidmedel vid cellprovtagning. 
Glidmedel har inte tidigare rekommenderats i kliniska riktlinjer eftersom det kan 
försvåra analysen av cellprovet. Forskning förefaller inte vara helt överensstämmande 
huruvida glidmedel påverkar kvaliteten på cellprovet (se t.ex. Charoenkwan, 
Ninunanahaeminda, Khunamornpong, Srisomboon, & Thorner, 2008; Gilson, Desai, 
Cardoza-Favarato, Vroman, & Thornton, 2006). Gilson m.fl. (2006) fann inte heller 
någon skillnad avseende kvinnors smärta om glidmedel användes eller inte. Detta 
behöver studeras vidare. En väsentlig fråga som väckts är vem som avgör vilken typ 
och grad av smärta som ska smärtlindras. Jämförelser kan göras med besök hos 
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tandläkaren, där behov av bedövning är en självklar fråga vid de flesta ingrepp. Det 
borde även vara självklart att kvinnans smärta ska lindras vid cellprovtagningen och 
vid uppföljningen av ett avvikande cellprov.  
 
 
Tidigare kroppsliga erfarenheter  
Samtidigt som kroppsliga upplevelser av cellprovtagning påverkade det framtida 
deltagandet i screening framkom också att tidigare kroppsliga erfarenheter kunde 
påverka hur screeningsituationen upplevdes. Detta liknar Thomas (2004) fynd vid 
mammografi där kvinnors minnen och associationer av sina bröst påverkade deras 
deltagande i mammografiscreening. I internet-FGD (delstudie IV) berättade 
kvinnorna om tidigare erfarenheter av våld och övergrepp. Farley m.fl. (2002) har 
funnit att kvinnor som hade erfarenhet av övergrepp i barndomen tog cellprov mer 
sällan, men detta samband kunde inte bekräftas i en svensk studie av Oscarsson m.fl. 
(2007b). Loxton m.fl. (2009) fann dock att även kvinnor med erfarenhet av 
misshandel från sin partner tog cellprov i mindre utsträckning. Jag har inte funnit att 
detta har studerats i ett svenskt sammanhang.  
 
Kvinnor i delstudie IV beskrev betydelsen av att vårdpersonalen var lyhörd inför 
kvinnornas erfarenheter av våld och övergrepp, vilket ansågs kunna främja 
deltagandet i screening. Å andra sidan har studier visat att vårdpersonal ofta är 
ovetande om kvinnans erfarenheter av våld och övergrepp (Hilden, Sidenius, 
Langhoff-Roos, Wijma, & Schei, 2003). Wijma m.fl. (2003) fann i en survey, att trots 
den höga prevalensen av erfarenheter av fysiska (38-66%), emotionella (19-37%) och 
sexuella (17-33%) övergrepp bland kvinnor som besöker gynekologmottagningar i 
Norden, uppgav flertalet kvinnor att de inte hade pratat om sina erfarenheter med 
gynekologen. Detta kan medföra att kvinnan både kan återuppleva sitt trauma, såväl 
som uppleva ytterligare trauma vid ett gynekologbesök (Wijma, Schei, Swahnberg et 
al., 2003). Wijma m.fl. (2002) diskuterar hur dessa frågor ska hanteras och menar att 
det bl.a. saknas kunskap hos vårdpersonalen, vilket leder till att frågor om våld aldrig 
ställs. I en nyligen publicerad studie (Jackson & Fraser, 2009) om engelska 
barnmorskors kunskap och attityder kring vården av kvinnor med erfarenheter av våld 
och övergrepp, uppgav 56% av barnmorskorna att de inte upplevde sig tillräckligt 
förberedda för uppgiften.   
 
 
Förändrade kroppsliga gränser 
I analysen av delstudie II såg vi ett fenomen likt det både Lawton (1998) och Draper 
(2003) beskriver i andra sammanhang d.v.s. att kroppens gränser förändrades. Av 
resultatet framkom att den inre privata kroppen kunde nå även utsidan, den offentliga 
delen av kroppen genom blödningar och flytningar vid utredning och/eller behandling 
av ett avvikande cellprov. Detta beskrevs av kvinnorna kunna väcka känslor som 
avsmak och skam. En del kvinnor började ifrågasätta om deras blödningar och 
flytningar var ”normala” eller ”onormala” i deras situation, vilket i sig medförde oro.  
 
Lawton (1998) lyfter fram att läckande kroppar göms undan i samhället, som ett sätt 
att hantera det som kan benämnas ”smutsigt”. Isaksen (2002) relaterar detta till en 
genusordning, där det smutsiga, våta symboliserar det kvinnliga, medan renlighet och 
ordning symboliserar det manliga. Vårdpersonal är även medaktörer i att skapa 
könsordningar (Isaksen, 2002), vilket påtalar behovet av ett bättre omhändertagande 
av människor i situationer som kan upplevas smutsiga. Cervixcancerns koppling till 
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sexualitet kan ytterligare ge en negativ social innebörd för dessa kvinnor (Bailey, 
2001).  
 
I delstudie II framkom genom analysen att den egna kroppens gränser uppluckrades 
och kom att omfatta inte bara den egna kroppen utan även kvinnliga släktingars 
kroppar. Kvinnorna beskrev en förkroppsligad risk (Kavanagh & Broom, 1998), där 
den egna kroppsliga risken beskrevs i förhållande till cellförändringar och 
cancersjukdomar hos kvinnliga släktingar. Intressant att notera är att kvinnorna 
relaterade endast till kvinnliga släktingar och ingen nämnde kroppen i förhållande till 
manliga släktingar. Vi fann inte heller att kvinnorna diskuterade sin egen risk i 
förhållande till sina döttrars framtida risker. Detta skulle behöva studeras vidare. 
Ärftlighet nämndes även i delstudie III och IV, såväl som behovet av individuell 
information i samband med tidigare erfarenheter av cancer inom familjen (delstudie 
IV). Williams m.fl. (2009) fann i en survey med kvinnor med olika kulturella 
bakgrunder att ha en familjemedlem med en cancersjukdom oavsett diagnos 
motiverade kvinnor till att ta cellprov. Det framgår dock inte könet på 
familjemedlemmen och om det hade inflytande på kvinnornas tankar om sin egen 
risk. 
 
 
Önskan att kunna få barn 
För flera av kvinnorna var rädslan för och tankarna på att inte kunna få barn en 
central aspekt i erfarenheterna av cervixcancerscreening (delstudie II och III), vilket 
de inte ansåg att vården tog tillräckligt på allvar (delstudie II). Kyrgiou m.fl. (2006) 
påtalar ett behov av försiktighet vid behandling av mild dysplasi hos unga kvinnor 
och menar att information om riskerna alltid ska ges före behandling. Å andra sidan 
har det diskuterats om kvinnans kropp inom hälso- och sjukvården reduceras till att 
endast omfatta den reproduktiva förmågan (Martin, 2001; Shildrick, 1997), något som 
framkommer av fynden i delstudie III. Detta tydliggör behovet av att balansera dessa 
två aspekter.  
 
 
Kroppen och kontroll 
Ur ett feministiskt perspektiv har cervixcancerscreening argumenterats vara både ett 
sätt för kvinnor att få kontroll över sin kropp (Bush, 2000), såväl som det motsatta, 
d.v.s. att samhället kontrollerar kvinnors kroppar genom cervixcancerscreening 
(McKie, 1995). Det finns underlag för vikten av båda argumenten, vilket framkom av 
kvinnor i både delstudie I och II och verkade även påverka kvinnornas beslutsfattande 
om deltagande i cervixcancerscreening och den medicinska uppföljningen. 
 
 
Möte med vården 
I samtliga delstudier framkom att mötet med vårdpersonalen är väsentligt för 
kvinnans upplevelse av cellprovtagningen och att det kunde influera beslutet om 
deltagande i cervixcancerscreening. Cervixcancerscreening kan medföra svårigheter 
för ett vårdande möte (d.v.s. ”caring”, se Berterö, 1999) ifrån både vårdpersonalens 
och kvinnornas perspektiv. Ur kvinnornas perspektiv framkom att cellprovtagningen 
och mötet med vårdpersonalen kan, som nämndes ovan, innebära en kroppslig 
utsatthet och intim situation som är nära förknippad med tankar om kropp, sexualitet, 
reproduktion, hälsa, sjukdomar och om den egna existensen. Dessa upplevelser kan 
vara ytterst individuella. Cervixcancerscreening utgår dock ifrån vad som är bäst för 
populationen och fokuserar inte på enskilda individer. Widmark m.fl. (1998) har 
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diskuterat den spänning som råder mellan att ge individualiserad vård och att 
förebygga sjukdom hos populationen genom cervixcancerscreening. Denna spänning 
kan eventuellt vara en förklaring till kvinnornas önskan om den individualiseringen 
av bl.a. information, som framkom i delstudie I och IV.  
 
Utifrån våra resultat var det inte endast upplevelser i samband med själva 
cellprovtagningen som påverkade kvinnornas beslut om deltagande, utan alla delar av 
screeningen (delstudie IV). Det råder även en viss spänning mellan 
screeningsorganisationens behov och kvinnors upplevelser av screeningen. Ett 
typexempel kan vara önskan att förkorta tiden i väntrummet, som diskuterades av en 
del kvinnor i delstudie IV. Det som är rimlig väntetid för en fungerande verksamhet, 
kan ändå upplevas av kvinnorna vara för lång väntetid. Davies (1996) har diskuterat 
om dessa olika tidsperspektiv som ”förkroppsligad tid” och ”klocktid”. 
 
En del kvinnor förväntade sig ett vårdande möte vid cellprovtagningen. För dessa 
kvinnor var inte cervixcancerscreening bara en enkel provtagning, utan ett tillfälle att 
träffa vårdpersonal. Det var många kvinnor som uttryckte en önskan om att det fanns 
tid och möjlighet att i samband med cellprovtagning ställa frågor och diskutera sin 
sexuella och reproduktiva hälsa (delstudie III, IV). I en svensk studie fann Oscarsson 
m.fl. (2008) också att tid för att prata med vårdpersonal önskades även hos kvinnor 
som inte deltog i screeningen.  
 
Ibland innehöll kvinnornas diskussioner berättelser om upplevelser av 
cervixcancerscreening, där just mötet med vårdpersonalen varit i synnerhet negativ, 
som t.ex. att inte bli lyssnad till eller uppleva en hårdhänt provtagning. Utifrån bl.a. 
Dahlberg (2002) kan detta betraktas som ett vårdlidande. Detta kan även likna det 
Swahnberg m.fl. (2007) beskriver utifrån en grounded theorystudie med 
gynekologiska patienter med erfarenheter av våld och övergrepp inom hälso- och 
vården. De fann att patienternas erfarenheter kunde beskrivas som att uppleva sig 
”ogiltighetsförklarad”. Genom våra analyser framkom att kvinnornas tidigare 
negativa erfarenheter av mötet med vården kunde få framtida konsekvenser, som t.ex. 
uteblivet deltagande i screeningen eller i den medicinska uppföljningen.  
 
Bristande tillit till hälso- och sjukvårdssystemet i stort kunde också påverka en del av 
kvinnornas beslut om deltagande i cervixcancerscreening (delstudie I, III). Å andra 
sidan kan en för stor tilltro också vara problematiskt eftersom den kan medföra en 
passiv hållning hos kvinnorna som förlitar sig på att hälso- och sjukvården ska agera 
för deras bästa. Ett exempel på detta beskrevs av en del kvinnor i delstudie III, där de 
upplevde sig svikna av samhället, i och med att de ”inte fått veta” om relationen 
mellan HPV och cervixcancer.  
 
 
Vårdpersonalens förmedlande funktion 
Under den medicinska uppföljningen av ett avvikande cellprov framkom 
vårdpersonalen som de som förmedlade en bild av kvinnans inre kropp. I litteraturen 
har teknik beskrivits, där kvinnan får cervix visualiserad via en bildskärm under 
kolposkopiundersökningen. I en Cochranerapport (Galaal, Deane, Sangal et al., 2007) 
beskrivs detta kunna minska kvinnans oro. Howson (2001) fann dock att möjligheten 
att få se cervix, inte underlättade för kvinnan att förstå cellförändringar, utan cervix 
och cellförändringarna upplevdes som separerade från kvinnans egen kropp. Så vitt vi 
vet tillämpades ingen sådan visualiserande teknik vid genomförande av delstudie II. 
Kvinnorna beskrev istället hur vårdpersonalen blev deras ”öga” och hur deras cervix 
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och cellförändringar synliggjordes genom dem. Det framkom att vårdpersonalen hade 
en viktig förmedlande funktion genom indirekt ”visualisering” för att kvinnorna 
skulle kunna förstå cellförändringarna och kunna integrera både den objektiva och 
subjektiva kroppen (se även Lawler, 1991).  
 
 
Vårdpersonalens möte med kvinnor i olika transitioner 
Av resultaten framkom att kvinnorna genomgick olika transitioner (delstudie II, III, 
IV), som påverkade deras syn på cervixcancer och beslutsfattande om deltagande i 
cervixcancerscreening. Enligt Meleis m.fl. (1994, 2000, 2007) och Schumacher m.fl. 
(1994) beskrivningar av olika transitioner kunde vi se att kvinnorna beskrev flera 
olika och även pågående transitioner, såsom övergångar mellan olika situationer, 
utvecklingsfaser, organisatoriska instanser inom hälso- och sjukvården och mellan att 
uppleva sig frisk till att vara ”potentiellt” sjuk (d.v.s. mellan hälsa och sjukdom). Den 
tydligaste transitionen framkom i delstudie III där de 30- åriga kvinnorna resonerade 
om hälsa och sjukdom utifrån att de befann sig i en utvecklingsfas mellan att vara ung 
och vuxen. Detta influerade hur de såg på cervixcancerscreening, men även den 
innebörd hälsa och förebyggande av sjukdom hade för dem. Utifrån våra resultat kan 
man dock fundera över, om det inte är väsentligt att vårdpersonal är medvetna om 
kvinnors olika tänkbara transitioner, för att på ett bättre sätt underlätta dessa 
övergångar. Huruvida vårdpersonalen kan identifiera transitioner hos kvinnor i ett 
screeningsammanhang är oklart eftersom både en medvetenhet om transitionen, ett 
engagemang i processen och en specifik händelse som utlöst transitionen ofta saknas, 
vilket Meleis m.fl. (2000) menar kan vara kännetecken på en transition. Specifika 
omvårdnadsåtgärder kopplade till transitionsmodellen är inte utvecklade, vilket även 
Skärsäter och Willman (2006) påtalar.  
 
Transitionmodellen är ofta använd vid övergångar som t.ex. från att vara frisk till att 
vara kronisk sjuk. Jag har inte funnit begreppet användas i områden som rör 
prevention. Detta trots att Skärsäter och Willman (2006) påtalat Meleis m.fl. (1994, 
2000, 2007) transitionsmodell som särskilt användbar eftersom hälso- och sjukvården 
har genomgått ett skifte från att behandla sjukdomar till att främja hälsa. Eftersom 
transitionsbegreppet använts, i främst delstudie III för att öka förståelsen för 
resultaten, är det oklart hur transitionsmodellens tillämpning skulle fungera när det 
gäller cervixcancerscreeningen. Dessutom saknas det detaljer för att utveckla 
interventioner på en samhällsnivå, vilket utifrån våra resultat är viktigt för att 
förbättra och utveckla cervixcancerscreening.  
 
 
Integrering av olika former av kunskap och information  
Kvinnors kunskap om cancerscreening har beskrivits i litteraturen med normativa ord 
som bl.a. missuppfattningar (se t.ex. Denberg, Wong, & Beattie, 2005). Jag är kritisk 
till detta påstående på flera grunder. En sådant synsätt bygger på att man utgår från att 
det finns ett enda rätt sätt att se på kunskap och att denna kunskap har 
tolkningsföreträde. Detta kan skapa en onödig hierarki mellan vårdpersonalens 
professionella kunskap och kvinnors kunskap. Utifrån vårt resultat uppmärksammas 
ett behov av att istället primärt fokusera på vilken kunskap och information som är 
relevant för kvinnorna än på kvinnors brist på kunskap. I delstudierna framkom även 
att kvinnornas kunskap om cervixcancer och cervixcancerscreening var relaterade till 
deras erfarenheter av kroppen och tankar om hälsa och sjukdom. Som exempel, 
upplevde de 30-åriga kvinnorna i delstudie III sig inte vara i riskzonen för 
cervixcancer, vilket kan till viss del förklara varför man inte tar till sig information.  
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Utifrån ett förhållningssätt att kvinnornas kunskap är felaktig blir vårdpersonalens 
uppgift huvudsakligen att korrigera i stället för att komplettera. Det är lätt att ett 
sådant synsätt också leder till paternalistiska handlingar. I delstudie I framkom av 
analyserna att kvinnor som aktivt valt att inte delta i PCCSP, upplevde sig 
paternalistiskt behandlade, där en del beskrev hur de upplevde sig kontrollerade av 
samhället och/eller nästan tvingade att delta i screeningen. Självbestämmande var 
centralt för en del kvinnor när det gällde deltagandet i cervixcancerscreening 
(delstudie I och IV). Nikku (1997) diskuterar just spänningen, mellan att främja hälsa 
och respekt för individens självbestämmande som hon menar råder inom det 
preventions- och hälsofrämjande området. 
 
Det är inte heller givet att vårdpersonalen har en uppdaterad kunskap. I en studie av 
Henderson m.fl. (2007), hade en del vårdpersonal uppfattningen om att genitala vårtor 
var förstadier till cancersjukdom, vilket i förlängningen kan få negativa konsekvenser, 
genom att en felaktig information framförs till kvinnor. Detta påtalar också behov av 
studier om hur vårdpersonal uppdaterar sina kunskaper i takt med utveckling av 
medicinsk och vårdvetenskaplig kunskap. Martinez Rogers och Cantu (2009) anser 
att sjuksköterskor har en central roll i utbildning om cervixcancerscreening och HPV-
vaccination, speciellt för utsatta kvinnor. Giordano m.fl. (2008) anser även de att 
kommunikationen om cervixcancerscreening måste förbättras och efterfrågar 
samarbete mellan vårdpersonal, organisationen för screeningsverksamheten, 
intressegrupper och medier. Som tidigare påpekats är detta i linje med resultaten från 
samtliga delstudier som visar att hela situationen omkring PCCSP kan påverka 
kvinnors beslutfattande om deltagande och syn på cervixcancer.  
 
I jämförelse med bröstcancer, beskrev kvinnorna i delstudie III cervixcancer som en 
anonym och ”tabubelagd” cancersjukdom. Sontag (1981, 2001) har utifrån både 
cancer och AIDS illustrerat hur samhällets konstruktion av sjukdomar påverkar 
människors upplevelser. Tankar väcks om och hur det ökade informationsflödet om 
relationen mellan en sexuellt överförbar infektion, HPV, och cervixcancer kommer att 
påverka synen på cervixcancer såväl som sjukdomsupplevelser. Man kan även 
fundera på om och hur deltagande och upplevelser av cervixcancerscreeningen 
kommer att påverkas. Utifrån våra resultat i framförallt delstudie III och IV framkom 
att HPV var i det närmaste okänt för kvinnorna, framförallt i relation till cervixcancer. 
Denna bristande medvetenhet om HPV är i linje med fynd från ett flertal studier (se 
t.ex. Friedman & Shepeard, 2007; Lee, Kwan, Tam, Chan, Young, Lo et al., 2007) 
och det är även beskrivet bland män (Verhoeven, Baay, Colliers, Verster, Van Royen, 
Avonts et al., 2006).  
 
Waller m.fl. (2004, 2005,2007) problematiserar riskerna med ett ovarsamt 
utvecklande av screeningprogram med kompletterande HPV-vaccinationsprogram 
riskerar medföra negativa konsekvenser. De menar att kopplingen till en sexuellt 
överförbar sjukdom kan väcka obehag hos kvinnan och skapa problem i relation till 
partners. Dessa förändringar ökar behov av kunskap om hur både kvinnor och män 
erfar och resonerar om denna problematik. Å andra sidan kan man också fundera på 
om inte zur Hausens (2006) upptäckt av relation mellan HPV och cervixcancer och 
utmärkelsen med Nobelpriset i medicin (Lippman & Hawk, 2009) kan minska 
eventuella stigmatiseringar som bl.a. Waller m.fl. (2005) lyfter fram. HPV som en 
hälsorisk kan kanske upplevas som vilket virusangrepp som helst. Våra resultat 
visade att det saknades vetskap om relationen mellan HPV och cervixcancer hos 
flertalet kvinnor (delstudie III, IV). När de väl blev medvetna om HPV beskrevs det 
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som en viktig länk för att främja deltagandet i cervixcancerscreening (delstudie IV). 
Bristen på information om relation mellan HPV och cervixcancer har även 
framkommit i andra sammanhang. Roland m.fl. (2009), har undersökt innehållet i 
amerikanska patientutbildningsmaterial om cervixcancerscreening, publicerade via 
internet mellan åren 2004-2006. De konstaterade att relationen mellan cervixcancer 
och HPV saknades i de webbsidor de granskade. Detta kan kanske förklaras av att 
informationsflödet om HPV inte hade nått sin kulmen vid denna tidpunkt, men kom 
senare med HPV-vaccinens marknadsföring år 2006 i USA.  
 
Armstrong och Murphy (2008) påtalar i sin explorativa studie om kvinnors förståelse 
av cervixcancerscreening, att om kvinnor saknar central information om vilken roll 
HPV spelar i utvecklandet av cellförändringar eller cervixcancer, är det omöjligt för 
dem att integrera sin egen kunskap och förståelse med den professionella kunskapen. 
Detta menar Armstrong och Murphy (2008) även kan påverka kvinnors 
beslutsfattande om deltagande i cervixcancerscreening. Det finns dock studier där 
information om relationen mellan HPV och cervixcancer påtalats orsaka oro, obehag 
och en viss stigmatisering (Goldsmith, Bankhead, Kehoe, Marsh, & Austoker, 2007; 
McCaffery & Irwig, 2005). Vi fann i delstudie III, att en del kvinnor beskrev hur de 
via internet eller via vårdpersonalen fick del av information om relationen mellan 
HPV och cervixcancer, vilket orsakade känslor av skam. I litteraturen relateras ofta 
dessa känslor hos kvinnor till en otillräcklig information (Goldsmith, Bankhead, 
Kehoe et al., 2007; McCaffery & Irwig, 2005). Hall m.fl. (2008) fann att information 
om HPV i tryckta informationsfoldrar ofta besvarade kvinnors medicinska frågor, 
medan de psykosociala frågorna förblev obesvarade. 
  
Roland m.fl. (2009) fann också att merparten av utbildningsmaterialet via internet 
producerades av näringslivet. I en svensk undersökning genomförd av SIFO Research 
International (2009), uppgav 13 % av allmänheten (män och kvinnor i åldrarna 15 år 
och äldre), att de hade fått information om HPV-vaccination via en myndighet. Detta 
väcker funderingar om den tillsynes relativt återhållsamma informationen från 
myndigheter i jämförelser med läkemedelsindustrins engagemang. Man kan undra hur 
olika informationskällor påverkar kvinnors deltagande, i både den primära och 
sekundära preventionen av cervixcancer. I både delstudie III och IV framkom en 
besvikelse över den bristande samhällsinformationen om HPV, där hälso- och 
sjukvården beskrevs som en central informationskälla (delstudie IV). Kelly (2009) 
undersökte innehållet i nyhetsrapportering (via tidningar/TV) om HPV under åren 
2005-2006. Det framkom att 23 % av medierna inte tog upp något om den sexuella 
faktorn i cervixcancer och 80 % utelämnade information om att deltagande i 
cervixcancerscreening bör fortsätta trots HPV-vaccinering. Kelly (2009) påtalar att 
medier har en viktig roll, men att vårdpersonal som möter kvinnorna behöver 
komplettera eventuella informationsglapp. 
 
I relation till deltagande i cervixcancerscreening fann Hall m.fl. (2008) att 
information om HPV förekom i informationsfoldrar till kvinnor med avvikande 
cellprov, men inte i foldrar som syftade till att främja kvinnors deltagande i screening. 
Marlow m.fl. (2009) har i en studie med brittiska kvinnor mellan 16-75 år studerat 
hur kvinnors upplevelse av risk för cervixcancer förändrades efter information om 
relation mellan HPV och cervixcancer. Informationen påverkade kvinnor olika 
beroende på ålder. De som upplevde mest ökad risk för cervixcancer var de yngsta 
kvinnorna (16-24 år). Marlow m.fl. (2009) tolkar det som tecken på att de har fler 
sexuella relationer. Informationen hade en märkbar effekt på deltagande i 
cervixcancerscreening hos kvinnor som inte tagit cellprov.  
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Jepson m.fl. (2007) fann dock i en intervjustudie, att människor uppgav att 
evidensbaserad information inte påverkade deras beslutsfattande om deltagande i 
screening, men att information var viktigt i allmänhet för välbefinnande och för att 
minska eventuell oro. Det kan diskuteras huruvida information påverkar kvinnors 
beslutsfattande i screening. Vi fann att en del kvinnor som valt att aktivt avsäga sig all 
cellprovtagning (delstudie I) baserade beslutet utifrån vad man skulle kunna kalla 
evidensbaserad information. Dessa kvinnors ställningstagande kan ses enligt Jepson 
m.fl. (2005) benämning ”informed decision”, d.v.s. de uttryckte bl.a. en medvetenhet 
om konsekvenser av sitt handlande. Detta resonemang framkom dock inte vid de 
andra delstudierna, där kvinnorna hade varierad screeninghistoria. Vilken typ och 
form av information som kan påverka kvinnors beslutsfattande om deltagande, 
behöver undersökas vidare.  
 
I och med nya former av medier t.ex. dokusåpor via TV och internetbloggar som 
exponerar människors privata liv väcks nya utmaningar och kanske även möjligheter. 
I delstudie IV framkom att mediers belysning av kända personers erfarenheter av 
cellförändringar och cervixcancer kunde främja deltagandet i screening. I England har 
t.ex. cervixcancer livligt diskuterats offentligt då en ung kvinna som blev känd genom 
sin medverkan i en dokusåpa senare fick cervixcancer och avled (Boseley, 2009). 
Emellertid beskrivs detta inte bara medfört en ökad medvetenhet om cervixcancer 
utan också medfört att en del kvinnor som är under den rekommenderade 
screeningåldern börjat efterfråga opportunistisk cellprovtagning och/eller en sänkning 
i ålder för första kallelse. Dessa nya medier påtalar behov av nya forskningsfält där 
man studerar hur man integrerar olika kunskaps- och informationsformer.  
 
 
Tonvikt på hälsa—sjukdom kommer i skymundan? 
Ett väsentligt fynd var att många kvinnor upplevde sig för unga för att kunna drabbas 
av sjukdom som cervixcancer. Detta var framträdande i de 30-åriga kvinnornas 
resonemang, men det framkom även i delstudie II, där ingen av kvinnorna såg sig 
tillräckligt gamla för att få cellförändringar, trots att de var mellan 23-60 år. Av 
resultaten framkom även att hur man upplevde sin hälsa påverkade beslutsfattandet 
om deltagande i screening. Ackersson m.fl. (2009) fann i en litteratursammanställning 
om varför kvinnor inte deltar och/eller beslutar sig för att inte delta i cancerscreening, 
var till viss del relaterat till att uppleva sin hälsa som oförändrad. I delstudie I var det 
tydligt att ha det kvinnorna själva benämnde som en ”hälsosam livsstil” påverkade 
beslutet att inte delta i screeningen som då beskrevs som ”onödig”. Detta framkom 
även i delstudie III, där en hälsosam livsstil beskrevs skydda mot cervixcancer. Man 
kan fundera på om människors distans till sjukdom är en påverkan av vad Lupton 
(1995) kallar för dagens ”healthism”, med en stark betoning på hälsa och individens 
ansvar. I delstudie III, handlade hälsa för dessa 30-åriga kvinnor om både form och 
innehåll, d.v.s. från att uppfylla olika krav från omgivningens som att förbättra sin 
kropp och sitt utseende, till att ta ansvar för att hålla sig frisk. 
 
Roy (2008) har analyserat hälsoinformation i allmänna tidningar riktade till kvinnor i 
Canada, publicerade under åren 1997-2007. Roy (2008) fann att det huvudsakliga 
budskapet var att hälsa är kvinnans eget ansvar, ett moraliskt projekt där kvinnan 
själv är entreprenör. Ohälsa och sjukdom förblev en konsekvens av inaktivitet, eller 
en felaktig handling av kvinnan. Hälsa och sjukdom har således en tydlig moralisk 
dimension, vilket diskuteras bl.a. av Lupton (2003) och Blaxter (2004). En 
övervägande del av kvinnornas resonemang om cervixcancerscreening i de 
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traditionella FGD i delstudie III handlade om att ta eget ansvar för sin hälsa, vilket 
möjligen även kan förklaras av att det är svårt i en grupp att uttrycka en ”sämre” 
moralisk handling, än vad som är norm (se även Crossley, 2002). Att ha hälsa förblir 
något kravfyllt, vilket kunde ses i relation till de 30-åringarnas liv (delstudie III).  
 
Hilding (2006) påpekar att svenska kvinnor idag upplever stress även i relation till 
socialt accepterade könsroller. Detta kan även ses utifrån den senaste 
folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009b), där kvinnor mår sämre än män. I en 
svensk avhandling av Hange (2009) beskrivs kvinnor mer och mer uppta sin tid med 
hälsofrämjande aktiviteter samtidigt som allt fler uppger att de mår sämre. Denna 
dubbelhet måste utforskas vidare, speciellt hur den påverkar kvinnors val och beslut 
som berör beslutsfattande om deltagande i cervixcancerscreening.  
 
 
METODDISKUSSION 
Detta avsnitt syftar till att belysa metodologiska reflektioner och överväganden som 
kan ha betydelse för tolkningen av avhandlingens resultat, dess styrkor och svagheter. 
Kontextuella faktorer och metodologiska aspekter har självklart krävt kontinuerliga 
diskussioner, vilket föranlett både kritisk granskning, revideringar och nyskapande.  
 
I kvalitativa studier bedöms trovärdighet oftast genom begrepp som tillförlitlighet, 
pålitlighet, bekräftelse och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985). Thorne (2008) 
beskriver dessutom ytterligare begrepp som är värda att beakta såsom moraliskt 
försvarbarhet, disciplinär relevans, pragmatisk plikt, medvetande om kontexten och 
det som Thorne (2008) benämner som ”rimlig sanning” (probable truth på engelska, 
egen översättning, Thorne, 2008, sidan 229) i förhållande till den kunskap som 
resultaten genererar. Innebörden av dessa begrepp har beaktats och återfinns mer eller 
mindre tydligt i metoddiskussionen. Jag diskuterar nedan några av de metodologiska 
överväganden som kan ha påverkat resultaten.   
 
 
Forskarrollen 
Forskarens erfarenheter och perspektiv formar en studies forskningsprocess t.ex. 
influerar de frågor som ställs, hur de ställs och hur data bearbetas och tolkas (Thorne, 
1997, 2004, 2008). Att komma som forskarstuderande in i ett pågående 
forskningsprojekt har inneburit både fördelar, nackdelar och specifika metodologiska 
överväganden. En fördel har varit möjligheter till diskussioner och bekräftelse av data 
med forskargruppen, vilket tidigare omnämnts. Detta har inneburit att jag har lärt mig 
jämka och göra egna synteser av olika perspektiv. Det har även funnits möjligheter att 
testa olika idéer, få synpunkter och bli ifrågasatt, vilket kan främja resultatens 
trovärdighet (Creswell, 1998; Lincoln & Guba, 1985; Thorne, 2008). Som jag tidigare 
beskrivet var cervixcancerscreening ett nytt område för mig. Detta innebar att jag 
kom med ett nytt perspektiv in i en redan etablerad forskargrupp, vilket har format 
detta avhandlingsarbete. 
 
 
Urval av kvinnor 
Thorne (2008) menar att förståelse för urvalet och begränsningar i urvalsförfarande 
influerar hur resultat och slutsatser ska tolkas. En fundering som har funnits är varför 
det blev så få telefonintervjuer i delstudie I. En fråga man kan ställa sig är om 
urvalsförfarandet påverkats av att personal vid delstudie I (detta kan även ses i 
relation till delstudie II) kan ha figurerat som ”gatekepeers” (se även Lundh Hagelin, 
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Wengström, Tishelman, & Fürst, 2007), d.v.s. att de valde att skydda vissa kvinnor, 
verksamheten eller valde kvinnor som de ansåg var bäst lämpliga för att delta i 
delstudierna. Ett annat alternativ kan vara att forskarna förde in en försiktighet av 
etiska skäl i urvalsförfarandet i denna grupp av kvinnor, som medförde att personalen 
blev för försiktig i att tillfråga kvinnor om deltagandet i telefonintervjuerna. Dock var 
inte syftet ett representativt urval (Thorne, 2008) utan vi har undersökt en selekterad 
grupp som kan anses svår att rekrytera. I förhållande till delstudie I borde 
inkluderingen av alla faxmeddelanden under en 6 års period representera variationer 
av faktorer som kan antas influera hur kvinnor resonerar (t.ex. ålder, etnicitet, 
utbildning, barn eller inte och olika erfarenheter av vård).  
 
I delstudie I var syftet att nå kvinnor som inte alls tog cellprov. Det upptäcktes dock 
under intervjuernas gång att några få kvinnor, vilka tog cellprov hos en privat 
gynekolog inkluderats. En möjlig förklaring till detta kan vara att kvinnor inte lägger 
samma innebörd i terminologin privat som forskare gör. En del kvinnor verkar vara 
omedvetna om de har tagit cellprov eller inte och om det var privat eller inte. 
 
När kvinnorna skulle inkluderas till de traditionella FGD och internet-FGD 
uppmärksammades även problematiken kring urval och exkludering av kvinnor från 
andra kulturer, i och med svårigheter att uttrycka sig antingen verbalt (delstudie III) 
eller skriftligt (delstudie IV), på svenska. Vi har inte uteslutit några kvinnor avsiktligt 
men funderingar har funnits när forskarna ringde upp kvinnor för rekrytering hur det 
går att avgöra via en kort telefonkontakt huruvida kvinnan behärskar språket 
tillräckligt väl för att delta. Denna problematik gäller även svenska kvinnor som har 
svårt att uttrycka sig skriftligt (delstudie IV). Funderingar har även funnits när vi i 
internet- FGD tolkat att kvinnan har haft svårigheter med att skriva huruvida en chatt 
är en ”informell plats” där ett ”korrekt” skriftspråk inte prioriteras. Dessutom kan 
fåordighet i skrift vara relaterat till personligheten, likväl som i verbal 
kommunikation, där en del personer är mer tysta än andra. Morse (1998) skriver att 
en ”bra informant” har erfarenheter som är av intresse för forskaren, en vilja och tid 
att delta i intervjun och har förmågan att förmedla sitt perspektiv. Termen ”bra 
informant” kan ses som problematisk i och med att grupper i samhället som annars 
har svårt att göra sin röst hörd även kan uteslutas i forskningen genom detta 
kriterium. Å andra sidan kan ett deltagande där missförstånd uppstår, p.g.a. 
språkförbistringar inte betraktas vara varken etiskt eller moralisk försvarbart (Thorne, 
2008).  
 
Man kan fundera på eventuella skevheter i urvalet för internet-FGD, där deltagarna 
även måste ha en viss datorvana och tilltro egna möjligheter att kommunicera.  
Å andra sidan, finns möjligheten att traditionella FGD begränsats till kvinnor som har 
lätt att uttrycka sig verbalt och inte besväras av att diskutera i en grupp. En fråga som 
kvarstår att undersöka, är om de båda tillvägagångssätten kompletterar varandra och 
tilltalar olika kvinnor, eller om de representerar samma grupp av kvinnor. Vi fann 
inga skillnader i tillgängliga demografiska data mellan traditionella FGD och internet-
FGD.  
 
Vid jämförelse av urvalsdata, mellan traditionella FGD och internet-FGD väcktes 
funderingen om internet-FGD tilltalade kvinnorna mer än vad traditionella FGD 
gjorde? I de traditionella FGD blev 404 kvinnor tillfrågade att delta i studien, 138 
kvinnor blev inbokade på en FGD, varav 35 kvinnor deltog (pilot-FGD exkluderat). I 
internet-FGD blev 804 kvinnor tillfrågade, 168 kvinnor inbokade, varav 96 kvinnor 
deltog (pilot-internet-FGD exkluderat). Sammanfattningsvis var deltagandet 8.6 % av 
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de inbjudna kvinnorna i de traditionella FGD och 11.9 % i internet-FGD. Detta var 
fallet trots att andelen kvinnor som blev inbokade av de totalt inbjudna var högre vid 
de traditionella FGD (34.1%) jämfört med internet-FGD (20.8 %). Mot bakgrund av 
vår erfarenhet kan det även sägas att internet-FGD kunde inkludera kvinnor som 
aldrig deltagit i PCCSP.  
 
Till skillnad mot urvalsförfarandet vid delstudie I och II, var forskarna/moderatorerna 
delaktiga i urvalsförfarandet (delstudie III och IV). Trots det korta telefonsamtalet där 
kvinnorna ringdes upp av forskarna/moderatorerna blev det tydligt att dessa 30-åriga 
kvinnor var mycket upptagna och hade en tillsynes hektisk vardag. Denna insikt har 
varit av betydelse dels för att förstå kvinnornas möjligheter att delta men även en 
betydelsefull insikt under datainsamlingen och vid tolkningen av delstudiernas 
resultat (delstudie III-IV).  
 
 
Datainsamling: kroppslig visavi icke-kroppslig kommunikation 
I de olika delstudierna har en rad metoder använts för att samla in data. Användandet 
av olika datakällor beskrivs som ett sätt att öka studiens trovärdighet (Creswell, 1998; 
Lincoln & Guba, 1985; Thorne, 2008). I de datainsamlingsmetoder som använts kan 
två betydande skillnader identifieras gällande graden av anonymitet och verbal och 
kroppslig kommunikation. I flera av datainsamlingsmetoderna, som telefonintervjuer 
(delstudie I), faxmeddelanden (delstudie I) och internet-FGD (delstudie IV) har 
graden av anonymiteten och frånvaro av verbal och kroppslig kommunikation varit 
större än vid intervjuerna (delstudie II) och vid traditionella FGD (delstudie III). 
Detta har medfört svårigheter men även möjligheter, vilket kan ha påverkat 
delstudiernas resultat. Som beskrivits tidigare (under delstudie I) valdes 
telefonintervjuer utifrån ett antagande att det kunde vara lättare för kvinnorna att 
kommunicera sina val om att avböja sitt deltagande om de kunde känna sig mer 
anonyma, trots att forskarna hade tillgång till deras namn och telefonnummer. 
Burnard (1994) kallar detta ” relativ anonymitet” (sidan 68). Genom frånvaro av 
direktkontakt menar Musselwhite m.fl. (2007) att flera fördelar kan uppnås, t.ex. 
minskad influens av ”sociala regler”. Detta kan resultera i en mer avslappnad 
intervjusituation och högre grad relativ anonymitet med mer rättframma uttalanden. 
Shuy (2003) påpekar att det saknas jämförelser mellan telefonintervjuer och direkta 
intervjuer vad gäller ”subjektets” respons d.v.s. om det skiljer sig vad och hur man 
svarar. Utifrån vår erfarenhet verkar kvinnorna i telefonintervjuerna haft lätt att prata 
om sina val och där en del känsliga erfarenheter skildrades. Å andra sidan kan det 
spegla att en del av de kvinnor tackade ja eftersom de hade negativa erfarenheter som 
de gärna ville berätta om.  
 
Hur relativ anonymitet påverkar vad kvinnorna väljer att berätta framkom även i de 
andra datainsamlingsmetoderna som faxmeddelanden (delstudie I) och internet-FGD 
(delstudie IV).  I faxmeddelanden från kvinnor som aktivt motiverade sina skäl för att 
inte delta i PCCSP förekom starkare uttryck än i telefonintervjuerna samtidigt som en 
del kvinnor delade med sig av intima och privata delar av sitt liv till OC via ett 
faxnummer utan koppling till en persons namn utan till organisationens (OC) 
faxnummer. Detta kunde även ses i internet-FGD där mer känsliga erfarenheter 
beskrevs som t.ex. erfarenheter av sexuellt våld och övergrepp än i de traditionella 
FGD (delstudie III) eller i de direkta intervjuerna (delstudie I och II). Likväl hände 
det att kvinnor med erfarenhet av homo/bisexuella relationer beskrev sina 
erfarenheter i samband med cervixcancerscreening. Inget av detta förekom i de 
traditionella FGD eller i de direkta intervjuerna. Detta kan ses vara en följd av att den 
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relativa anonymiteten mellan deltagarna är större i internet-FGD, vilket andra 
forskare även har uppmärksammat (Moloney, Dietrich, Strickland et al., 2003; 
Walston & Lissitz, 2000). Å andra sidan kan känsliga och sårbara situationer kräva att 
en förtroendeingivande situation byggs upp vilket var ett antagande vid delstudie II, 
där upprepade intervjuer (mellan 1-6 ggr) gjordes med samma kvinna. En 
förtroendeingivande situation skapades även genom att intervjutillfällena anpassades 
efter kvinnans liv, medicinska uppföljning och upplevelser istället för att vara 
förutbestämt av forskarna. Hur en förtroendeingivande situation skapas har sett olika 
ut vid de olika datainsamlingsmetoderna. I de traditionella FGD var bl.a. ett bra 
välkomnade som inkluderade ”lättare förtäring” viktigt, vilket förespråkas av bl.a. 
Morgan (1996). I internet-FGD var det svårare att skapa en liknande stämning på 
grund av avsaknad av synlig kroppslig kommunikation, vilket även Mann och 
Stewart (2000) påtalar. Efter att ha försökt med olika metoder började vi låta 
deltagare presentera sig och formulera varför de ville delta i internet-FGD. Detta 
tillvägagångssätt visade sig fungera bra och gav alla i gruppen en bild av varandra 
och varandras förväntningar på deltagandet i internet-FGD, vilket Mann och Stewart 
(2000) menar är viktigt för att skapa en ”vänlig och tillåtande” atmosfär där den 
kroppsliga kommunikationen, möjlighet till lättare förtäring och informellt ”småprat” 
saknas.  
 
Avsaknaden av verbal och kroppslig kommunikation innebär inte bara fördelar utan 
kan även försvåra både för deltagare och för forskare. I internet-FGD kan svårigheter 
finnas för både deltagare och moderatorer när det gäller att kunna ”läsa av” samspelet 
i gruppen. Å andra sidan har flitiga datoranvändare olika sätt för att kompensera 
bristen av icke-verbal kommunikation där interaktionen, känslor etc. istället uttrycks i 
texten via t.ex. ”smileys” (☺, �) eller specifika förkortningar (se även Im & Chee, 
2006). Det kan ha funnits svårigheter även för deltagare som inte är chattvana att 
förstå dessa symboler men det är möjligt att detta problem huvudsakligen drabbade 
oss moderatorer. Vi fick fråga om vissa uttryck, vilket i sig kunde lätta upp 
stämningen i chatten när moderatorerna bad om förklaring. Jag har funderat på om det 
medförde en viss utjämnande av maktbalansen mellan forskare och deltagare och 
huruvida det är av betydelse för vad deltagare väljer att dela med sig om.  
 
Moloney m.fl. (2003) och Graffigna och Bosio (2006) förespråkar en kombination av 
internet-FGD i realtid, likt en chatt och dessutom ett diskussionsforum, vilket vi 
också anammade (delstudie IV). Diskussionsforumet fungerade dock inte som tänkt 
utan endast sju kvinnor besökte forumet och gav kommentar. Det kan finnas många 
förklaringar till det, som att kvinnorna var upptagna, de hade tagit tid att delta i en 
chatt upp mot två timmar och kanske inte fann behov eller tid för att fortsätta 
diskussionen, även om de kunde styra tidpunkten själva. En annan förklaring kan vara 
att ämnet (cervixcancerscreening) i sig verkade vara en avlägsen hälsofråga för 
kvinnorna. Behovet och nyttan av ett diskussionsforum och hur man i så fall kan 
stimulera deltagare att diskutera i ett sådant forum bör undersökas vidare. Man kan 
även fundera på hur data insamlade genom olika tillvägagångssätten skiljer sig. En 
fördel med internet-FGD i realtid är att det spontana samtalet istället för de mer 
tillrättalagda inläggen som kommer fram. Kommunikationen i internet-FGD har 
beskrivits som omedelbar som kan leda att deltagarna ger uttryck för fler känslor som 
mer liknar ett muntligt samtal än via skrift (Fox, Morris, & Rumsey, 2007; Stewart & 
Williams, 2005). 
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Rollen som moderator 
Moderatorena hade tidigare genomfört traditionella FGD inom andra kontexter. Detta 
kan eventuellt ha varit av betydelse både vid de traditionella FGD (delstudie III) och 
vid internet-FGD (delstudie II). Fox m.fl. (2007) påpekar att dynamiken vid internet-
FGD kan vara snabb, häftig och till viss del kaotisk, där tidigare erfarenheter av att 
leda traditionella FGD kan vara av betydelse. Vi har upplevt liknande men även att 
internet-FGD kan vara det motsatta d.v.s. trögt och svårt att få igång en diskussion, 
precis som olika traditionella FGD kan skilja sig sinsemellan. Fox m.fl. (2007) 
baserade sina erfarenheter utifrån internet-FGD med yngre personer mellan 11-18 år, 
som kan ha större chattvana mot de 30-åriga kvinnorna, som deltog i våra internet-
FGD (delstudie IV). Detta kan kanske förklara Fox m.fl. (2007) och våra delvis olika 
erfarenheter. Dessutom beskriver Fox m.fl. (2007) att de bara haft en moderator 
medan vi alltid har varit två moderatorer vid chatten. 
 
I början av varje FGD, både traditionella FGD och vid internet-FGD, försökte vi ta 
upp mindre känsliga diskussionsämnen enligt vad Price (2002) beskriver som 
”laddered questions”. Man kan dock fundera på vem som avgör och hur man avgör 
vad som är känsligt och inte (se även Farquhar, 1999). Trots vår tidigare erfarenhet 
som moderatorer är det möjligt att det fanns en överförsiktighet hos oss vid en del 
känsliga diskussionsämnen, som istället kan ha hindrat en fortsatt diskussion. Utifrån 
vår erfarenhet hade de olika tillvägagångssätten både för och nackdelar avseende 
diskussion av känsliga diskussionsämnen. I internet-FGD var det en tillåtande 
atmosfär men svårare att balansera mellan att ge stöd och ytterligare stimulera 
diskussionen. I de traditionella FGD var det lättare att balansera vår aktivitet genom 
möjligheten att kunna läsa av kroppsspråk, men kanske inte alltid lika ”fria” 
diskussioner som vid de internet-FGD 
 
Andra svårigheter som fanns i rollen som moderator var att stimulera och ibland även 
styra diskussionerna. I både traditionella FGD och internet-FGD deltog en del 
kvinnor som vi uppfattade hade en egen ”agenda”, d.v.s. ett specifikt personligt syfte 
med att delta i FGD. Detta egna syfte kunde vara en tidigare negativ upplevelse eller 
något annat ur deras liv som de ville få berättat och bekräftat. Detta i sig kunde 
påverka hela diskussionen såtillvida att kvinnan ifråga kunde kräva både mycket 
utrymme och bekräftelse, inte bara av moderatorerna men även av de andra kvinnorna 
i gruppen. Moderatorenas uppgift blev att försöka skapa balans utan att störa 
diskussionen och förhindra att den enskilda kvinnan blev åsidosatt utan kunde känna 
stöd. Det fanns en betydande skillnad mellan traditionella FGD och internet-FGD i att 
hantera detta. I de traditionella FGD kunde vi genom kroppsspråk försöka läsa in det 
bästa tillfället att styra upp diskussionen och se eventuella reaktioner på vårt styrande 
av talarutrymmet. Men i internet-FGD upplevde moderatorerna detta som en 
utmaning vilket ibland gav etiska funderingar om den enskilda kvinnans behov 
gentemot gruppens behov. Möjlighet att moderatorena kunde diskutera och prata med 
varandra under chattens gång medförde att vi kunde hjälpas åt att försöka tolka och 
hantera dessa situationer. Vid ett tillfälle tog en av moderatorerna kontakt via 
telefonen med den enskilda kvinnan för att prata om hennes upplevelse.  
 
Ett sätt att komplettera våra roller som moderatorer och få in ett annat perspektiv var 
att inkludera de yngre forskningsassistenterna i datainsamlingen (se delstudie IV). 
Eftersom forskningsassistenterna hade varit deltagare i den internet pilot-FGD var 
detta även ett försök att få feedback om styrkor och svagheter med 
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tillvägagångssättet. Kirby (2004) beskriver en rad fördelar med att inkludera yngre 
individer i forskningsprocessen bl.a. kan det medföra nya perspektiv, öka förståelsen 
för olika perspektiv vad gäller olika livsfaser och balansera en eventuell ojämlik 
maktbalans mellan yngre och äldre individer. Vår erfarenhet är också att en eventuell 
hierarki mellan deltagare och forskare kunde utjämnas dels p.g.a. strukturen i chatten 
(se även Fox, Morris, & Rumsey, 2007) men även genom inflytande av de yngre 
forskningsassistenterna.  
 
I både traditionella FGD och internet-FGD uttryckte kvinnorna många funderingar 
och ibland frågor som de önskade få besvarade. Detta väckte både metodologiska och 
i viss mån etiska spörsmål som krävde att vi diskuterade vårt förhållningssätt och det 
ursprungliga syftet med de specifika delstudierna. Här mötte vi kvinnor där deras 
nyfikenhet och behov av information växte under diskussionen och där vi som 
forskare hade tillgång till mycket information. Det var också viktigt att inte hamna i 
en frågestund utan att vi kunde få del av kvinnornas resonerande. Vid flera tillfällen i 
både informationsbrev om studien, i anslutning till varje FGD och under 
diskussionens gång betonades att syftet var att ta del av kvinnornas diskussion och 
tankar och att moderatorenas roll inte var i detta sammanhang att ge råd och 
information. Om kvinnorna uttryckte ett stort behov av att få svar på sina frågor/få 
mer information svarade vi på deras frågor och gav dem webbadress för vidare 
information (webbadress till vårdguiden, Stockholms läns landsting, 
www.vardguiden.se), vid slutet av FGD. Vid varje avslutning frågade vi kvinnorna 
om de visste hur de kunde få mer information. Här kunde även diskussionsforumet 
fylla en funktion om vidare frågor hade uppstått efter chatten, vilket nyttjades av 
några få kvinnor. 
 
 
Reflektioner om analysprocessen  
Databearbetning och analys har utgått ifrån ett induktivt angreppssätt men man kan 
fundera på hur induktiv man kan förhålla sig. Forskaren är en del av kontexten med 
egna erfarenheter och det kan vara omöjligt att ”se det man inte ser”, vilket Thorne 
(2008) påtalar. Genom att jag arbetade tillsammans med forskargruppen ökade 
möjligheten att bli medveten om de egna ”blinda fläckarna” genom möjlighet att få ta 
del av de andras synpunkter på analysarbetet (se även Alvesson & Sköldberg, 2008; 
Thorne, 2008). Ett sätt att försöka få en reflekterande hållning har varit att jag fört 
anteckningar om tankar och funderingar jag haft dels under datainsamlingens 
genomförande men framförallt under analysprocessen (se t.ex. Lincoln & Guba, 
1985; Maxwell, 1996). Vid studierna har jag kunnat gå tillbaka till anteckningarna för 
att bekräfta att de analytiska slutsatserna är försvarbara i förhållande till data.  
 
Ett behov av att hålla mig kontinuerligt uppdaterad i den befintliga litteraturen har 
krävts genom den snabba utvecklingen inom området i och med HPV och 
utvecklande av HPV-vaccin. Thorne m.fl. (1997, 2004, 2008) menar att 
utgångspunkten för varje studie måste vara den kunskap som redan finns inom 
forskningsområdet, både gällande den teoretiska och praktiska kunskapen.  
 
De olika datamaterialen har krävt olika bearbetningsansatser och analysförfarande 
grundat på både datas karaktär, kontexten men även om jag medverkat i 
datainsamlingen eller inte. I delstudie II fanns en mer tydlig abduktiv hållning där 
datas omfattning såväl som det specifika syftet medförde att ett flerstegsurval under 
analysprocessen valdes (beskrivet under delstudie II, se även Flick, 2006) då det 
ansågs fördelaktigt. Risken med ett för stort material är att man förloras i all 
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datamängd och går miste om en djupare kunskap och förståelse (Thorne, 2004). Ett 
sätt att strukturera ett omfattande intervjumaterial särskilt när jag inte hade medverkat 
i datainsamling var att skriva sammanfattningar av varje intervju. På så sätt kunde jag 
fördjupa min förståelse av varje intervju men även av data för varje enskild kvinna 
som deltagit i den longitudinella datainsamlingen.  
 
 
Jag har använt NVivo (Richards, 2005), ett program för kvalitativ databearbetning i 
delstudierna I, II och III (det uppstod tekniska svårigheter att infoga utskrifterna från 
internet-FGD i NVivo). NVivo (Richards, 2005) har huvudsakligen fungerat som ett 
tekniskt stöd för en övergripande sortering och kodning av data. Detta ökade 
möjligheten att se strukturer i ett kvalitativt material som annars kunde ha varit svårt 
som nybörjare. Detta har gett mig stöd i tolkande beskrivning (Thorne, 1997, 2004, 
2008) där ansatsen i sig öppnar upp för en ”metodologisk frihet” där tonvikten ligger 
mer på forskarens analytiska förmåga än på regelrätta steg att följa, vilket kan kännas 
osäkert som nybörjare.  
 
FGD baseras på underliggande antaganden att attityder och uppfattningar inte uppstår 
isolerat utan i interaktion med andra människor (Fern, 2001; Kitzinger, 1995). Detta 
innebär att det är viktigt att inkludera gruppens interaktion i analysen, vilket flera 
forskare poängterat (se t.ex. Cote-Arsenault & Morrison-Beedy, 2005; Duggleby, 
2005; Webb, 2001). Närvaron av två moderatorer möjliggjorde en bättre 
dokumentation av interaktionen mellan gruppdeltagarna. Analysen av interaktion 
genomfördes med inspiration från Stevens (1996). I analysen tyckte jag att det blev 
tydligt hur en konsensuskultur uppstår där deltagare i en grupp strävar efter att hålla 
med varandra. Man kan fundera över om detta är relaterat till den svenska kulturen. 
Vi kunde inte se några skillnader mellan de traditionella FGD och internet-FGD när 
det gäller hur kvinnorna diskuterade, men det skulle behöva undersökas vidare. Det 
fanns vissa ämnen där kvinnorna inte alls höll med varandra utan argumenterade 
sinsemellan. Dessa har inkluderats i resultatet som olika sätt att se på hälsa utifrån fas 
i livet (delstudie III), om HPV som en orsak till cervixcancer (delstudie III och IV) 
och huruvida det finns en risk för HPV vid sexuella relationer (delstudie III och IV).  
 

 

FRAMTIDA IMPLIKATIONER  

Implikationer för forskning och klinisk verksamhet har integrerats i  
resultatdiskussionen och i metoddiskussionen ovan men jag vill nedan lyfta  
några ytterligare punkter som också är av betydelse för vårdens kvalitet.  
Dessa implikationer innebär även att forskningsstudier behövs för att säkra  
kvalitetsaspekter både ur berörda kvinnors perspektiv och ur  
kostnadsperspektiv. De ekonomiska aspekterna ligger utanför den avhandlingen  
men bör inkluderas i alla förbättringsarbeten. 
 

� Utifrån kvinnors perspektiv behöver man se screeningen som en integrerad 
och sammanhållen verksamhet, där olika discipliner samarbetar så att t.ex. 
information kan synkroniseras. Detta är även betydelsefullt vid införandet av 
HPV-vaccinationsprogram där samarbete med PCCSP bör finnas likaså 
samarbete med skolhälsovården.  
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� För att öka förståelsen för relationen mellan HPV och cervixcancer bör 
information om HPV och cervixcancer liksom cervixcancerscreening ingå i 
skolans sex- och samlevnadsundervisning, riktad till båda könen.  

 
� Det finns behov av att anpassa både screeningprogram och verksamheten vid 

MVC till förändrade mönster i populationen som t.ex. att kvinnor idag får sitt 
första barn senare än tidigare generationer. Detta för med sig att en del 
kvinnor inte har haft kontakt med MVC vid första kallelsen till screeningen, 
vilket medför att första gången kvinnan kallas till PCCSP kan vara extra 
viktig. Speciell uppmärksamhet för förstagångsdeltagare bör finnas där mer 
tid finns för utförligare information och för frågor. Eventuellt kan utveckling 
av speciella förstagångsmottagningar vara ett alternativ. 

 
� Kvinnor som är för gamla för att besöka ungdomsmottagningen men som inte 

har haft en tidigare kontakt med MVC uttrycker ett behov att ha en bestämd 
plats för deras sexuella och reproduktiva hälsa. Ett alternativ kan vara att 
utveckla MVC eller verksamheter likt ungdomsmottagningar, men för vuxna 
kvinnor. Ett annat alternativ kan vara att höja åldersgränsen vid  
ungdomsmottagningar.  
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är nära… När jag ser tillbaka på tiden som har varit är det många personer jag har att 
tacka som på olika sätt bidragit till min forskarutbildning och till avhandlingen.  
 
Först vill jag tacka de kvinnor som delat med sig av sina tankar, funderingar, 
erfarenheter och kunskap. Det har varit spännande och kul att få möta er, både direkt 
och via chatten. 
 
Carol, för din förmåga att vrida ett varv till och ifrågasätta vad jag menar. Tack för att 
du alltid delar med dig av din kunskap där du hela tiden lyckas vända på perspektiv. 
Du är en enormt skicklig forskare! Tack även för att du delar med dig av dig själv och 
”livets goda”. 
 
Britt-Marie, för din stora visdom och stöttning om att aldrig ge upp! Du ger kraft när 
man inte tror att man orkar längre! Tack för att du sedan C-uppsatsen hela tiden trott 
på mig och uppmuntrat.  
 
Catarina, för din outtröttliga förmåga att hela tiden lyssna på mig och för att du delat 
med dig av din kunskap och engagemang om kvinnors hälsa. Tack även för ett gott 
och roligt medarbetarskap! Tänk vilka kulinariska kunskaper jag nu har fått. 
 
Medförfattare till artiklarna och kollegor i forskargruppen, Sven, Anette, Eva-Lisa 
och Amy. Tack för all hjälp och stöd samt intressanta diskussioner. Mira och Jennie, 
för att ni ville vara med och var så engagerade i projektet! Tack för alla skratt. 
 
Mina nära kollegor och vänner Inger och Karin som jag delat tårar och skratt i med- 
och motgång! Tack för alla samtal och galna upptåg. Alla mina lärarkollegor vid 
Hälsoakademin, Örebro universitet, speciellt tack till Agneta, Margareta A, Maria H, 
Inga-Lill, Margit, Margareta B-M, Margareta E, Ann, Birgitte och Lisbeth F. 
 
Lars, till dig och Janne för middagar och samtal om både forskning och annat som 
berikat mina Stockholmsvistelser. Tack Lars även för den tekniska supporten de sista 
dagarna av ramberättelsen. 
 
Forskargruppen VILS, som jag haft tillgång till och där jag varit mer eller mindre 
närvarande. Stort tack till dig Eva för att du har stöttat mig och hjälpt till med 
korrekturläsning. Tack till Jane, Birgitta A, Kristina, Elisabeth, Anette, Ida och 
Cecilia. 
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