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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 
Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerrelaterade dödsorsakerna i 

utvecklingsländer. Humant papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart 

virus som kan, vid bestående infektioner, orsaka livmoderhalscancer. I 

Sveriges infördes år 2010 ett vaccin till flickor som skydd mot de typer av 

HPV som orsakar livmoderhalscancer med 70%. I Sverige erbjuds kvinnor 

mellan 23 till 50 år cellprov vart tredje år, vilket minskar risken att utveckla 

livmoderhalscancer med 90 %. Majoriteten av kvinnorna deltar dock inte i de 

erbjudna cellprovskontrollerna. Eftersom HPV är ett sexuellt överförbart 

virus kan det hos vissa vara stigmatiserat och leda till en känsla av skam. 

Människans syn på den sexuella hälsan och kroppen präglas av människans 

kulturella bakgrund och erfarenheter vilket påverkar människans värderingar 

och val. 

 

Syfte: 
Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av HPV-förebyggande åtgärder. 

Metod: 
Denna studie baserades på en litteraturöversikt av elva vetenskapliga artiklar 

som samlades in via noggrann analys och som ligger till grund för resultatet. 

Dessa artiklar bestod av vetenskapliga originalartiklar som samlades in från 

tre olika databaser. Analysen redovisades med två huvudteman och ett 

undertema. 

Resultat: Resultat framkom i två teman; Cellprov och HPV-vaccin. Under Cellprov 

tillfogades ett undertema; Självtest. Resultatet visade att kvinnors 

erfarenheter influerades av deras kulturella bakgrund och det i sig påverkade 

deras attityder mot preventiva åtgärder. Det visade sig även att den kulturella 

bakgrunden och mödrars erfarenhet av livmoderhalscancer påverkade 

mödrars attityd gentemot vaccin för sina döttrar. Deltagandet av 

cellprovstagning påverkades av kvinnors tidigare erfarenheter och 

skam/skuldkänslor gällande cellprov. Kvinnors erfarenhet av självtest var 

positivt då det ökade integriteten och därmed minskade känslan av skam. 

Diskussion: Kvinnors attityd till cellprov och HPV-vaccin präglades av kunskapsbrist och 

kulturell påverkan. Kvinnors önskan av en mer individanpassad information 

både språkligt och skriftligt ansågs som ett positivt och välbehövt inslag i 

vården. Mer vikt bör läggas på att öka deltagandet och kunskapen hos 

kvinnor genom att anpassa informationen som ges ut till individen. 

Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad är ett hjälpfullt stöd 

för sjuksköterskor att anpassa vården utifrån individens kulturella bakgrund. 

Det gäller både den information som lämnas och omvårdnaden av patienter. 

Nyckelord: 
Cellförändringar, HPV, Humant papillomvirus, Information, Kultur, 

Leininger, Livmoderhalscancer, Sexuell hälsa, Skam & Stigma. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Cervical cancer is one of the most common cancer-related causes of death in 

developing countries. Human papillomavirus (HPV) is a sexually 

transmitted virus that, in case of permanent infections, causes cervical 

cancer. In Sweden, a vaccine for girls was introduced in 2010 to protect 

against the types of HPV causing 70% of cervical cancer. In Sweden, 

women between 23 and 50 years of age are offered cell samples every three 

years, which reduces the risk of developing cervical cancer by 90%. 

However, the majority of women do not participate in the offered cell 

sample checks. Because HPV is a sexually transmitted virus, it may in some 

cases be stigmatized and lead to a sense of shame. Human views of sexual 

health and the body is characterized by human cultural background and 

experiences, which affects human values and choices. 

Aim: The purpose was to highlight women's experiences of HPV prevention. 

Method: This study was based on a literature review of eleven scientific articles 

collected through careful analysis and is the basis for the outcome. These 

articles consisted of scientific original articles as they were collected from 

three different databases. The analysis was presented with two main themes 

and one sub theme. 

Results: Results emerged in two themes; Cell sample and HPV vaccine. Self-test was 

added as a subtheme under Cell sample. The results showed that women's 

experiences were influenced by their cultural background and in turn 

influenced their attitudes toward preventive measures. It also turned out that 

the cultural background and mothers' experience of cervical cancer affected 

mothers' attitude towards vaccines for their daughters. The participation of 

cell sampling was influenced by the women's previous experiences and 

shame/guilty feelings regarding cell samples. Women's self-test experience 

was positive as it increased integrity and thus reduced the sense of shame. 

Discussion: Women’s attitude towards Cell sample and HPV vaccine were characterized 

by lack of knowledge and cultural impact. Women's desire for more 

personalized information was considered a positive and well-needed feature 

in health care. More emphasis should be placed on increasing the 

participation and knowledge of women by adapting the information given to 

the individual. Madeleine Leininger's theory of transcultural care can help 

nurses to adapt their care based on the individual's cultural background. This 

applies to both the information provided and the care of patients. 

Keywords: Cervical cancer, Cervix neoplasms, Culture, HPV, Human papillomavirus, 

Information, Leininger, Sexual health, Shame & Stigma.   
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Inledning 

I samtal med kvinnor i vår omgivning, upptäckte vi att många inte känner till sambandet 

mellan HPV och livmoderhalscancer. Under samtalen uppstod också kulturella skillnader 

gällande sjukdomar kopplade till kvinnans kropp och sexualitet. Alla kvinnor i Sverige kallas 

till regelbunden cellprovstagning från 23 års ålder, trots detta upplever vi att många kvinnor 

bortprioriterar dessa. I vår studie vill vi belysa kvinnors erfarenheter av HPV-förebyggande 

åtgärder. Författarnas tolkning på begreppet erfarenhet är att erfarenhet präglas av människans 

kulturella bakgrund. Eftersom Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle har vi valt att utgå 

ifrån Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad för att få en större förståelse på 

vilket sätt det kulturella perspektivet kan påverka patienters beslutsfattande i vården. På så 

sätt önskar vi få reda på hur allmänsjuksköterskan ska kunna motivera kvinnor till att vidta 

preventiva åtgärder mot HPV.  

 

Bakgrund 

Idag är det vanligt att behandla gynekologiska sjukdomar, såsom livmoderhalscancer inom 

öppenvård och på dagkirurgiska avdelningar (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011). Som 

allmänsjuksköterska är det därför viktigt att ha grundläggande kunskap i gynekologi för att 

kunna beskriva och bedöma kvinnans behov av uppföljning, handledning och preventiva 

åtgärder kring gynekologiska besvär. År 2012 blev 484 kvinnor diagnostiserade med 

livmoderhalscancer i Sverige och samma år dog 139 kvinnor till följd av sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2015b). I utvecklingsländer är livmoderhalscancer en av de vanligaste 

orsakerna till cancerrelaterad död (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2016). 

 

HPV 

Risken att utveckla livmoderhalscancer är förknippad med kvinnans sexuella aktivitet (Almås 

et al., 2011). En utav förutsättningarna för att livmoderhalscancer ska utvecklas är att kvinnan 

fått en sexuellt överförbar HPV- infektion som är bestående. Med bestående menas att 

infektionen inte har självläkt, vilket HPV-infektioner i de flesta fall gör hos kvinnor under 30 

år. HPV är en förkortning på en grupp virus som kallas för Humant papillomvirus 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Det finns mer än 200 olika typer av HPV och alla typer 

orsakar inte cancer. HPV-typerna 16 och 18 orsakar cirka 70% av all livmoderhalscancer. Typ 

6 och 11 orsakar könssjukdomen kondylom och andra typer av HPV kan orsaka hudvårtor.  
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HPV sprids via all typ av sexuell kroppskontakt, det vill säga genom hud, kroppsvätskor och 

slemhinnor (World Health Organization [WHO], 2017). HPV överförs alltså inte endast via 

vaginala samlag. HPV-typerna delas in i högrisktyper och lågrisktyper beroende på om de 

orsakar cancer eller inte. För att skilja de olika typerna av HPV ifrån varandra analyseras 

HPV-DNA eller HPV-RNA (Andersson, Hjerpe, Johansson & Hagmar, 2007). Testet HC-II 

kan konstatera 13 av de vanligaste högrisktyperna av HPV. Testet kan dock inte urskilja den 

exakta HPV-typen eller om infektionen är bestående. Det är vanligt att bli smittad av HPV 

och infektionerna går för det mesta tillbaka av sig själva utan behandling (Almås et al., 2011). 

Är HPV-infektionen bestående kan cellerna ta skada. Enligt WHO (2017) är det cirka 5–10% 

av de kvinnor som utvecklar en bestående HPV-infektion som under en 20-årsperiod riskerar 

att utveckla livmoderhalscancer. 

 

Cellförändringar 

Cancer i livmoderhalsen utvecklas långsamt på livmodertappen (Almås et al., 2011). De 

maligna cellerna befinner sig som förstadier i flera år innan de ger upphov till en väldefinierad 

tumör. Regionala Cancercentrum Väst (2017) skriver att processen från bestående HPV-

infektion till cellförändringar i livmoderhalsen kan ske så fort som ett till tre år. Därefter tar 

det ungefär tio år för cellförändringarna att utvecklas till en utspridd cancer. Borgfeldt et al 

vid cellprov skrapas lösa celler bort från livmoderhalsen för att identifiera (2016) menar att 

cellförändringar.  Majoriteten av alla kvinnor med cellförändringar på livmoderhalstappen har 

inte några symtom. I vissa fall kan symtom som samlagsblödning, blödningar mellan 

menstruation, ökade flytningar eller blodblandade flytningar uppkomma. 

 

Förebyggande åtgärder 

En av sjuksköterskans uppgifter är att främja hälsa, vilket innebär att vårda patienter som är i 

behov av vård men även att arbeta preventivt. Detta följer även med Hälso- och 

sjukvårdslagen som skriver att vårdpersonal måste arbeta preventivt för att förebygga ohälsa 

(SFS 2017:30). Eftersom HPV finns i olika typer och kan ses genom antingen synliga symtom 

som könsvårtor eller i vissa fall helt symtomfria som vid cellförändringar, skapar det 

förvirring och osäkerhet (Daley et al., 2008). För att tidigt kunna förebygga och upptäcka 

livmoderhalscancer orsakad av HPV är det viktigt att kvinnor erbjuds vaccination mot HPV, 

regelbunden cellprovstagning och utbildning i vad HPV är. Detta är en av sjuksköterskans 

uppgifter när det gäller att förebygga ohälsa.  
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Vaccin 

År 2010 infördes ett vaccin i Sverige mot HPV som ett erbjudande i det nationella 

vaccinationsprogrammet för flickor i 10–12 års ålder, innan de haft sin sexuella debut 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Vaccinet skyddar mot de typer av HPV som är orsak till minst 

70% av diagnostiserad livmoderhalscancer. I Sverige finns idag två olika typer av vaccin mot 

HPV (socialstyrelsen, 2008). Vaccinet Gardasil skyddar mot fyra olika HPV-typer och 

vaccinet Cervarix skyddar mot två olika typer av HPV. Båda vaccinen skyddar mot 

livmoderhalscancer som orsakas av HPV-typerna 16 och 18. Största skillnaden mellan dessa 

vaccin är att Gardasil även innehåller skydd mot HPV-typer som orsakar kondylom, till 

skillnad från Cervarix som enbart innehåller vaccin mot HPV-typerna 16 och 18. Vaccinet har 

störst effekt när det administreras till personer som inte redan har infekterats av HPV och 

därför vaccineras flickor i åldern 10-12 år. Negativa aspekter gällande vaccinet är 

kunskapsbristen om biverkningar på längre sikt, då dessa effekter ännu inte har kunnat utredas 

eftersom vaccinet inte funnits ute på marknaden tillräckligt länge. På kort sikt har vaccinet 

mottagits bra utan större biverkningar för målgruppen. 

 

Cellprov 

Alla kvinnor i Sverige mellan 23-50 år kallas till cellprov vart tredje år för att upptäcka 

cellförändringar i tid innan det utvecklas till livmoderhalscancer (Borgfeldt et al., 2016). Från 

50-65 års ålder kallas kvinnor vart femte år. De kvinnor som går på de erbjudna 

cellprovskontrollerna minskar risken att utveckla livmoderhalscancer med 90%. Majoriteten 

av kvinnorna går dock inte på kontrollerna. Av de kvinnor som enbart lämnat cellprov på 

utspridda tillfällen eller inte alls genomgått provtagningen är det cirka två tredjedelar som 

diagnostiseras med livmoderhalscancer (Regionala Cancercentrum Väst, 2017). 

Socialstyrelsen (2015a) skriver att kvinnor mellan 23–29 år blir kallade vart tredje år till 

endast cellprov utan HPV-analys. Detta beslut beror på att större delen av denna grupp redan 

anses vara infekterade med en HPV-infektion som ofta läker ut av sig själv och därmed inte 

orsakar cellförändringar. Därför anses HPV-analysen till denna åldersgrupp inte vara aktuell, 

då det kan leda till mer oro än nytta. HPV-analys införs istället till kvinnor över 30 år. 

Westlund (2018) skriver att vid kallelsen till cellprov i Stockholms läns landsting skickas ett 

brev ut som innehåller information om varför cellprovet bör tas och varför det är viktigt. I 

brevet beskrivs det hur undersökningen går till och att cellprov bör tas även om du är 
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vaccinerad mot HPV. Kopplingen mellan livmoderhalscancer och HPV beskrivs kortfattat 

och brevet påvisar fördelen med att ta cellprov. 

 

Kultur 

När man studerar HPV och de förebyggande åtgärderna mot livmoderhalscancer 

uppmärksammas kulturella skillnader och känslor av skam. Detta är återkommande i litteratur 

som rör vid HPV och kvinnors sexuella hälsa. Dagens Sverige är ett mångkulturellt samhälle. 

Trots det verkar avstånden mellan människor öka (Stier, 2009). Kulturen skapas i interaktion 

med andra och är i ständig utveckling. Människans verklighet formas av kulturen, då den 

bland annat innehåller normer, värderingar och beteendemönster. Den kulturella och den 

personliga tolkningen av en sjukdom kan påverka hur patienten reagerar på den vård som ges. 

Det kan finnas samband mellan hur patienten upplever sin sjukdom och idéerna om vad den 

beror på. Hur patienten uppfattar orsaken till sin sjukdom kan även påverka dess beskrivning 

av symtomen (Hanssen, 2007). 

Språket är en del av människans kultur (Stier, 2009). Hanssen (2007) menar att 

kommunikationsproblem kan göra det svårt för patienten att uttrycka sina känslor och tankar, 

vilket kan leda till missförstånd och osäkerhet både från patientens och sjuksköterskans sida. 

Förutom det verbala språket finns även det ickeverbala språket. Detta är ett komplement till 

det verbala språket och finns inom alla kulturer. Det ickeverbala språket innefattar bland 

annat ansiktsuttryck och kroppsrörelser och detta kan, liksom det verbala språket, variera 

kraftigt från kultur till kultur och bör uppmärksammas av vårdpersonal. Svensk 

sjuksköterskeförening (2015) skriver att en av sjuksköterskans kärnkompetenser är informatik 

och att sjuksköterskan behöver anpassa vården till individen. Information måste anpassas 

både vad gäller språk och innehåll till patienten för att bli meningsfull (Hanssen, 2007). För 

att ge en god vård i dagens samhälle behöver vårdpersonalen ha goda interkulturella 

färdigheter (Stier, 2009). Det leder i sin tur leder till en individanpassad vård. 

 

Skam 

Kroppsskam är ett begrepp som berör känslan att skämmas över sin kropp och hur den beter 

sig (Håkanson, 2014). Detta fenomen är starkt kopplat till människans värderingar och speglar 

de kulturella normer som finns i samhället. Kulturen färgar uppfattningen om kropp, 

sexualitet och hälsa och måste därför förstås mot det kulturella sammanhanget och tiden vi 

lever i (Stier, 2009). Gynekologiska besvär kan många gånger vara associerat med 
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skam/skuldkänslor eftersom det ofta finns ett samband med kvinnans sexualitet och intimitet 

(Almås et al., 2011). Detta kan göra att kvinnan känner sig mer utsatt vid gynekologiska 

besvär än vid andra besvär. Shepherd och Gerend (2014) skriver att eftersom 

livmoderhalscancer orsakas av ett sexuellt överförbart virus kan detta vara generande för vissa 

kvinnor. I deras studie utgick de från både män och kvinnors uppfattning om 

livmoderhalscancer efter att de blivit informerade om dess koppling till HPV. Studien visade 

att personer som blivit informerade om att livmoderhalscancer orsakas av HPV, dömde ut 

kvinnorna med livmoderhalscancer. De ansåg att kvinnorna själva orsakat sin sjukdom på 

grund av sitt beteende. De bedömde kvinnan som mer oförståndig än de i studien som inte 

blivit informerade om orsaken till sjukdomen. Kvinnor med livmoderhalscancer upplevdes 

äckliga och omoraliska. Män och kvinnor tenderar alltså, enligt studien, att stigmatisera 

kvinnor med livmoderhalscancer om de är medvetna om att det orsakas av ett sexuellt 

överförbart virus. Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om detta vid vårdmötet 

med patienten. Håkanson (2014) menar att fokus bör ligga på att vara varsam och lyhörd vid 

samtalet och inte bekräfta patienten skamkänslor. Det kan förvärra känslan hos patienten och 

försätta patienten i ett underläge gentemot sjuksköterskan. 

 

Problemformulering 

Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerrelaterade orsakerna till död i 

utvecklingsländer och år 2012 dog 139 kvinnor i Sverige av sjukdomen. HPV är ett sexuellt 

överförbart virus som orsakar ungefär 70 % av all diagnostiserad livmoderhalscancer. År 

2010 infördes ett vaccin mot HPV i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor i 10-12 

års ålder. Dock ledde detta till att kvinnor i sexuellt aktiv ålder gick miste om det skydd som 

vaccinet medför. Då livmoderhalscancer sällan ger upphov till symtom erbjuds regelbundna 

cellprovtagningar till kvinnor mellan 23-50 år. Utebliven cellprovstagning ökar risken för 

livmoderhalscancer med 90 %, trots detta är det många kvinnor som inte deltar i 

cellprovstagning. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa kvinnors erfarenheter av HPV-förebyggande åtgärder. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Dagens Sverige är ett mångkulturellt samhälle och detta medför att vården måste anpassa sig 

till olika kulturer (Leininger, 2002b). Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad 

innebär en vård som stämmer överens med patientens kultur, för att ge en kulturellt förenlig 

vård. Denna teori kommer att appliceras på diskussionen och valdes för att bemöta den 

mångkulturella värld vi lever i. Målet med transkulturell omvårdnad är att sjuksköterskan ska 

ge kulturellt förenlig vård till människor från olika kulturer (Leininger, 2002b). Med hjälp av 

teorin kan patientens syn på sin sjukdomsupplevelse förstås genom att identifiera värderingar 

och uppfattningar som är kulturrelaterade (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Leiningers 

teori utgår ifrån ett holistiskt förhållningssätt där förståelsen av människan ses utifrån kulturen 

(Leininger, 1993/1995). Leininger identifierar kulturella skillnader och likheter för att kunna 

etablera en kulturellt överensstämmande omvårdnad. Teorin betonar det som är gemensamt, 

universellt för alla människor samtidigt som den också beaktar det kulturspecifika. 

Soluppgångsmodellen är en illustrerad modell som framställer olika kulturella faktorer som 

bidrar till teorins stora principer. I modellen framgår olika delar så som religion, utbildning 

och sociala faktorer. Modellen kan användas som ett hjälpmedel för sjuksköterskor för att 

utforma en kulturellt överensstämmande vård till patienten (Leininger, 2002a). Med hjälp av 

soluppgångsmodellen kan sjuksköterskan gestalta en holistisk bild av patientens kulturellt 

utformade livsvärld. Genom att ställa frågor till patienten gällande kultur, världsbild, 

omgivning, social struktur med mera kan sjuksköterskan öka sin världsbild för att på så sätt 

bli medveten om patientens liv. Modellen hjälper till att upptäcka ny kunskap gällande 

patientens kultur men uppmärksammar även den kunskap som redan finns om kulturen. På så 

sätt kan sjuksköterskan erbjuda en individanpassad vård som upplevs som meningsfull för den 

enskilda patienten. Detta kan uppnås om patientens kulturella omständigheter 

uppmärksammas.   

 

Metod 

Författarna har genomfört en litteraturöversikt enligt Friberg (2017). För att få en tydlig 

översikt över det aktuella kunskapsläget studerades tidigare forskning kring kvinnors 

erfarenheter av HPV-förebyggande åtgärder. I resultatet valdes både kvantitativa studier, 

kvalitativa studier och studier som involverade mixad metod. 

 

Datainsamling 
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Författarna har enbart använt sig av vetenskapliga originalartiklar i resultatet. För att få fram 

dessa artiklar utfördes sökningar på tre olika databaser för att få fram relevanta artiklar. 

Författarna anser att större urval av artiklar till resultatet ger en större bredd av det aktuella 

kunskapsläget. Författarna valde att använda databaserna Cinahl Complete, Medline och 

Nursing & Allied Health database. På dessa databaser användes sökord som författarna valde 

utifrån syftet. Sökorden varierade beroende på relevansen hos de olika databaserna. Vissa 

databaser var mer riktade mot specifika artiklar, antingen mot det medicinska perspektivet 

eller mot omvårdnadsperspektivet. Följande ämnesord togs fram med MeSH och Cinahl 

headings; women och cervix neoplasms. Andra sökord som användes i Cinahl Complete och 

Nursing & Allied Health togs fram med hjälp av frisökning; (patient experience or 

perspective or view). På Medline användes; (Attitudes or perceptions or opinions or thoughts 

or feelings or beliefs). Sökordet papillomavirus användes på alla databaser och identifierades 

via frisökning. På Nursing & Allied Health database användes istället cervix som sökord 

istället för cervix neoplasms för att utöka sökningen (se bilaga 1).  

Ordet prevention bidrog inte till ett utökat resultat och valdes därför bort som ett av sökorden. 

Detta skedde på alla databaser. Booleska termer såsom AND/OR användes för att skapa en 

kombination mellan sökorden (Östlundh, 2017). AND användes för att sammansätta sökorden 

med varandra och OR användes för att skapa fler alternativ.  

Insamlingen av resultatartiklar skedde utifrån artiklarnas rubrik och om rubriken passade 

syftet lästes även sammanfattningen av artikeln. Se sökmatris (bilaga 1). 

 

Urval 

Urvalet av artiklarna begränsades utifrån utvalda inklusion- och exklusionskriterier. I 

författarnas inklusionskriterier ingick de vanligaste avgränsningar, enligt Östlundh (2017), 

såsom tid, vilket var de senaste 10 åren (januari 2008 - januari 2018), språkbegränsade till 

engelska och peer-reviewed. Artiklar som ej ansågs relevanta till studien sorterades bort. 

Eftersom studien belyser kvinnors erfarenheter valdes studier som berör mäns erfarenheter 

bort från resultatartiklarna. Då studien berör kulturella skillnader exkluderades inte studier 

från andra länder. För att endast använda artiklar som är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter användes peer-reviewed som ett inklusionskriterie (Östlundh, 2017). Studier som 

utgick från ett ekonomiskt perspektiv valdes bort eftersom studiens syfte skulle belysa 

kvinnors erfarenheter. Samma urval skedde också vid studier med fokus på förebyggandet av 

andra sjukdomar. Resultatartiklarna presenteras i en matris (se bilaga 2).   
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Dataanalys 

Med ett kritiskt förhållningssätt läste författarna igenom artiklarna ett flertal gånger för att få 

en bättre förståelse för innehållet (Östlundh, 2017). En skriftlig sammanfattning skrevs även 

under tiden av analysen som stöd. Detta användes också som en sorts validering för att 

uppfatta all relevant data i artiklarna. Detta kompletterades även med färgkodning. Författarna 

använde sig av olika typer av färger vid analysen för att få fram gemensamma teman enligt 

Friberg (2017), och för att få fram likheter och skillnader. Analysen upprepades flera gånger 

av båda författarna för att se om artiklarna besvarade syftet och höll sig relevanta till studien. 

Utifrån de mest förekommande ämnena i artiklarna identifierades cellprov och HPV-vaccin 

som gemensamma teman. Cellprov kompletterades även med undertemat självtest. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik handlar om att se till människors lika värde och rättigheter samt skydda den 

enskilda människan (Sandman & Kjellström, 2013). Sedan 2004 finns det en lagstiftning för 

forskningsetik i Sverige (SFS 2003:460) och det finns även personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) som ska vara i åtanke vid forskningsetiska överväganden. Etiska reflektioner ska 

göras under hela processen av ett vetenskapligt arbete. Enligt Sandman och Kjellström (2013) 

kan en studie benämnas etisk om den är vetenskapligt baserad, innehåller betydelsefulla och 

relevanta frågor samt genomförs på ett etiskt sätt. Författarna ska undvika plagiat genom att 

referera till artiklarna korrekt. Studier med resultat som inte stödjer författarnas egna teorier 

ska inte utelämnas eller avsiktligen feltolkas. 

 

Resultat 

Då syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av HPV-förebyggande åtgärder, resulterade 

analysen av artiklarna i studien i två teman; Cellprov och HPV-vaccination. Cellprov fick 

även ett undertema; Självtest. 

 

Cellprov 

Kvinnors erfarenhet kan påverka deras upplevelse och attityd till cellprov (Blomberg et al., 

2011; Donders et al., 2008; Grandahl et al., 2012; Salz et al., 2010; Vahabi & Lofters, 2016; 

Wakewich et al., 2016). Majoriteten av kvinnorna upplevde regelbunden cellprovtagning 

positivt (Blomberg et al., 2011; Donders et al., 2008; Grandahl et al., 2012; Salz et al., 2010; 

Vahabi & Lofters, 2016). En studie visade på att bland de kvinnor som haft en historia av 
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cellförändringar var det 96% som ansåg att cellprov var en bra preventiv åtgärd för att hitta 

cellförändringar i tid (Salz et al., 2010). Däremot trodde inte drygt hälften av de kvinnorna 

med tidigare normala cellprov att cellprov minskade risken för livmoderhalscancer.  

De flesta kvinnorna visste inte vad livmoderhalscancer orsakades av och ansåg därför att 

det behövdes mer information om sambandet mellan HPV och livmoderhalscancer för att 

förstå vikten av cellprovtagning (Vahabi & Lofters, 2016; Williams et al., 2017). Vissa 

kvinnor beskrev i en studie att vårdgivare aldrig förklarat att HPV spelade en roll i 

uppkomsten av livmoderhalscancer under tidigare cellprovtagningar (Williams et al., 2017). 

En av deltagarna uttryckte att hon, på grund av sin ålder, var en del av en missad generation 

då hon inte erbjöds sexualundervisning i skolan och att hon på så sätt inte fått kunskap om 

sexuellt överförbara sjukdomar. Kvinnor med högre utbildningsnivå hade bättre kunskap om 

HPV än kvinnor med lägre utbildningsnivå (Binka et al., 2017; Donders et al., 2008; Jun et 

al., 2016; Vahabi & Lofters, 2016).  

 I en svensk studie uttryckte vissa kvinnor att kallelsebrevet till cellprovstagning var den 

huvudsakliga källan för information och motivation för att få kvinnor att delta i 

cellprovskontrollerna i Sverige (Blomberg et al., 2011). Majoriteten av kvinnorna i studien 

ansåg att det fanns en okunskap om sambandet mellan HPV och livmoderhalscancer. För att 

förstå vikten av cellprovstagning ansåg de att denna information skulle framkomma i 

kallelsebrevet, vilket skulle öka deltagandet i cellprovskontroller. Även vikten av 

individanpassad information och att vårdpersonalen bemött kvinnorna väl underströks av 

deltagarna. Självbestämmande och flexibilitet var också viktiga faktorer som ansågs behöva 

främjas för att få fler att delta i cellprovskontrollerna (Blomberg et al., 2011; Vahabi & 

Lofters, 2016). Vissa kvinnor ansåg att bristen på tillit till vårdpersonal och integritet var ett 

hinder för fortsatt deltagande i cellprovskontroller (Blomberg et al., 2011; Grandahl et al., 

2012; Vahabi & Lofters, 2016; Wakewich et al., 2016). Andra kvinnor ansåg att smärta och 

obehag under cellprovtagningen samt skam över kvinnokroppen och sexualiteten angavs som 

anledningar till att inte gå på upprepade cellprovtagningar (Blomberg et al., 2011; Grandahl et 

al., 2012; Wakewich et al., 2016). Många kvinnor ansåg att bristen på integritet var ett hinder 

för fortsatt deltagande och föreslog att om personal kunde erbjuda något att skyla sig med 

under undersökningen hade möjligen fler känt sig tryggare och velat gå tillbaka (Blomberg et 

al., 2011).  Även tanken på att behöva sitta i ett väntrum bland andra och sedan få sitt namn 

uppropat upplevdes generande av vissa kvinnor i en studie och ledde till känslan av att vara 

utsatt (Wakewich et al., 2016).   
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Kulturella faktorer spelade en stor roll i hur cellprov uppfattades (Binka, Doku & 

Awusabo-Asare, 2017; Grandahl et al., 2012; Mupandawana & Cross, 2016; Vahabi & 

Lofters, 2016; Wakewich et al., 2016 ). Flera kvinnor ansåg det onödigt eller otänkbart att 

vidta preventiva åtgärder då de i deras hemland endast gick till läkare om symtom på någon 

sjukdom uppkommit (Grandahl et al., 2012; Vahabi & Lofters, 2016). Flera kvinnor visste 

inte vad begreppet cellprov (screening) innebar (Binka et al., 2017; Vahabi & Lofters, 2016). 

Betydelsen av att anpassa informationen om cellprovstagning kulturellt och språkligt gavs 

som förslag för att öka medvetenheten kring preventiva åtgärder mot livmoderhalscancer 

bland ett större antal kvinnor (Vahabi & Lofters, 2016). Undersökning av kvinnans könsorgan 

var något i kvinnans kulturella bakgrund som det inte talades om, eftersom det ansågs vara 

förknippat med kvinnans sexuella aktivitet och var tabubelagt. Flera menade att ett besök hos 

en läkare med samma etnicitet och språk kunde underlätta vårdmötet. Däremot menade några 

kvinnor att det kunde finnas negativa konsekvenser till att ha vårdpersonal från samma kultur, 

då de tog för mycket hänsyn till kulturella aspekter och undvek därför cellprovtagning eller 

frågor gällande sexuell aktivitet. Vissa yngre muslimska kvinnor menade att de missade 

viktigt information om sin sexuella hälsa eftersom vårdpersonalen antog att de inte var 

sexuellt aktiva innan äktenskapet på grund av religion och kultur. Till följd av religiösa och 

kulturella skäl var vissa kvinnor inte bekväma med att manlig vårdpersonal utförde 

cellprovtagningen (Grandahl et al., 2012; Vahabi & Lofters, 2016).  

 

Självtest 

Kvinnors erfarenhet till självtest av HPV var till mesta dels positiva och det ansågs vara tids- 

och kostnadseffektivt. (Vahabi & Lofters, 2016; Wakewich et al., 2016; Williams et al., 

2017). Majoriteten av kvinnorna fann det mindre genant och smärtsamt att utföra ett självtest 

(Vahabi & Lofters, 2016; Williams et al., 2017; Wakewich et al, 2016). Vissa kvinnor 

menade att det kan vara tabubelagt för exempelvis, en muslimsk kvinna att vara sexuellt aktiv 

innan äktenskapet och att de därför inte vill testa sig mot HPV. Till följd av tabun, ansåg 

några kvinnor i en studie att självtest kunde ge fler kvinnor en möjlighet att testa sig (Vahabi 

& Lofters, 2016). För att underlätta självtestet ville kvinnorna ha färdigstämplade returkuvert 

samt tydliga instruktioner på tillvägagångssätt formulerade på kvinnans modersmål. Självtest 

av HPV skulle också underlätta och öka antalet kvinnor som testade sig, då kvinnorna ansåg 

att deras integritet skulle respekteras (Vahabi & Lofters, 2016; Wakewich et al., 2016).  

De negativa aspekterna kring självtestet var framförallt en känsla av osäkerhet och oro 

över att själv inte kunna utföra testet på rätt sätt då kvinnorna inte litade på sin egen förmåga 
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(Vahabi & Lofters, 2016; Williams et al., 2017). De kvinnor som hade en lägre vilja att ta 

självtestet i en studie visade sig ha en mindre kunskap om HPV och att viruset kan orsaka 

livmoderhalscancer (Williams et al., 2017). Oron över att kontaminera testet eller att göra fel 

var stor. Det märktes tydligt då en kvinna refererade till detta som en fråga om “liv eller död”, 

på grund av rädslan att kontaminera provet och därmed kanske få fel resultat. Eftersom testet 

innehåller DNA och skall skickas via posten fanns det även en oro för identitetsstöld. De 

kvinnor som hade en lägre vilja till att utföra ett självtest hade begränsad kunskap om vad 

HPV var och att HPV kan orsaka livmoderhalscancer. Majoriteten av de yngre kvinnorna var 

mer villiga till självtestet än de äldre kvinnorna och de kände sig säkrare att utföra testet på 

egen hand (Vahabi & Lofters, 2016). 

 

HPV-vaccin 

Kvinnors attityder mot HPV-vaccin präglas av deras erfarenheter av cellprov, 

cellförändringar, generell kunskapsnivå och kultur (Donders et al., 2008; Grandahl et al., 

2012; Harper et al., 2014; Jun et al., 2016; Mupandawana & Cross, 2016; Salz et al., 2010). 

Då vaccinet vanligtvis ges till flickor mellan 10-12 år har vårdnadshavare en stor del i 

beslutsfattandet gällande förebyggandet av livmoderhalscancer för sina döttrar (Grandahl et 

al., 2012; Salz et al., 2010; Mupandawana & Cross, 2016). Kvinnor med en historia av 

livmoderhalscancer eller onormala cellprov hade större avsikt att vaccinera sina döttrar mot 

HPV än de kvinnor med normala cellprov (Salz et al., 2010). De flesta kvinnorna godtog 

vaccinationen mot HPV för sina döttrar (Grandahl et al., 2012; Donders et al., 2008; Salz et 

al., 2010). Dock påvisades språkbegränsningar som avsevärda hinder i beslutfattande gällande 

vaccination, eftersom information om HPV-vaccin gavs ut på annat språk än deltagarnas 

modersmål (Grandahl et al., 2012; Mupandawana & Cross, 2016). De flesta föräldrarna i en 

studie hade missuppfattat informationen och trodde att endast sexuellt aktiva flickor borde 

vaccineras och avböjde därför vaccinet till sina döttrar (Mupandawana & Cross, 2016). 

Föräldrarna kände sig obekväma att diskutera sexuell hälsa med sina döttrar och ville därför 

inte diskutera HPV-vaccinet då det är kopplat till sexuell aktivitet. Mödrarna i studien 

uttryckte att de ofta var underordnad mannen i familjen, men att de hade befogenhet att säga 

till om döttrarna skulle vaccineras eller ej. Kvinnorna gick sällan emot mannens åsikt då de 

uttryckte en rädsla för skilsmässa om de inte höll med sin makes beslut om att inte vaccinera 

döttrarna. Vissa föräldrar menade att vaccinationen var onödig eftersom de ansåg att döttrarna 

hade bra moral och gick till kyrkan och på så sätt redan var skyddade mot HPV.  
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En studie visade på att kvinnor med lägre utbildning och de under 25 år hade mindre kunskap 

om HPV-vaccinet än äldre kvinnor (Donders et al., 2008). Majoriteten av kvinnorna från 

studien hade mottagit information om vaccinet mot HPV via media. Enligt en del kvinnor 

fanns det en brist på informationen i media och de ansåg att den generella kunskapen kunde 

ökas genom att lyfta ämnet mer offentligt (Blomberg et al., 2011; Grandahl et al., 2012; 

Vahabi & Lofters, 2016).  

Rädslan för biverkningar av vaccinet var förekommande hos många kvinnor (Donders et 

al., 2008; Grandahl et al., 2012; Mupandawana & Cross, 2016). En liten andel av kvinnorna 

ansåg att vaccinet kunde vara farligt (Donders et al., 2008). Majoriteten av kvinnorna i en 

studie påpekade osäkerheten med ett vaccin där de ansåg att vissa biverkningar fortfarande 

var okända (Mupandawana & Cross, 2016). En studie visade att kvinnor som tidigare haft 

cellförändringar värderade HPV- vaccinet högre än kvinnor som inte haft en historik av 

cellförändringar (Harper et al., 2014). De som tagit minst en dos av HPV-vaccinet deltog i fler 

preventiva åtgärder som cellprovstagning än de kvinnor som inte var vaccinerade. 

 

Diskussion 

Under diskussionen kommer författarna presentera och reflektera över processen kring 

studien.  I metoddiskussionen diskuteras författarnas tillvägagångssätt vid 

datainsamlingsprocessen, urval och samarbete. Även styrkor och svagheter i metoden 

kommer att diskuteras. I resultatdiskussionen diskuteras de valda artiklarna i resultatet med 

stöd av Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad (Leininger, 2002b). Under 

diskussionen kommer även kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning kring 

ämnet redovisas. 

 

Metoddiskussion 

Författarna anser att styrkan i denna litteraturöversikt finns i antalet funna resultatartiklar samt 

nyttjandet av tre olika databaser. Tillsammans stärker de olika artiklarna litteraturstudiens 

syfte. De tre olika databaserna bidrog till ett större urval bland artiklarna. Resultatartiklar från 

andra länder än Sverige uteslöts inte från studien eftersom syftet involverar begreppet 

erfarenhet, vilket författarna anser påverkas av kultur. Dagens Sverige är ett mångkulturellt 

land och många utlandsfödda människor behandlas i svensk sjukvård. År 2017 fick totalt 135 

529 personer tillstånd att bosätta sig i Sverige under kortare eller längre tid (Migrationsverket, 

2017). Att involvera artiklar från andra länder ses som en styrka i arbetet, då olika kulturella 
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bakgrunder gällande HPV-förebyggande åtgärder kunde studeras. Detta interkulturella 

perspektiv är viktigt och något som främjar sjukvården (Stier, 2009; Leininger, 2002b).  

Alla artiklarna i denna litteraturöversikt var skrivna på engelska. Författarnas modersmål är 

svenska och för att undvika misstolkning av det engelska språket lästes artiklarna av båda 

författarna, var för sig med hjälp av engelsk-lexikon. Den gemensamma genomgången ansågs 

också som en styrka i arbetet då resultatet diskuterades. Detta för att se om båda författarna 

hade en gemensam tolkning för att stärka analysen. En svaghet som kan ha påverkat 

författarnas analys av artiklarna kan vara bristen på erfarenhet av att utföra en 

litteraturöversikt. Genom hela processen av denna litteraturöversikt har författarnas samarbete 

fungerat bra.    

Artiklarna togs fram via noggrann analys av de resultat som dök upp vid applicering av 

sökord och begränsningar. Vid sökning på Cinahl användes sökorden; women, 

papillomavirus, Patient experience or perspective or view, cervix neoplasms. Dessa sökord 

valdes utifrån syftet. Women det vill säga kvinnor, valdes eftersom syftet vände sig specifikt 

mot kvinnors erfarenheter av HPV-förebyggande åtgärder. Papillomavirus valdes som sökord 

då det ligger till grund för majoriteten av livmoderhalscancerfallen. Cervix neoplasms eller 

Cervix användes för att få fram resultat som sammanstrålade med cellprovstagning. Detta 

ansåg författarna vara ett bättre val som sökord än till exempel Papsmear som angav färre 

resultat. Som tidigare nämnts i datainsamlingen valdes sökordet prevention bort. Prevention, 

även om det var relevant för syftet ansågs det inte som ett relevant sökord eftersom det inte 

tillförde fler artiklar, utan istället uteslöt relevanta artiklar för studien. Det ledde till att 

författarna gemensamt bestämde sig för att välja bort sökordet prevention. 

 Vid sökning av resultatartiklar framkom en del artiklar gällande HPV-vaccinet och dess 

ekonomiska påverkan och dessa artiklar valde författarna bort. För att undvika att missa 

viktigt information valde författarna att läsa resultatet i dessa artiklar, men efter genomläsning 

ansågs artiklarna inte innehålla relevant information. En av artiklarna som användes i 

resultatet kan argumenteras mot att tillhöra en minoritet som inte förekommer i svensk 

kontext, då den undersökte kvinnor som tillhör ursprungsbefolkningen i Kanada och deras 

attityder mot självtest. Författarna valde dock att ha med den studien i resultatet ändå 

eftersom den var förankrad i Kanadas sjukvård, en sjukvård som liknar Sveriges. Författarna 

ansåg att denna grupp av kvinnor kunde jämföras med Sveriges ursprungsbefolkning, om så 

inte utifrån ett kulturperspektiv utan utifrån ett minoritetsperspektiv. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors erfarenheter av HPV-förebyggande 

åtgärder. Författarna utgår från Madeleine Leiningers definition av kultur där hon menar att 

kulturen bland annat består av; normer, värderingar och tro (Leininger, 2002a). Författarna 

har utgått från Leininger vid analysen av resultatet för att se hur kvinnorna ställer sig till 

HPV-förebyggande åtgärder.    

 

Kunskapsbrist 

I resultatet framkom det att kvinnornas beslutsfattande gällande att inte vidta HPV-

förebyggande åtgärder präglades av kunskapsbrist. I resultatet påvisades kvinnors erfarenheter 

och upplevelse av cellprov som både positiva och negativa. De kvinnor som upplevde att de 

fått bristande information gällande det kommande cellprovet var noggranna med att påpeka 

detta och kom även med förbättringsförslag. Ett sådant handlade om en önskan till mer 

information i kallelsebrevet. Detta tyder på att det finns ett behov av att förbättra 

informationen. Kallelsebrevet i Sverige innehåller en del information kring vad 

undersökningen handlar om och varför den görs (Westlund, 2018). Författarna anser att även 

om detta är bra och viktig information behöver den utvecklas för att tillföra mer kunskap. 

Detta diskuteras även i en studie där deltagarnas osäkerhet gällande HPV och 

cancerförebyggande åtgärder bedömts efter att de mottagit olika informationsbroschyrer 

(Rosen et al., 2010). Deltagarna blev slumpmässigt tilldelade en lång eller kort 

informationsbroshyr kring HPV och cancerförebyggande åtgärder som innehöll mer eller 

mindre information. Osäkerheten ökade hos de deltagare som mottagit mer information 

medan de som fått mindre information kände sig mindre osäkra. Författarna anser att detta är 

intressant då det i resultatet framkom att många kvinnor önskar mer information om 

relationen mellan HPV och livmoderhalscancer. 

 Livmoderhalscancer är en utav de vanligaste cancerrelaterade dödsorsakerna i 

utvecklingsländer (Borgfeldt et al., 2016). Utifrån resultatet kan den höga dödsorsaken bero 

på att kvinnor från utvecklingsländer deltar i färre preventiva åtgärder mot 

livmoderhalscancer. Även språkbegränsningar kan vara en anledning till minskat deltagande 

av cellprov, då resultatet visade på att detta var ett hinder för förståelsen av 

livmoderhalscancer och HPV samt för deltagandet av HPV-förebyggande åtgärder. Vissa 

kvinnor hade aldrig hört talas om begreppet cellprov (screening). Att språkbegränsningar är 

ett hinder för deltagandet av cellprovstagning hos utlandsfödda svenskar stöds även i 
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ytterligare en studie (Olsson, Lau, Lifvergren & Chakhunashvili, 2014). Studien visade att 

vissa kvinnor aldrig hört talas om cellprovstagning då preventiv vård var något okänt. Den 

visade även på att alla kvinnor i Sverige har samma behov av den kunskap som krävs för att ta 

ett aktivt val kring cellprovstagning. Dock leder språkbegränsningar till att alla kvinnor inte 

får tillgång till att ta ett aktivt beslut om sin hälsa då sättet informationen framförs på hindrar 

dem. 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är informatik och hur sjuksköterskan behöver 

anpassa vården till individen (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). En individanpassad 

information till kvinnor är ett krav för att skapa en trygg och säker vård för patienten.  

Författarna anser att en individanpassad information innefattar hänsynstagande av kvinnans 

kulturella bakgrund. Detta för att informationens innehåll ska bli likartad för alla kvinnor 

oavsett bakgrund. Sjuksköterskan kan ta hjälp av Madeleine Leiningers soluppgångsmodell 

för att få kunskap om individen och på så sätt individanpassa vården (Leininger, 2002a). I 

resultatet uttryckte en kvinna att hon kände sig som en del av en missad generation då hon 

inte fått tillräcklig med information och undervisning om HPV och livmoderhalscancer i 

skolan. Författarna anser att detta tyder på att vårdpersonalen inte når ut till de kvinnor som 

har störst risk att utveckla livmoderhalscancer, eftersom de inte mottagit tillräcklig med 

information om vikten av preventiva åtgärder såsom cellprovstagning.  

Eftersom HPV-vaccinationen vänder sig till flickor i 10-12 års ålder är information om 

HPV och livmoderhalscancer riktad till dessa flickor och deras vårdnadshavare. I Sverige 

studerades föräldrarnas resonemang kring godkännande av HPV-vaccinationen till sina 

döttrar (Gottvall et al., 2013). Alla föräldrar i studien valde att vaccinera sina döttrar och 

eftersom vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet så antogs det vara pålitligt.  

Att vaccinet gavs i skolan ansågs praktiskt då det var bekvämt och lättillgängligt utan att 

föräldrarna behövde boka tid för vaccinering och följa med barnet eftersom det skedde under 

skoltid. Vissa föräldrar upplevde en oro kring okända biverkningar av vaccinet. De påpekade 

att de inte varit oroliga över biverkningar av vaccin innan vaccinet mot svininfluensan kom, 

som medförde att vissa utvecklade narkolepsi som biverkning. Trots detta litade föräldrarna 

på vaccinets effektivitet och säkerhet eftersom många flickor runt om i världen redan blivit 

vaccinerade utan biverkningar. Rädslan för biverkningar av vaccinet beskrevs även och 

framkom i resultatet. 

HPV-vaccinet värderades i resultatet högre av kvinnor med historik av cellförändringar 

eller livmoderhalscancer. Detta stöds även i Gottvall et al. (2013) där en vanlig 

förekommande anledning till att acceptera vaccinationen var att föräldrarna själva eller någon 
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i deras närhet haft cellförändringar eller livmoderhalscancer. Cancer ansågs vara en svår 

sjukdom och därför värderades vaccinet mot livmoderhalscancer högt. Föräldrarna nämnde 

även att de kände ett visst socialt ansvar kring att minska spridningen av HPV. De flesta 

föräldrarna hade en begränsad kunskap kring HPV och livmoderhalscancer. De önskade mer 

information om HPV och allvaret med livmoderhalscancer samt riskerna och fördelarna med 

vaccinationen. Den skriftliga informationen kunde med fördel kompletteras i dialog med 

sjuksköterskan och att det gavs möjlighet att få ställa frågor. Vissa föräldrar ansåg även att 

informationen till döttrarna behövdes förbättras då de inte fått tillräcklig med information 

gällande HPV-vaccinationen i skolan. Vilket bestrider Socialstyrelsen (2014) som menar att 

barn och ungdomar har rätt till att vara delaktiga i sin hälso- och sjukvård.  

Socialstyrelsen (2014) skriver i sina nationella riktlinjer angående vaccination mot HPV att 

det är viktigt att informationen som ges ut om HPV-vaccinationen ska komma från en 

opartiskt och tillförlitlig källa som till exempel en organisation eller myndighet. Utlåtelser 

från läkemedelsföretag kan ibland tolkas som information från sjukvården enligt en av deras 

studier och detta kan i vissa fall sluta i missförstånd. Därför är det viktigt att informationen 

som ges till kvinnor är grundad i opartisk kunskap som är vetenskapligt belagd. Det stämmer 

också överens med World association of sexual health (WAS) deklaration om sexuella 

rättigheter (WAS, 2014), som menar att all information som ges ut gällande sexuell hälsa bör 

vara förankrad i vetenskap och vara opartisk.  

Språkbegränsningar på grund av annat modersmål än det informationen delgavs på 

uppkom i resultatet, som hinder i beslutfattande gällande vaccination. Vikten av information 

och hur sjuksköterskan informerar ska tas på allvar (Almås et al., 2011). Information till 

patienter ska vara individanpassad och ges vid rätt tidpunkt. För att information ska nå fram 

bör den vara både skriftlig och muntlig. Inom hälso- och sjukvård är kommunikation kärnan 

till allt förebyggande arbete (Socialstyrelsen, 2014). Alla vaccinationer inom det nationella 

vaccinationsprogrammet i Sverige är frivilliga. Sjuksköterskan kan använda sig av 

kommunikation som ett hjälpmedel för att förmedla kunskap gällande vaccination, eftersom 

information och kunskap är en förutsättning för att kunna ta ett beslut. I en svensk studie 

studerades ungdomar i 16-årsåldern och hur de resonerade kring att vaccinera sig, då de inte 

ingick i skolvaccinationsprogrammet (Grandahl et al., 2017). Det visade sig att det största 

problemet till varför ungdomarna inte vaccinerade sig var för att de inte visste hur man 

bokade tid för vaccination. HPV-vaccinet visade sig även vara associerat till europeiskt 

ursprung på ungdomarna och deras föräldrar. Studien resulterade därmed i att förebyggande 

åtgärder bör vara riktade till ungdomar och dess föräldrar från olika länder. 
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Erfarenheter präglas av den kulturella bakgrunden 

 Som sjuksköterska är det viktigt att ha en uppfattning om patientperspektivet genom att 

samla in information om patientens förståelse av situationen (Almås et al., 2011). I resultatet 

framkom det att HPV och livmoderhalscancer var associerat med skam- och skuldkänslor, 

eftersom det ofta var förknippat med kvinnans sexualitet och intimitet. Detta kan bidra till att 

kvinnan känner sig mer utsatt och sårbar vid gynekologiska besvär än vid andra besvär 

(Almås et al., 2011). Enligt Leiningers teori om transkulturell omvårdnad innebär respekt för 

patientens autonomi att vårdpersonal aktivt väljer att inkludera patientens kulturella 

synpunkter i vården (Cameron-Traub, 2002). Sjuksköterskan kan använda sig av 

soluppgångsmodellen för att skapa sig en bild av patientens enskilda uppfattning av vad 

exempelvis autonomi är då vården ska vara individuellt utformad utifrån patientens kultur. 

Vårdpersonalen ska agera för att förhindra beslut och handlingar som inte stämmer överens 

med patientens kultur.  

Kvinnor med livmoderhalscancer upplevdes som äckliga efter vetskap om att cancern 

orsakas av ett sexuellt överförbart virus (Shepherd & Gerend, 2014). Det faktum att kvinnor 

med livmoderhalscancer stigmatiseras stödjs även av Waller, Marlow och Wardle (2007) vars 

studie påvisade att kvinnor som testade positivt för HPV visade sig ha en ökad känsla av skam 

och stigma om de var medvetna om att HPV var ett sexuellt överförbart virus. Kvinnornas 

negativa känslor kunde minskas om de fick veta att HPV var ett vanligt förekommande virus. 

I resultatet ansåg även flera kvinnor att skam över kvinnokroppen och sexualiteten var 

anledningar till att inte gå på upprepade cellprovtagningar. Det framkom även att 

vårdpersonalen hade förutfattade meningar gällande yngre muslimska kvinnor eftersom de 

inte ansågs vara sexuellt aktiva innan äktenskapet på grund av religiösa skäl. Detta bidrog till 

att kvinnorna upplevde att de missade viktig information gällande HPV och cellprovstagning. 

Enligt Madeleine Leininger måste sjuksköterskan vara medveten om sin egna kulturella 

bakgrund eftersom den kan komma att påverka vården av patienten (Leininger, 2002b). 

Leininger menar att alla kulturer har olika sätt att uttrycka sig på. Att identifiera och förstå sig 

på olika kulturers uttryck och det som anses vara tabubelagt är nödvändigt för att kunna ge en 

kulturspecifik omvårdnad där alla människor ska bli respekterade och förstådda utifrån sin 

kultur. Enligt deklarationen för sexuella rättigheter står det att alla ska ha samma rättigheter 

angående information om sexuell hälsa (WAS, 2014). Detta ska gälla oavsett religion, kultur 

eller land och understryker att information som ges ut av vård eller skola ska vara 

vetenskapligt korrekt och informativ för att ge alla en möjlighet till säkert sex. Informationen 
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ska också vara grundad i FN:s mänskliga rättigheter och vara anpassad för alla åldrar och 

sexuell läggning. Detta stöds även i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som skriver att en av 

de grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan är att främja hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). God vård ska ges till alla, oavsett kultur, ålder, hudfärg och 

trosuppfattning (International Council of Nurses [ICN], 2012). Enligt Leininger kan ICN:S 

etiska kod appliceras på den transkulturella omvårdnaden med fokus på global vård 

(Leininger, 2002b).     

I resultatet påvisades det att flera kvinnor önskade använda självtest. Detta stöds även i en 

svensk studie där det framkom att cellprovsdeltagandet ökade vid erbjudande om självtest 

(Sanner, Wikström, Strand, Lindell, Wilander, 2009). Det var ingen skillnad mellan åldrarna 

på de som ville delta i självprovtagning. Till skillnad från resultatet där det påvisades att 

yngre kvinnor var mer villiga till självtest. Författarna kan anta att de yngre kvinnorna hade 

en annan kroppsuppfattning än de äldre kvinnorna, trots samma kulturella bakgrund. Sett 

utifrån Leiningers transkulturella teori präglas människans syn på den egna kroppen utifrån 

kulturen och omgivningen (Leininger, 2002b). WAS (2014) skriver om rätten till integritet 

gällande sexuell hälsa och att alla människor ska ha rätt att få bestämma över sin egen kropp 

utan att behöva känna press från vård eller närstående. I resultatet uttryckte flera kvinnor att 

självtestet var mer diskret och värnade om deras integritet. Detta var speciellt tydligt hos 

kvinnor som uttryckte svårigheter kring cellprovet kopplat till deras kultur. De ansåg att deras 

familj kunde ifrågasätta deras oskuld om de gick på cellprov innan äktenskap. Leininger 

menar att sjuksköterskan alltid bör utgå ifrån transkulturell omvårdnad (Leininger, 2002b). 

Detta betyder att sjuksköterskan ska hjälpa människan att uppnå och bibehålla välbefinnande 

och hälsa genom att lyssna till dess kultur, vilken är influerad av omgivning och uppväxt. 

Författarna anser därför att självtest kan vara ett bra alternativ till traditionellt cellprov, då 

detta kan öka deltagandet bland kvinnor som undviker cellprov på grund av kulturella 

värderingar. På så sätt menar författarna att patientens kulturella bakgrund och autonomi 

respekteras genom att erbjuda möjligheten till användandet av självtest för HPV. 

 

Kliniska implikationer  

Studiens resultat kan användas i vården och i utbildning av sjuksköterskor då den belyser 

kvinnors erfarenheter och därmed speglar vårdbehovet av preventiva åtgärder. Detta då 

resultatet visade på betydelsen av information då flera kvinnor upplevde kunskapsbrist 

gällande preventiva åtgärder. På grund av detta anser författarna att sjuksköterskans roll är att 



 
 19 (33) 

 

öka denna kunskap. Informationen som ges ut idag bör vara mer anpassad mot individen och 

det innebär därmed att även ta kulturen i beaktande vid omvårdnaden. Eftersom flera kvinnor 

i Sverige idag inte har svenska som modersmål bör den skriftliga informationen anpassas till 

och finnas på flera språk för att fler ska deltaga i preventiva åtgärder mot livmoderhalscancer. 

Detta skulle kunna lösas genom att ge ut informationsblad på olika språk som underlättar för 

fler eller att hänvisa i informationsbrevet var kvinnor kan vända sig till för att få information 

på sitt modersmål. På så sätt kan vården bli mer individanpassad och ge fler möjlighet att ta 

ett aktivt val bestående av korrekt information.  

Författarna anser även att resultatet påvisar vikten av kulturell medvetenhet för att 

individanpassa vården samt hur kvinnors erfarenhet kan forma deras val. Då resultatet visade 

på att flera kvinnor kände sig obekväma inför cellprovet anser författarna att sjuksköterskan 

bör inleda samtal med patienten innan behandling för att ge henne en chans att få uttrycka 

frågor och funderingar. Författarna anser att detta ger patienten en möjlighet att själv få välja 

och ta ställning till sin egen hälsa och vilken form av preventiv åtgärd som är bäst för den 

enskilda kvinnan. Självtest bör också införas mer frekvent i Sverige för att ytterligare medföra 

valmöjligheter för kvinnor eftersom självtest innebar att kvinnorna kände sig mer bekväma 

och inte lika utlämnad. Författarna anser att självtest kan leda till en tryggare och mer 

individanpassad vård då det ger kvinnor fler möjligheter att testa sig för cellförändringar och 

HPV, men på sina egna villkor. Det kan öka deltagandet av preventiva åtgärder. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

För att minska spridningen av HPV anser författarna att vaccination mot HPV bör införas i 

det nationella vaccinationsprogrammet även för pojkar. Mer forskning kring HPV-vaccin till 

pojkar bör ske då författarna anser att forskningen är begränsad. Sexuellt överförbara 

sjukdomar är båda könens ansvar och båda bär ansvar för att minimera smittspridning. Trots 

detta är det kvinnor som många gånger måste skydda sig för att förhindra smittspridning. 

Fortsatt forskning kring hur vårdpersonal når ut med information om sexuellt överförbara 

sjukdomar till alla kvinnor i olika åldrar och med olika kulturella bakgrunder behövs för att 

kunna utveckla informativ och lättillgänglig information. Mer forskning behövs om hur 

känslor kring stigma och skam kan reduceras för att normalisera tabun kring sexuellt 

överförbara sjukdomar och öka medvetenheten om dessa sjukdomar och infektioner. 

 

Slutsats 
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I resultatet påvisades kunskapsbrist gällande HPV och livmoderhalscancer, samt en brist på 

anpassning efter kultur. Det framkom att kvinnor med erfarenhet av cellförändringar och 

livmoderhalscancer var mer villiga för preventiva åtgärder mot HPV. Detta berodde på att 

deras kunskap om HPV var större, på grund av deras erfarenhet av cellförändringar. Studien 

visar att sjuksköterskor bör anpassa vårdandet och informationen som delges efter individen, 

genom att ta hänsyn till hur kulturen kan ha format kvinnans erfarenheter. I resultat visades att 

kunskapsbrist gällande HPV och livmoderhalscancer var ett återkommande tema för att inte 

vidta preventiva åtgärder. Språkbegränsningar visade sig vara ett hinder för tillgång till 

information om preventiva åtgärder, vilket ledde till att alla kvinnor inte hade samma 

möjlighet att ta ett aktivt val gällande sin sexuella hälsa. Resultatet visade även på att detta 

blir viktigt för föräldrar gällande beslut om vaccin till sina döttrar eftersom flera föräldrars 

kunskapsbrist och kultur visade sig påverka attityden mot vaccinet. Kulturen påverkar inte 

bara en människas attityder utan kan också vara en faktor i hur kvinnan uppfattar sin egen 

kropp. Vissa kvinnor ansåg att det var tabubelagt att prata om sexuell hälsa och det påverkade 

deras deltagande av cellprov, vilket kunde underlättas med självtest. Sjuksköterskan ska se till 

hela människan, vilket innebär att lyssna till patientens individuella önskemål. Genom att 

förstå patientens livsvärld som är influerad av dess kultur och värderingar, kan sjuksköterskan 

anpassa vården för att skapa en trygg och säker vård. Detta blir särskilt viktigt när det gäller 

information kring de preventiva åtgärderna för att förhindra livmoderhalscancer orsakad av 

HPV.  
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2010, USA, 
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women’s health. 
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om upplevelser av 

cellförändringar är 

kopplat till attityden 

mot förebyggandet av 

livmoderhalscancer. 

Design: Kvantitativ 

studie. 

Urval: 832 kvinnor med 

döttrar i 10-18års åldern 

och en historik av 
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Analys: Skedde utifrån 

two-tailed-tests. 

Resultatet visade på kvinnor med 

historik av cellförändringar hade större 
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även en större oro inför att få tillbaka 
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encouraged to 
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30-year-old 
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Acta oncologica 
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åriga kvinnor anser kan 
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kvinnor till att ta 
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Design: Kvalitativ 

studie. 
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ålderna 30 år som hade 

en historik av 

cellprovtagning. 

Datainsamling: 

Intervjuer gjorde över 

internet och i person.  

Analys: Skedde utifrån 

interpretativ 

deskriptionsanalys 
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positiva åsikter om cellprovtagning 

oavsett tidigare historik av cellprov. 

Kvinnorna ansåg att motivationen 

kunde ökas med information om 

förhållande mellan HPV och 

livmoderhalscancer. De menade även 

på att det är viktigt med 

individanpassad information. 

Självbestämmande och flexibilitet var 

också viktiga faktorer vid 

cellprovtagning. Även att ge bättre 

information i skolan var 

förekommande, med tyngd på att 

inkludera information till män då det 

har ett gemensamt ansvar. 

Williams, D., Women’s 2017, Syftet var att belysa Design: Mixad metod. Resultatet visade på att de flesta 
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Fiander, A., 

Farewell, D., 

Hillier, S., & 

Brain, K. 

perspectives on 

human 

papillomavirus 

self-sampling in 

the context of 

the UK cervical 

screening 

programme 

Storbritannien, 

Health expectations 

kvinnors attityd och 

perspektiv till självtest 

av HPV 

Urval: 194 kvinnor 

mellan 20–64 år. 

Datainsamling: Enkäter 

och intervjuer. 

Analysen: Skedde utifrån 

Chi-Square-test och 

independent t-test för 

deskriptiva data och 

logistisk regression. 

Intervjuerna 

analyserades utifrån 

Frame-analys. 

kvinnorna var positivt inställda till 

självtest av HPV. De med lägre vilja 

till självtest hade även lägre 

utbildningsnivå och uppfattning om att 

HPV orsakade livmoderhalscancer. 

Kvinnorna utryckte att det behövdes 

mer information kring HPV och 

livmoderhalscancer. De beskrev även 

för och nackdelar med självtestet. 

Vahabi, M., & 

Lofters, A 

Muslim 

immigrant 

women’s views 

on cervical 

cancer screening 

and HPV self-

sampling in 

Ontario, Canada 

2016, Canada, 

BMC public Health 

Syftet var att undersöka 

muslimska 

invandrarkvinnors 

kunskap och attityder 

mot cellprov och HPV 

självtest. 

Design: Mixad metod. 

Urval: 30 kvinnor 

mellan 21–69 år, 

utlandsfödda och själv 

identifierade som 

muslimer. 

Datainsamling: Enkäter 

och intervjuer. 

Analys: Skedde utifrån 

induktiv tematisk analys. 

Resultatet visade på att kulturella 

faktorer spelade roll i hur kvinnor 

uppfattade cancer. Missuppfattningar 

kring att muslimska kvinnor inte fick 

livmoderhalscancer på grund av deras 

avstånd från sex innan äktenskap var 

återkommande. Även en brist på 

medvetenhet om cellprov av 

livmoderhalscancer var också 

förekommande då det var främmande i 

deras hemländer att vidta preventiva 

åtgärder. Språkbegränsningar visade 

sig också vara ett hinder vid att få 

information och i att komma kontakt 

med vårdpersonal. Fördelar och 

nackdelar med självtest togs även upp 

då kvinnorna menade på att det 

integritet bevarades. 

Donders, 

G.G.G., 

Knowledge of 

cervix cancer, 

2008, Belgien, 

Archives of 

Att testa kunskapen hos 

kvinnor, på en 

Design: Kvantitativ 

studie. 

Resultatet visade på att hälften av 

kvinnorna visste att 
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Gabrovska, M., 

Bellen, G., Van 

Keirsbilck, J., 

Van den bosch, 

T., Riphagen, 

I., & Verjans, 

M. 

human 

papilloma virus 

(HPV) and HPV 

vaccination at 

the moment of 

introduction of 

the vaccine in 

women in 

Belgium 

gynecology and 

obstetrics. 

gynekologisk klinik, om 

HPV, 

livmoderhalscancer och 

deras vilja till att 

vaccinera dom själva 

och deras barn 

Urval: 372 kvinnor från 

fyra olika gynekologiska 

mottagningar. 

Datainsamling: Enkäter 

Analys: Skedde utifrån 

Chi-Square-test och 

Fisher t-test 

livmoderhalscancer orsakades av en 

virusinfektion. Resultatet visade ingen 

större skillnad om kvinnorna hade 

barn eller inte. Kvinnor med lägre 

utbildning hade större sannolikhet att 

inte veta någonting om 

livmoderhalscancer än de med högre 

utbildning. Hälften av kvinnorna 

skulle acceptera vaccinationen om den 

var gratis. Yngre kvinnor hade en 

begränsad kunskap om HPV och 

livmoderhalscancer trots högre 

utbildningsnivå än de äldre kvinnorna. 

Jun, S.Y., Kim, 

S. I., Lim, M. 

C., Lee, J.-Y., 

Lee, S. H., 

Song, Y. J., 

Chun, K.-C., 

Kim, J.W., & 

Park, S.-Y. 

Knowledge of 

HPV and 

surgery among 

women who 

underwent 

cervical 

conization: A 

Korean multi-

center study 

2016, Korea, 

Yonsei Medical 

journal. 

Syftet var att undersöka 

kunskapsnivån om HPV 

och 

behandlingsalternativ 

hos kvinnor som 

undergått konisering 

Design: Kvantitativ 

studie. 

Urval: 160 kvinnor som 

undergått konisering. 

Datainsamling: Enkäter 

Analys: Skedde utifrån 

students t-test och 

variansanalys. 

Resultatet visade på att de flesta 

kvinnorna visade på att HPV var den 

främst orsaken till livmoderhalscancer 

men mindre än majoriteten av 

kvinnorna visste inte att HPV är ett 

sexuellt överförbart virus. Resultatet 

visade på att kunskap om HPV var låg 

hos kvinnor som hade genomgått 

konisering. Det visade även på att 

yngre kvinnor med högre utbildning 

och högre inkomst hade mer kunskap 

om HPV och dess koppling till 

livmoderhalscancer. 

Mupandawana, 

E.T., & Cross, 

R. 

Attitudes 

towards human 

papillomavirus 

vaccination 

among African 

parents in a city 

2016, England, 

Reproductive 

Health. 

Syftet var att undersöka 

faktorer som påverkar 

afrikanska föräldrars 

attityd mot HPV-

vaccinet 

Design: Kvalitativ 

studie. 

Urval: Tio föräldrar 

(fem par) med minst en 

dotter mellan 8–14 år. 

Datainsamling: 

Resultat visade på fyra relevanta 

huvudteman: 

1. Faktorer som påverkade 

acceptansen till vaccin 

2. Faktorer som påverkade 

avböjning till vaccin 
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in the north of 

England: A 

qualitative study 

Intervjuer. 

Analys: Skedde utifrån 

induktiv tematisk analys. 

3. Dynamik kring 

beslutsfattandet.  

4. Riskuppfattning 

Temana präglades av föräldrarnas 

kulturella bakgrund och deras syn på 

sexuella hälsan. Många föräldrar 

menade på att prevention var onödigt 

då deras döttrar ej var sexuellt aktiva 

eller att vaccinet antydde till 

”lösaktigt” sexuellt beteende. 

Kvinnorna är kulturellt sett 

underordnade till männen vilket hade 

en påverkan på svaren och attityden 

till vaccinet. 

Binka, C., 

Doku, D. T., & 

Awusabo-

Asare, K. 

Experiences of 

cervical cancer 

patients in rural  

Ghana: An 

exploratory 

study 

2017, Ghana, PLoS 

ONE 

Syftet var att undersöka 

kvinnors upplevelse av 

livmoderhalscancer med 

fokus på deras kunskap 

om sjukdomen innan 

och efter diagnosen 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: 15 kvinnor, över 

30 år och hade en 

historik av 

livmoderhalscancer. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys: Skedde utifrån 

kvalitativ temaindelning. 

Resultatet visade på kvinnors 

erfarenhet av livmoderhalscancer och 

saknaden av kunskap om detta. 

Återkommande teman som dök upp 

var symtom, upplevelse av 

livmoderhalscancer och behandling. 

Efter diagnos var endast två kvinnor 

medvetna om att cancern kunde ha 

orsakats av sex. Ingen av kvinnorna 

var medvetna om relationen mellan 

HPV och livmoderhalscancer eller att 

det fanns preventiva åtgärder. 

Kvinnornas sociala umgänge 

påverkades negativt av cancern. 

Harper, D. M., 

Irons, B.B., 

Alexander, N. 

M., Comes, 

Quantifying the 

decisional 

satisfaction to 

accept or reject 

2014, USA, PLoS 

ONE 

Att undersöka den 

slutgiltiga 

tillfredställelsen kopplat 

till valet av HPV vaccin 

Design: En prospektiv 

studie. 

Urval: 605 kvinnor 

mellan 18-26år, med 

Resultatet visade på att erfarenhet av 

tidigare HPV-infektion ökade antal 

kvinnor som vaccinerades. Kvinnor 

med HPV-vaccin ansåg även att andra 
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J.C., Smith, M. 

S., Heutinck, 

M. A., Handley, 

S. M., & Ahern, 

D. A. 

the human 

papillomavirus 

(HPV) vaccine: 

A preference for 

cervical 

cancerprevention 

erfarenhet av HPV-

vaccin. 

Datainsamling: Enkäter. 

Analys: Analyserades 

med deskriptiv statistik 

med hjälp av students t-

test, chi-Square-test och 

fishers’s test 

preventiva åtgärder var viktiga. Till 

skillnad mot kvinnor utan HPV-vaccin 

där färre deltog vid cellprovtagning. 

Wakewich, P., 

Wood, B., 

Davey, C., 

Laframboise, 

A., & Zehbe, I. 

Colonial legacy 

and the 

experience of 

First Nations 

women in 

cervical cancer 

screening: A 

Canadian multi-

community 

study 

2016, Kanada, 

Critical public 

Health. 

Syftet var att undersöka 

hur inhemska kvinnors 

egna kroppsuppfattning 

påverkar deras 

upplevelse och 

deltagande i 

cellprovtagning. 

Design: Kvalitativ 

studie. 

Urval: 16 kvinnor 

mellan 25 och 70år som 

identifierade som 

inhemska.  

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys: Öppen kodning 

enligt Van den 

Hoonaard. 

Resultatet visade på att kvinnorna 

hade en negativ kroppsuppfattning 

kopplat till skam över sin egna kropp. 

Vilket ledde till en brist på deltagande 

i cellprovtagning. Även stigma kring 

sexuellt överförbara sjukdomar var ett 

hinder för fortsatt cellprovtagning. 

Brist på integritet var också 

återkommande i resultatet, och brist på 

tillit var också en faktor. Kvinnorna 

ansåg att självtest ett bra förslag då det 

gav fler en möjlighet att delta i 

cellprovtagning. Då det gav mer 

integritet. 

Grandahl, M., 

Tydén, T., 

Gottvall, M., 

Westerling, R., 

& Oscarsson, 

M. 

Immigrant 

women’s 

experiences and 

views on the 

prevention of 

cervical cancer: 

a qualitative 

study 

2012, Sverige, 

Health 

expectations. 

Syftet var att undersöka 

invandrarkvinnors 

erfarenhet och 

upplevelse av 

förebyggande åtgärder 

mot livmoderhalscancer 

såsom HPV-vaccin, 

cellprov och 

kondomanvändning. 

Design: Kvalitativ 

studie. 

Urval: 50 kvinnor med 

en invandrarbakgrund. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys: Innehållsanalys 

enligt Graneheim och 

Lundman. 

Resultatet visade på 4 relevanta 

huvudteman:  

1. Hur kvinnans hälsa 

prioriterades i deras 

hemländer. 

2. Positiva aspekter kring hälsa 

och sjukvård för kvinnor i 

Sverige. 

3. Positiva och negativa attityder 

mot HPV-Vaccination  
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4. Kommunikationshinder som 

begränsade tillgången till 

sjukvård. 

Kvinnorna i studien var positiva mot 

förebyggandet av livmoderhalscancer. 

De uttryckte en brist på kunskap om 

sexuellt överförbara sjukdomar, HPV 

och livmoderhalscancer. Även 

kulturella aspekter hade en påverkan 

på kvinnors attityd till förebyggande 

åtgärder. Vissa kvinnor upplevde en 

rädsla till att medverka på grund av att 

det kände sig blyga över sin egen 

kropp. 

 

 


