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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Cervixcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor globalt och 

omkring en halv miljon kvinnor drabbas varje år. Sjukdomen är även en av de främsta 

orsakerna till cancerrelaterad död i utvecklingsländer där nationella screeningprogram saknas. 

Sverige har ett nationellt screeningprogram sedan 1960-talet där kvinnor mellan 23–64 år 

erbjuds cellprovtagning var tredje år. Detta screeningprogram har i Sverige haft en 

betydelsefull effekt för minskat insjuknande av cervixcancer. Humant papillomvirus (HPV) är 

ett sexuellt överförbart virus och är en av riskfaktorerna till cervixcancer och som kan 

upptäckas genom screening av livmoderhalsen. Screeningen innefattar både cellprovtagning 

och HPV-test.  

 

Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar kvinnors attityder till cellprovtagning för 

upptäckt av cervixcancer ur ett globalt perspektiv. 

 

Metod: Författarna genomförde en litteraturöversikt enligt Fribergs metod med underlag av 

tio artiklar som hittades i databaserna PubMed och CINAHL Complete. Dessa artiklar 

analyserades och ligger som grund i denna litteraturöversikt.  

 

Resultat: Resultatet redovisas med två huvudteman som är; Attityd till cellprovtagning och 

Hindrande faktorer. Det fanns en del hindrande faktorer som kunskap, ekonomi och kultur 

som påverkade kvinnornas deltagande vid cellprovtagning. Även kvinnornas attityder hade en 

betydande roll vid deltagandet. Överlag var kvinnors attityder till cellprovtagning positiv men 

det fanns även kvinnor som hade en negativ attityd till cellprovtagning. Attityderna 

påverkades av kvinnornas tidigare erfarenheter, kunskap, utbildningsnivå och ålder.  

 

Diskussion: Hindrande faktorer som bland annat kvinnors kunskapsnivå har påverkat deras 

attityder till cellprovtagning. Kvinnornas positiva och negativa attityder har varierat beroende 

på deras ekonomi, kultur, socioekonomisk ställning och geografiska placering. 

Informationsspridning från hälso- och sjukvårdspersonal har en betydande roll för att öka 

kunskapen och kunna inspirera till en positivare attityd till cellprovtagning  



  
 
 

 

Jean Watsons teori belyser vikten av vårdrelationen med tillit och kommunikation och den 

personcentrerade vården och dessa diskuteras utifrån resultatens huvudfynd. 

 

Nyckelord: Cervixcancer, Kvinna, Cellprovtagning, Attityd, Kunskap, Watson och 

Information. 

 

  



  
 
 

 

Abstract 
Background: Cervical cancer is one of the most common cancer types global and about half 

a million women are affected each year. The disease is one of the most common causes of 

cancer-related deaths in developing countries where national screening programs are not yet 

established. Sweden has a national screening program since the 1960s where women between 

the ages of 23 and 64 are offered Pap smear every three years. This screening program has 

had a significant effect in Sweden for reduced prevalence of cervical cancer. Human 

papillomavirus (HPV) is a sexually transmitted virus and is one of the risk factors for cervical 

cancer, which can be detected by cervical screening. The screening includes both Pap smear 

and a HPV-test.  

 

Aim: The purpose was to describe factors that affects women's attitudes to Pap smear for the 

detection of cervical cancer from a worldwide perspective. 

 

Method: The authors conducted a literature review according to Friberg's method with the 

basis of ten articles that were found in the databases PubMed and CINAHL Complete. These 

articles are analyzed and formed the basis of this literature review.  

 

Results: The result is presented with two main themes that are; Attitude to Pap smear and 

Obstructive factors. There were some obstructive factors such as knowledge, economy and 

culture that affected women's participation in Pap smear. The attitudes of women also had a 

significant role in participation. Generally, women's attitudes towards Pap smear were 

positive, but there were also women who had a negative attitude towards Pap smear. The 

attitudes were affected by the women's previous experiences, knowledge, level of education 

and age. 

 

Discussion: Obstacles that among other things, women's level of knowledge has had an 

affect to their attitudes towards Pap smear. The positive and negative attitudes of women have 

varied depending on their economy, culture, socio-economic status and geographical location. 

Information dissemination from healthcare professionals has a significant role in increasing 

knowledge and being able to inspire a more positive attitude to Pap smear. 



  
 
 

 

Jean Watsons theory highlights the importance of the care relationship with trust and 

communication and the person-centered care, and these are discussed on the basis of the 

findings of the results. 

 

Keywords: Cervical cancer, Women, Attitudes, Knowledge, Pap smear, Vaginal smear, 

Watson and Information. 
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1 Inledning 

I Sverige har insjuknandet i cervixcancer minskat med 60% de senaste 50 åren tack vare det 

nationella screeningprogrammet som infördes i slutet på 60-talet. Dock är insjuknandet i 

cervixcancer fortfarande högt globalt och framförallt i utvecklingsländer där ett nationellt 

screeningprogram saknas i flertalet länder. Där är sjukdomen en av de vanligaste orsakerna 

till cancerrelaterad död.  

Författarna har länge varit intresserade av kvinnosjukdomar vilket ledde till att valet av 

område blev självklart. Författarna upplevde en viss okunskap om sin egna förståelse om  

cervixcancer och cellprovtagning, därav ansågs detta vara en ypperlig chans att fördjupa vår 

egna förståelse samtidigt som vi kunde nå ut till fler i samhället för att uppmärksamma ämnet. 

Cellprovtagning finns tillgängligt i de flesta länder där kvinnor från 23 års ålder ges 

möjligheten att delta, trots detta är det många kvinnor som uteblir från detta. Författarna vill i 

denna litteraturöversikt fördjupa förståelsen om kvinnors attityder till cellprovtagning ur ett 

globalt perspektiv, då cellprovtagning är viktigt i förebyggande syfte för att minska 

insjuknandet i cervixcancer.  

  

2 Bakgrund 

2.1 Cervixcancer 

Cervixcancer eller livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor 

globalt och omkring en halv miljon kvinnor drabbas varje år, varav 300 000 dör i sjukdomen 

(Ferlay et al., 2014). I Sverige insjuknar cirka 550 kvinnor varje år av cervixcancer 

(Cancercentrum, 2019). Av 428 inrapporterade cervixcancerfall till Svenska cancerregistret år 

2010 motsvarades det ett åldersjusterat incidenstal på 9,8% per 100 000 kvinnor. Fyrtio år 

tidigare, 1970 var motsvarande incidenstal 18,8% per 100 000 kvinnor (Sorbe, 2013). Vid en 

rapport från 2016 låg motsvarande incidenstalet på 8,7% per 100 000 kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2018). År 2019 har dock insjuknandet av cervixcancer ökat med 30% 

(Cancercentrum, 2019).   

Cervixcancer utvecklas i livmoderhalsen i övergången mellan två vävnadstyper: skivepitel 

och cylinderepitel (PDQ Adult Treatment Editorial Board, 2019). Övergången mellan epitelen 

kallas för mukoskvamösa gränsen och platsen för denna övergång beror på ålder, hormonell 

situation och individuell uppbyggnad (Rylander & Andersson, 2015). Om övergången är 

belägen långt ut på livmoderhalsen föreligger en så kallad ektopi, vilket innebär att en del av 

ektocervix är täckt av cylinderepitel. Ektopi är relativt vanligt förekommande, speciellt hos 
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yngre kvinnor då användandet av p-piller gör att övergången förflyttar sig längre ut på 

ektocervix, vilket även förekommer vid graviditet. 

Metaplasi innebär omvandling från en vävnad till en annan. Denna process börjar i 

ektocervix i den mukoskvamösa gränsen och området där den nya vävnaden bildas kallas för 

transformationszon (TZ). Transformationszonen är ett mycket begränsat område och det är 

här en HPV-infektion (humant papillomvirus) kan orsaka cellförändringar och cancer. Det är 

från TZ som cellprover tas och som kan studeras med kolposkopi. I ett tidigt skede ger 

cervixcancer i regel inga symtom utan det är inte förrän en synlig förändring i TZ föreligger 

som symtom uppkommer. Symtomen är blödningar och flytningar som uppstår på grund av 

att tumörens yta på cervix är skör och lättblödande. Andra symtom är smärta vid samlag eller 

vid krystning på toaletten (Jerpseth, 2011).  

Cancerutvecklingen i livmoderhalsen sker sakta och de maligna cellerna finns vanligtvis 

som förstadier i flera år innan slutresultatet blir en egentlig tumör. Utvecklingen av maligna 

celler sker genom olika stadier och beroende på detta kan det fastställas om hur långt 

sjukdomsutvecklingen hunnit. Stadierna benämns som I, II, III och IV varav alla har 

understadium med olika mått på hur utvecklad tumören är (Cancercentrum, 2010). 

Behandlingen för cervixcancer beror på vilket stadium sjukdomen utvecklats till vid 

upptäckt och en individuell bedömning görs av varje patient (Dahm Kähler, 2015). Vid stadie 

I behandlas tumören kirurgiskt. Konisering är en form av kirurgi där en del av slemhinnan på 

livmodertappen skärs bort med hjälp av laser (Jerpseth, 2011). Trakelektomi är en annan form 

av kirurgisk metod där en stor del av livmoderhalsen tas bort genom laparoskopi 

(Cancerfonden, 2018). Alternativt för stadie I utförs hysterektomi där hela livmodern 

avlägsnas. Kemoterapi och strålbehandling är dominerande som behandling för stadier II, III 

och IV samt hysterektomi vid behov (Strander, 2014). 

  

2.2 Riskfaktorer 

Risken att utveckla cervixcancer är relaterad till kvinnans sexuella aktivitet  

då ett cancerframkallande agens överförs via sexuell aktivitet (Jerpseth, 2011). HPV, 

infektioner med vissa typer av humant papillomvirus, rökning, nedsatt immunförsvar samt 

könssjukdomar ökar risken för att utveckla cervixcancer. Socioekonomiska aspekter och 

antalet graviditeter är andra riskfaktorer (Sorbe, 2013). 
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2.2.1 Humant papillomvirus, HPV 

Humant papillomvirus, även kallad HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen 

och sprids genom all typ av sexuell kontakt, genom både hud, slemhinnor och kroppsvätskor 

(World Health Organisation, [WHO], 2017). Det finns cirka 200 typer av HPV men de som 

klassas som högrisk-HPV är typ 16 och 18 (Brattberg, Starke & Swartling, 2017). Symtom på 

HPV är sällan märkbart eftersom en infektion kan finnas i kroppen under en längre tid utan att 

uppmärksammas. Inkubationstiden för HPV är mellan en månad till flera år vilket försvårar 

symtomupptäckten.  

Infektionen drabbar generellt 80% av alla sexuellt aktiva män och kvinnor, varav yngre är 

speciellt sårbara. Under en människas livstid är det vanligt att någon gång drabbas av HPV, 

men kroppen har oftast förmågan att läka ut infektionen själv (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Det föreligger dock en risk att kroppen inte kan ta hand om viruset vilket kan resultera i en 

kronisk infektion som kan innebära att cellerna tar 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 cervixcancer. Vaccination mot HPV-virus ingår idag i det nationella 

vaccinationsprogrammet där unga flickor erbjuds vaccination från årskurs fem 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). För att upptäcka tidiga tecken på cellförändringar används 

metoden screening. 

  

2.3 Screening  

2.3.1 Cellprovtagning - Pap smear 

Det nationella screeningprogrammet i Sverige erbjuder alla kvinnor mellan 23 och 64 år en 

cellprovtagning i syfte för att upptäcka markörer för cervixcancer, möjliga märkbara 

förstadier samt utvecklad cervixcancer. Både cellprov och HPV-test är de prover som tas vid 

deltagande i screeningprogrammet (Socialstyrelsen, 2018)  

Incidensen av cervixcancer har i Sverige minskat med 60% de senaste 50 åren, vilket anses 

bero på screeningprogrammet som infördes i slutet på 60-talet (Cancercentrum, 2010). Syftet 

med screening är att upptäcka om kvinnan befinner sig i ett förstadium till cellförändringar i 

cervix och därefter kan behandlas redan i den symtomlösa fasen (Tholander, 2013). 

Kvinnorna kallas till screening med cellprovtagning var tredje år fram tills 50 års ålder och 

därefter sker kallelserna var sjunde år upp till 64 års ålder (Cancercentrum, 2019).  

Screening innebär att man tar ett cellprov från cervixkanalen och området runt dess 

mynning (Rylander & Andersson, 2015). En liten borste och en spatel stryks kring 
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livmoderhalstappen och livmoderhalsens början där det försiktigt tas bort celler för analys 

under ett mikroskop. Vid analysen kan cellprovet uppvisa cellförändringar och om dessa 

förblir obehandlade kan de utvecklas till cervixcancer (Weström, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2005). Chrysostomou, Stylianou, Constantinidou och Kostrikis (2018) menar att 

cellprovet kan användas för att identifiera utvecklingen av stadier och förebygga att 

vidareutveckling av eventuella cellförändringar sker. Cellprovet har överlag en hög 

specificitet men en något begränsad känslighet. Vilket innebär att ett enskilt prov kan missa 

omkring 30% av höggradiga cellförändringar. Av denna anledning är det därför viktigt att 

kvinnor upprepar cellprovet var tredje år för att kunna upptäcka cellförändringar så tidigt som 

möjligt. Numera tas även ett HPV-test i samband med cellprovtagningen, för att utesluta en 

HPV-infektion i livmoderhalsen (Kessler, 2017). 

 

2.4 Sjuksköterskans profession 

I skriften Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor (2010) beskrivs de sex 

kärnkompetenserna som anses nödvändiga i sjuksköterskeprofessionen. Dessa 

kärnkompetenser är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Dessa sex 

kärnkompetenser är viktiga för att dels undvika misstag som begås i sjukvården med avsikt att 

minska vårdlidande samt att förbättra kvaliteten och säkerheten på tillhandahållen vård 

(Furåker & Nilsson, 2013).  

Samverkan i team är idag en inarbetad och självklar kärnkompetens vars syfte är att hjälpa 

och stödja patienten på bästa möjliga sätt (Berlin, 2013). Ett bra teamarbete definieras genom 

två grundpelare, var av den första innebär att som sjuksköterska kunna erbjuda hjälp åt andra. 

Detta kan vara utmanande då synsättet på hur en uppgift ska utföras av de olika 

professionerna kan variera. Den andra beskriver vikten av att kunna ta emot hjälp från andra 

(Berlin, 2013). Teamarbetet har potentialer som bland annat information och 

informationsspridning. Denna kärnkompetens är betydande för att bidra till att medarbetarna 

får ökad information om patientarbetet, vilket betyder att informationen delas mellan de olika 

professionerna istället för att var och en arbetar för sig själv (Berlin, 2013).  

Med dessa två kärnkompetenser ökar förutsättningarna för en god personcentrerad vård där 

patienten står i centrum för omvårdnaden. Alla olika yrkeskategorier innehar kompetenser 

som är betydande och därmed påverkas den personcentrerade vården av dess effekt. Booth, 

Beaver, Kitchener, O´Neill och Farrell (2005) menar att sjuksköterskans kompetens och stöd 
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är betydande för patienter som diagnostiseras med gynekologisk cancer då den psykiska 

återhämtningen och ohälsan kan förebyggas vid rätt vård. Resultatet av detta medför att 

teamets sammansättning påverkar de faktorer som främjar patienterna (McCance & 

McCormack, 2013). Parterna i en vårdsituation innefattar läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, anhöriga, närstående och själva patienten. Det bildas ett team där samspel 

mellan sjuksköterskan och patienten spelar stor roll för utvecklingen av den personcentrerade 

vården. Sjuksköterskan har en viktig roll i samspelet med patienten som bland annat 

stöttepelare och bollplank i situationer där patienten är i behov av det. Viktigt att beakta är 

dock att sjuksköterskan bör hålla en objektiv roll kring sina egna övertygelser och värderingar 

för att vara opartisk vid patientens beslut (McCance & McCormack, 2013). 

Kessler (2017) menar att sjuksköterskor har en nyckelposition för att tillhandahålla 

hälsoutbildning med målet att stödja vaccinupptagning och screeningsriktlinjer. Vilket 

innebär att sjuksköterskan i sin yrkesprofession har ett ansvar att sprida information och 

kunskap om cellprovtagning till samhället och kvinnor.  

  

2.5 Attityd 

Attityd definieras som en persons sociala beteende kring förhållningssätt och inställning till 

olika situationer eller ting man kommer i kontakt med. Attityder växer fram genom levda 

erfarenheter där man tar ställning till om man är för eller emot ett exempelvis fenomen 

(Nationalencyklopedin, 2018). Det finns inre och yttre attityder som förklarar människans 

uppfattningar och hur vi integrerar med samhällslivet. De yttre attityderna som samhället 

skapar genom exempelvis normer och värderingar kommer möta människan och därmed 

skapa kompetenser som möjliggör samarbete och ett gemensamt samhällsliv. De inre 

attityderna beskrivs mer som en inre faktor som hjälper människors förutfattade inställningar 

till hur vi förhåller oss vid problemlösningssituationer (Nationalencyklopedin, 2018).  

  

2.6 Problemformulering 

Syftet med cellprovtagning av cervix är att tidigt upptäcka eventuella cellförändringar för att 

kunna arbeta preventivt mot cervixcancer. Internationellt är insjuknandet i cervixcancer 

fortfarande högt, framförallt i utvecklingsländer där väldigt många kvinnor diagnostiseras 

med cervixcancer och är en av de vanligaste orsakerna till cancerrelaterad död. Genom att inte 

delta i cellprovtagning så ökar risken för att drabbas av cervixcancer, trots detta så uteblir 

kvinnor från cellprovtagning av olika hindrande faktorer. 
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Denna litteraturöversikt har genomförts för att få en fördjupad förståelse till kvinnors attityder 

till cellprovtagning och kunna identifiera påverkande faktorer till deltagandet. 

Litteraturöversikten berör kvinnor globalt och författarnas förhoppning är att 

medvetandegöra vikten av cellprovtagning som förebyggande åtgärd till cervixcancer. 

  

3 Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar kvinnors attityder till cellprovtagning för 

upptäckt av cervixcancer ur ett globalt perspektiv. 

  

4 Teoretisk utgångspunkt 

Watsons teori beskriver den mänskliga omsorgen samt att värna om mänskligheten i syfte att 

främja hälsa. För Watson innebär hälsa att uppleva en enhet mellan det kroppsliga, det 

själsligt-andliga och sinnet som utgör vår medvetenhet om världen (Watson, 1993). Andra 

betydande begrepp i Watsons teori är transpersonella omsorgsrelationer, vårdande ögonblick 

och omsorgsfull medvetenhet. Dessa tre begrepp har en betydande roll för hur sjuksköterskan 

möter patienter och skapar en god relation mellan vårdpersonal och patient, vilket författarna 

anser ligger som grund till en personcentrerad vård.   

Den transpersonella omsorgsrelationen är ett sätt för patienter att låta sig kommunicera och 

med hjälp av sjuksköterskan ledas till en helhet mellan ande, kropp och själ samt en ökad 

självkänsla. Sjuksköterskan har en betydande roll gentemot patienten i form av att inta dess 

känslor, acceptera dem och låta patienten släppa taget kring dem för att när icke harmoniska 

känslor lämnar patienten ska det ge utrymme för nya känslor och tankar. Dessa faktorer kan 

relateras till patientens inre attityder där sjuksköterskans ansvar är att hjälpa patienten att själv 

lösa sina eventuella problem och finna ett harmoniskt tillstånd i tillvaron (Watson, 1993). 

Ett vårdande ögonblick är stunden då sjuksköterskan och patienten möts och får kontakt 

med varandra. Genom våra yttre attityder möjliggörs samarbete mellan sjuksköterskan och 

kvinnan och skapar möjligheten till en vårdrelation. Det är även viktigt att sjuksköterskan 

begränsar sina yttre attityder för att låta kvinnan finna utrymme för alla sina känslor och 

tankar. Det vårdande ögonblicket kännetecknas av en närvaro i nuet och där kvinnans 

erfarenheter, visioner och drömmar är i centrum, men samtidigt bär ögonblicket spår av det 

förflutna och sträcker sig in i framtiden där det ger avtryck i både sjuksköterskans och 

patientens perspektiv (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Detta är av betydelse för den 

personcentrerade vården även om sjuksköterskan och patienten endast möts en enda gång, 
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som vid cellprovtagning. Watson beskriver detta tillfälle likt ringar på vattnet där erfarenheter 

överskrider tid och rum samt ger avtryck i relationer till andra människor i andra sammanhang 

som har betydelse för den globala utvecklingen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Den omsorgsfulla medvetenheten är ett tredje begrepp som Watson lyfter fram. Den 

handlar främst om att i rollen som sjuksköterska tillämpa en klinisk blick och se en patient 

med ett öppet hjärta för att ge han eller henne den omsorg som patienten behöver (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Att bemöta patienten med ett öppet hjärta innebär att antingen 

bemöta med intentioner eller intentionalitet. Skillnaden mellan dessa två begrepp är att man 

kan ha intentionen att komma tillbaka till patienten som är i behov av att prata, men tiden 

rinner iväg och det blir inte av. Sedan kan man ha intentionaliteten att återkomma till 

patienten som är i behov av att prata - och faktiskt göra det. Watson menar att sjuksköterskan 

i sin profession ska sträva efter att vårda enligt internationalitet (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Watsons teori för mänsklig omsorg stärker sjuksköterskans grundsyn på patienten där 

personcentrerad omvårdnad och patientsäker vård väger tungt vid vårdkontakt.  

 

5 Metod 

Författarna har genomfört en litteraturöversikt i enlighet med Fribergs (2017) metod. Detta för 

att få en helhetsbild av befintlig forskning i ämnet och en överblick av tidigare forskning som 

i detta fall kring forskning om de faktorer som påverkar kvinnors attityd till cellprovtagning i 

olika geografiska delar av världen. 

  

5.1 Datainsamling 

I enlighet med Fribergs (2017) metod för litteraturöversikt har författarna gjort en 

litteratursökning på portalen DiVA för att överblicka befintlig litteratur. För att få fram tio 

vetenskapliga artiklar har författarna använt sig av databaserna PubMed och CINAHL 

Complete. Dessa databaser har ett stort utbud av både internationella medicinska och 

vårdvetenskapliga artiklar och tidskrifter (Kristensson, 2014).  

Författarna tog fram sökorden med hjälp av det formulerade syftet. Eftersom det 

vetenskapliga språket är engelska i internationella databaser så var sökorden på engelska. 

Följande sökord togs fram i Svenska MeSH och tillämpades i databaserna med orden: 

Attitude, Cervical cancer, Pap smear, Screening samt Women.  

För att hitta relevanta artiklar i databassökningen krävdes det att sökorden sattes samman 

och testades i olika kombinationer i relation till varandra. Detta gjordes genom tekniken 



  8 (35) 
 

boolesk söklogik. Tekniken omfattar tre olika operatorer: AND, OR eller NOT. Dessa 

används för att få fram så många olika artiklar som möjligt beroende på hur sökorden 

kombineras (Östlundh, 2017). 

Innehållets relevans av funna resultatartiklar bedömdes främst genom artikelns rubrik. 

Ansåg författarna att rubriken var relevant till syftet granskades även sammanfattningen av 

artikeln. Se sökmatris (bilaga 1). Detta resulterade i att en del artiklar exkluderades enligt 

exkluderingskriterierna medan andra behölls för vidare bearbetning och tematisering. 

  

5.2 Urval 

Urvalet av resultatartiklarna har skett enligt följande inklusionskriterier: artiklarna skulle vara 

peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 

granskade av andra forskare innan publicering (Östlundh, 2017). Vidare skulle artiklarna vara 

publicerade under de tio senaste åren (2009–2019) samt vara skrivna på engelska. Eftersom 

författarna fokuserade på kvinnors attityd var ytterligare en inklusionskriterie att studierna 

skulle vara genomförda med kvalitativ metod. Studier genomförda med kvalitativ metod ger 

en fördjupad förståelse av upplevelser av ett visst fenomen (Kjellström, 2017). 

Artiklarna och studierna har baserats på kvinnliga deltagare globalt, vilket innebär att 

artiklar inriktade på män sorterades bort, samt majoriteten av de artiklar som inte innehöll 

sökordet Attitude i titeln (Östlundh, 2017). Resultatartiklarna presenteras i en matris (se bilaga 

2).  

 

5.3 Dataanalys 

Författarna har använt Fribergs (2017) metod för litteraturöversikt vid analys av artiklarna. 

Det innebär att de artiklar som valdes ut för analys till resultatet granskades av båda 

författarna med ett etiskt och kritiskt förhållningssätt. Granskningen innebar även noggrann 

undersökning av resultatet som lästes av båda författarna flera gånger för en djupare förståelse 

av innehållet. Detta genomfördes på så sätt att författarna gjorde var sin skriftlig 

sammanfattning av respektive resultat för att kunna överblicka och tematisera artiklarna. 

Tematisering är en metod som används för att finna gemensamma teman som likheter och 

skillnader (Friberg, 2017). Författarna fann övergripande likheter som tematiserades och 

användes i litteraturöversiktens resultat och diskussion. Analysmetoden avslutades med att 

författarna diskuterade de skriftliga sammanfattningarna av artiklarna tillsammans i syfte att 

säkerhetsställa en korrekt bedömning av resultaten. 
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6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna kontrollerade att samtliga artiklar var etiskt godkända, vilket var ett krav för 

användning i litteraturöversikten. Forskningsetik innebär etiska överväganden som görs både 

inför, under och efter genomförandet av ett vetenskapligt arbete (Kjellström, 2017). Under 

examensarbetet ska författarna förhålla sig till de normer och principer som tagits fram för att 

ge vägledning för att etiska principer inte överskrids, som exempelvis 

människovärdesprincipen och icke-skada principen. Vid forskningsetiska överväganden är det 

även viktigt att beakta personuppgiftslagen (SFS 1998:204) samt lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003:460). Codex (2018) beskriver att när forskning 

involverar människor ska de informeras om forskningen och sin medverkan för att fritt kunna 

välja om de vill medverka eller inte. Forskning som involverar patienter ska enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) bygga på respekt för patientens självbestämmande samt 

integritet och så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.  

Friberg (2017) beskriver att det finns en risk med litteraturöversikter att författarna väljer 

artiklar som stödjer deras egen ståndpunkt. Författarna har därför granskat innehållet från 

valda artiklar kritiskt med stöd av etiska principer. Vid granskningen har författarna haft ett 

objektivt men öppet förhållningssätt för att inte låta förförståelsen påverka resultatet.  

Författarna har granskat engelskt-språkbegränsade artiklar, och engelska lexikon har 

använts för att översätta betydande ord för rätt information och för att inte själva tolka 

betydelsen. 

 

7 Resultat 

I granskningen av resultatartiklarna, som belyser området cellprovtagning för upptäckt av 

cervixcancer, framkom två teman som båda påverkade kvinnors attityder till cellprovtagning; 

Positiva faktorer och Hindrande faktorer. 

 

7.1 Positiva faktorer 

De studerade kvinnornas attityd till cellprovtagning var överlag positiv och studierna visade 

att man tyckte cellprovtagning var viktigt (Ifediora & Azuike, 2018; Assoumou et al., 2015; 

Pryor et al., 2017; Alwahaibi, Alramadhani, Alzaabi & Alsalami, 2017; Touch & Oh, 2018). I 

en studie från Oman där 494 deltagande kvinnor ingick rapporterades att attityden till 

cellprovtagning var mer positiv bland kvinnor i åldrarna 30-40 år än de kvinnor som var över 
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40 år. De yngre kvinnorna hade högre kunskap och förståelse för cellprovtagningens 

betydelse. Kvinnorna i denna åldersgrupp hade generellt en högre kunskap eftersom de fått 

information om cellprovtagning i samband med graviditet, då de gått på kontinuerliga besök 

hos gynekolog eller barnmorska (Alwahaibi et al., 2017). Även kvinnor med tidigare 

erfarenhet av att ha besökt en gynekolog hade bättre kunskap om cellprovtagning (Jassim, 

Obeid & Al Nasheet, 2018; Haworth, Margalit, Ross, Nepal, & Soliman, 2014). I en annan 

studie från Kina där 7100 kvinnor deltog, visade även den att attityden var mer positiv bland 

yngre kvinnor, mellan 20-40 år, då även dessa hade högre kunskap i ämnet (Abulizi et al., 

2018). Flera studier visade också att kvinnor med en högre utbildningsnivå hade en mer 

positiv attityd till cellprovtagning där högutbildade kvinnor ansåg att cellprovtagningen var 

relevant och viktig även om kvinnan inte uppvisade tecken eller symtom på cervixcancer 

(Jassim, Obeid & Al Nasheet, 2018; Haworth et al., 2014). 

Flertalet kvinnor uppgav att de efter att ha deltagit i studier fick en mer positiv attityd och 

att man därefter var villiga att genomföra cellprovtagningen om de skulle erbjudas 

möjligheten (Ifediora & Azuike, 2018; Touch & Oh, 2018; Pryor et al., 2017; Alwahaibi et 

al., 2017; Jassim, Obeid & Al Nasheet, 2018). Kvinnorna hade även en positiv inställning till 

att cellprovtagning kunde användas som en preventiv åtgärd vid cervixcancer (Jassim, Obeid 

& Al Nasheet, 2018; Haworth et al., 2014; Assoumou et al., 2015).  

Kvinnors attityd till cellprovtagning var främst baserade på rekommendationer från hälso- 

och sjukvårdspersonal där en rekommendation från en läkare var betydelsefull. Kvinnornas 

attityder påverkades också av om de förstod cellprovtagningens syfte (Alwahaibi et al., 2017; 

Abulizi et al., 2018; Assoumou et al., 2015). De kvinnor som hade genomgått cellprovtagning 

önskade bättre information på sitt modersmål om cervixcancer och cellprovtagning från 

vårdpersonalen för ökad förståelse (Haworth et al., 2014).  

Elever i Nigeria rapporterade att den främsta informationskällan var lärarna på skolan 

(Ifediora & Azuike, 2018). Övriga informationskällor var TV och radio, vårdpersonal, 

internet, vänner och familj samt kyrkan (Ifediora & Azuike, 2018; Assoumou et al., 2015; 

Touch & Oh, 2018; Jassim, Obeid & Al Nasheet, 2018; Haworth et al., 2014). Genom att 

kyrkan involverades innebar det att kvinnorna som inte deltog i skolverksamheten ändå fick 

information och kunskap om cervixcancer och cellprovtagning (Ifediora & Azuike, 2018; 

Assoumou et al., 2015).  
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7.2 Hindrande faktorer 

Många studier visade att kvinnorna hade en viss kunskap om cellprovtagning och 

cervixcancer men överlag var kunskapen låg (Pryor et al., 2017; Chaowawanit et al., 2016; 

Alwahaibi et al., 2017; Haworth et al., 2014; Jassim, Obeid & Al Nasheet, 2018; Touch & Oh, 

2018; Assoumou et al., 2015; Ifediora & Azuike, 2018; Vahab & Lofters, 2016; Abulizi et al., 

2018). Att aldrig hört talats om cellprovtagning visade sig också vara den främsta anledningen 

till varför kvinnor inte deltagit i cellprovtagning (Pryor et al., 2017; Alwahaibi et al., 2017). 

Detta berodde till stor del på grund av bristande information från sjukvården, lärare och media 

(Ifediora & Azuike, 2018; Assoumou et al., 2015; Touch & Oh, 2018; Jassim, Obeid & Al 

Nasheet, 2018; Haworth et al., 2014). Kunskapen om cellprovtagning bland medicinskt 

utbildad sjukvårdspersonal i Oman varierade och omkring 50% av 133 medicinskt utbildade 

hade lägre kunskap än patienter på en gynekologisk avdelning. Detta resultat var ändå bättre 

än bland sjukvårdspersonal i Pakistan där endast 40% av de studerade kunde identifiera 

cellprovtagning som en preventiv åtgärd för upptäckt av cervixcancer (Alwahaibi et al., 

2017). 

I en studie från Bahrain ansåg kvinnorna att cellprovtagning inte var nödvändig och 

kvinnorna valde därför att avstå i hög utsträckning (Jassim, Obeid & Al Nasheet, 2018). 

Attityden bland kvinnor i Iran var att cervixcancer associerades med promiskuöst sexliv med 

flera partners och kvinnorna uppfattade därför att de som muslimska kvinnor var skyddade, 

och därmed hade en lägre risk att drabbas (Vahabi & Lofters, 2016). De uppgav att 

riskfaktorer för cervixcancer var stress, fetma, rökning, malnutrition, fysisk aktivitet eller att 

man utsatts för radioaktivitet. Man uppgav även att en kombination av dessa kunde öka risken 

(Vahabi & Lofters, 2016). Kvinnorna i Iran hade generellt en mer negativ attityd till 

cellprovtagning då läkarbesök, mediciner och tester även innebar en utgift för kvinnorna. De 

besökte därför läkare främst vid problem och inte annars (Vahabi & Lofters, 2016). 

Andra kvinnor upplevde att de inte befann sig i riskzonen att drabbas av cervixcancer och 

av den anledningen nonchalerades cellprovtagningen (Assoumou et al., 2015; Touch & Oh, 

2018; Chaowawanit et al., 2016; Abulizi et al., 2018). Även en fatalistisk grundsyn påverkade 

attityden till cellprovtagning, som innebar att man ansåg att ödet redan var förutbestämt och 

att man av den anledningen avstod från cellprovtagning (Jassim, Obeid & Al Nasheet, 2018).  

Kvinnor rapporterade även att de var rädda, hade dåliga erfarenheter, tidsbrist eller bävade 

för provtagningen, som rapporterades smärtsam, obekväm och pinsam (Chaowawanit et al., 

2016; Pryor et al., 2017; Howarth et al., 2014; Vahabi & Lofters, 2016; Abulizi et al., 2018; 
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Ifediora & Azuike, 2018; Assoumou et al., 2015; Jassim, Obeid & Al Nasheet, 2018). I en 

studie av kanadensiska kvinnor var attityden den att en stadig relation med en och samma 

partner skyddade mot cervixcancer och att de därför inte behövde genomgå cellprovtagning. 

Studien visade även att kvinnor som hade en viss kunskap om cellprovtagning och 

cervixcancer, trots detta ansåg de sig inte vara i riskzonen (Vahab & Lofters, 2016). Även 

tidigare upplevelser och erfarenheter av läkare och gynekologer påverkade också attityden till 

cellprovtagningen, vilket innebar att man var tveksam till provtagning på grund av tidigare 

dåligt bemötande (Alwahaibi et al., 2017; Chaowawanit et al., 2016). I en studie av kvinnor 

från Honduras var uppfattningen att cellprovtagningen inte hade någon effekt (Pryor et al., 

2017). 

Språksvårigheter visade sig vara ett annat hinder som innebar betydligt lägre kunskap och 

få av de studerade kvinnorna hade genomgått en cellprovtagning (Abulizi et al., 2014). 

Andra anledningar till negativ attityd till cellprovtagning var ekonomiska svårigheter, 

kulturella aspekter och långt avstånd till vårdinrättning där provtagningen utfördes (Haworth 

et al., 2014). I Kambodja var det en låg andel av kvinnorna som genomförde 

cellprovtagningen då de inte hade ekonomiska möjligheter att genomföra cellprovtagning för 

att förebygga cervixcancer (Touch & Oh, 2018). Även kvinnor i andra utvecklingsländer som 

Gabon och Omaha uppgav att ekonomin var ett hinder för att kunna delta vid cellprovtagning 

(Abulizi et al., 2018; Haworth et al., 2014; Assoumou et al., 2015). Även kvinnor på 

landsbygden med begränsade transportmöjligheter ansåg att ekonomi var ett hinder för att 

delta vid cellprovtagning (Chaowawanit et al., 2016; Haworth et al., 2014; Pryor et al., 2017). 

Kvinnor från Oman upplevde däremot inte ekonomin som ett hinder för att genomföra 

cellprovtagning (Alwahaibi et al., 2017).  

Kulturella normer påverkade deltagandet vid cellprovtagning då normer hindrade kvinnor 

från att stå upp för sig själva och söka vård trots upplevda symtom (Touch & Oh, 2018). På 

samma grund föredrogs även kvinnliga läkare. I studien från Oman rapporterade cirka 80% av 

de 494 kvinnliga deltagarna att om det var en manlig läkare skulle detta påverka kvinnans 

beslut till att genomföra cellprovtagningen (Alwahaibi et al., 2017). Attityden var även att 

cellprovtagning inte var nödvändigt då de inte hade en fast partner (Haworth et al., 2014; 

Jassim, Obeid & Al Nasheet, 2018; Chaowawanit et al., 2016). Muslimska kvinnor som 

emigrerat till Kanada uttryckte att de var i behov av bättre information om hur och var de kan 

få tillgång till cellprovtagning i samband med ett läkarbesök (Vahab & Lofters, 2016). Dessa 

kvinnor upplevde sig även exkluderade från samhället på grund av sin kultur och fråntagna 

möjligheten till kunskap om ämnet (Vahab & Lofters, 2016). Ett annat hinder var 
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övervakningskameror i undersökningsrummen i samband med cellprovtagningen, vilket 

upplevdes som en otrygghet (Haworth et al., 2014). 

Ytterligare ett hinder var att sjukvårdspersonal i Asien ansåg att provet var onödigt för 

ogifta eller unga kvinnor och visade därmed bristande kunskaper om cellprovtagning 

(Alwahaibi et al., 2017). 

 

8 Diskussion 

I metoddiskussionen kommer författarna att diskutera och reflektera över processens gång, 

styrkor och svagheter kommer att lyftas fram samt reflektioner över författarnas 

tillvägagångssätt vid metodens olika delar. Författarna kommer därefter att diskutera resultatet 

och anknyta till Jean Watsons teori om mänsklig omsorg i relation till syftet. 

  

8.1 Metoddiskussion 

En översiktlig litteratursökning i databasen DiVA så visade det sig att ämnet cervixcancer var 

relativt välbeforskat. Författarna hade begränsad förförståelse om cervixcancer och 

cellprovtagning, vilket innebar att de inte behövde distansera sig till ämnet. Författarnas 

databaskunskaper var någorlunda begränsade.  

Under litteratursökningen insåg författarna att det fanns olika benämningar på ordet 

cellprov, bland annat Vaginal Smear. Detta var ett ord som författarna valde att lägga till 

bland sökorden och gjorde ytterligare en sökning som resulterade i en mer specifik sökning 

med mindre antal artikelträffar på databasen PubMed. Detta underlättade för författarna att 

hitta de mest relevanta artiklarna gentemot litteraturöversiktens syfte. 

Författarna hade planerat att använda tekniken boolesk söklogik, som användes vid 

databassökningar för att både begränsa och bredda antalet artiklar, detta beroende på hur 

sökorden kombinerades (Östlundh, 2017). När sökoperatoren OR lades till vid en sökning så 

blev mängden artiklar väldigt stor. Av denna anledning valdes sökoperatoren OR bort redan 

tidigt i litteratursökningen. Sökoperatoren AND valdes därmed på alla sökningar där 

författarna fann de befintliga resultatartiklarna.  

Val av relevanta artiklar som författarna bestämde sig för att granska baserades i första 

hand på titeln. Genom att främst granska artiklar som innehöll sökordet Attitude i titeln, så 

sållades många av artiklarna bort. Men detta innebar samtidigt att författarna kunde gå miste 

om relevanta artiklar. Om sökordet Attitude inte fanns med i titeln, så upplevdes inte dessa 

artiklar relevanta för användning i litteraturöversikten, då många av dessa abstrakt styrde 
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innehållet mot ämnet HPV och kunskap. Därav valde författarna att granska de artiklar där 

titeln var relaterad till cellprovtagning eller screening och överlag relevant i relation till 

litteraturöversiktens syfte. Författarna ansåg att artikelsökningarna gick som planerat då 

artiklarna var relevanta och syftet kunde besvaras.  

Artiklarna som slutligen valdes till resultatet var publicerade under åren 2014-2018. 

Intervallet mellan åren blev kortare än vad författarna hade tänkt, troligtvis beror det på att 

ämnet cervixcancer och cellprovtagning är uppmärksammat.  

De världsdelar som inkluderades i översikten var samtliga genomförda utanför Europa, 

varav fem var från Asien, tre från Nordamerika samt två artiklar från Afrika. Detta gjorde att 

författarna fick helt ny inblick i kvinnors attityd till cellprovtagning utanför Europa och en 

bredare förståelse för hur andra länder byggt upp cellprovtagning. En svårighet var att få 

kunskap om vilka länder som har ett likvärdigt eller liknande screeningprogram som Sverige. 

För att få svar på denna fråga valde författarna att kontakta en forskare och expert på området. 

Detta hjälpte författarna att bekräfta vilka länder som har ett populationsbaserat 

screeningprogram liknande Sveriges. 

Författarna planerade att använda sig av fler kvalitativa och färre kvantitativa 

resultatartiklar. Detta fick ändras under arbetets gång då sökordet Attitude var ett ord som 

innefattade fler kvantitativa studier och därav blev det att författarna använde sig av 

majoriteten kvantitativa resultatartiklar. Detta resulterade i åtta kvantitativa resultatartiklar 

och två kvalitativa artiklar. Ett par av artiklarna var genomförda med en mixad metod vilket 

gav ett bredare perspektiv och fler synvinklar på ämnet. En källkritisk blick har varit 

betydande genom hela litteraturöversikten i syfte att utesluta att bakgrunden och resultatet blir 

styrande av författarnas egna värderingar och förförståelse. Även de kvalitativa 

resultatartiklarna har författarna analyserat med varsamhet då resultatet av kvinnornas 

berättelser i intervjuer kan vara svåra att bedöma. I kvalitativa artiklar finns det ingen garanti 

att resultatet blir sanningsenligt utan kvinnorna i artiklarna kan varit påverkade av olika 

faktorer då ämnet är känsligt. Andra orsaker till ett felaktigt resultat kan ha varit att 

intervjusituationen upplevdes obekväm eller att kvinnornas svar styrdes åt den riktning de 

trodde var rätt svar och inte det som de i verkligheten upplevde. Initialt var syftet att beskriva 

kvinnors attityd till cellprovtagning globalt, men resultatet visade att huvudfynden snarare var 

faktorer som påverkade kvinnors attityder till cellprovtagning, vilket ledde in författarna på ett 

bredare syfte där dessa faktorer kunde fördjupas och förstås.  
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Författarna valde slutligen att diskutera Watsons teori för mänskligt vårdande och teorins 

tre huvudsyften i relation till resultatet för att teorin stärker sjuksköterskans profession inom 

detta område. Watsons tre huvudområden ligger som grund för sjuksköterskans arbete. 

Författarna har under litteraturöversiktens gång haft ett välfungerande samarbete där 

styrkor från vardera författaren har använts till översiktens fördel. Det har även varit en del 

svårigheter under tidens gång, men i de situationerna har författarna lyft varandra och löst 

svårigheterna tillsammans.  

  

8.2 Resultatdiskussion 

Under detta stycke kommer författarna att redogöra för huvudfynden i resultatartiklarna och 

diskutera dem i relation till Jean Watsons teoretiska begrepp. Syftet var att beskriva faktorer 

som påverkar kvinnors attityd till cellprovtagning ur ett globalt perspektiv och utifrån de 

huvudfynd som hittats diskutera resultatet som författarna funnit. De huvudfynd som 

författarna valt att belysa är; Barriärer och Information. 

 

8.2.1 Barriärer 

Beroende på vilket land en kvinna är bosatt i påverkas risken för att utveckla cervixcancer i 

olika utsträckning. Länder med aktiva screeningprogram har en betydligt lägre förekomst av 

cervixcancer än de länder som inte implementerat ett aktivt screeningprogram. Författarnas 

resultat visade att Asien, Afrika samt Latin- och centralamerika var de världsdelar med högst 

incidenstal av cervixcancer och dessa har inte etablerat ett nationellt screeningprogram. 

De centrala hindrande faktorerna för deltagande vid cellprovtagning var kunskap, 

utbildning, tidigare gynekologiska erfarenheter, ekonomi och kultur. Damiani et al., (2012) 

undersökte kvinnors deltagande vid både bröst- och cervixcancerscreening i Italien. Resultatet 

visade att en lägre utbildningsnivå var starkt förknippad med låg närvaro vid 

bröstcancerscreening och cellprovtagning. Detta resultat överensstämde med författarnas 

resultat som visade att kvinnor med högre utbildning hade högre sannolikhet att delta i 

cellprovtagning. I en studie från Sverige av Broberg et al., (2018) menar man att bland 

kvinnor med upp till 9 års utbildning hade nästan 80% av kvinnorna större sannolikhet att inte 

delta i cellprovtagning, medan kvinnor med över 12 års utbildning var det endast 30% som 

sannolikt inte deltog i cellprovtagning.  

Detta visar att finns det ett klart samband mellan utbildning och kunskap som betyder att 

dessa faktorer kan leda till positivare attityd till cellprovtagning bland kvinnor. Att ha god 
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kunskap om cervixcancer och cellprovtagning har en betydande roll för kvinnors attityd, 

vilket också bekräftas av Grigore et al., (2017) som studerat kvinnors attityder till 

cellprovtagning i Rumänien. En högre utbildningsnivå visar positivare attityd till 

cellprovtagning där en del studerade kvinnor anser att testet är högst viktigt även om symtom 

på cervixcancer inte upplevdes. Varför en högre utbildning innebar en positivare attityd till 

cellprovtagning kan spekuleras haft att göra med att utbildning ger en människa större 

möjlighet till kunskap. Utbildning innebär också integrering med andra människor där 

möjligheten till att utbyta kunskap mellan varandra ökar. I resultatartikeln från Kina där en 

mindre del av de studerade kvinnorna ansåg att cellprovtagning var onödigt och därmed valde 

att inte närvara, visade det sig att utbildningsnivån begränsades till grundskoleutbildning eller 

lägre, vilket också bekräftade att utbildning spelade roll för vilken attityd kvinnor hade till 

cellprovtagning. 

Studier av kvinnor från Oman och Thailand, som hade utfört cellprovtagningar, utvecklade 

sina attityder från upplevda erfarenheter av gynekologiska besök. Detta bekräftades även av 

studier från Storbritannien som delade uppfattningen om att anledningen till uteblivet 

deltagande i cellprovtagning berodde på olika faktorer, varav tidigare upplevda erfarenheter 

från hälso- och sjukvårdspersonal var en av dem (Bennett et al., 2018). Studier visar tydligt att 

kvinnors attityder påverkar framtida provtagningar och belyser vikten av att sjuksköterskan 

skapar en positiv attityd hos kvinnorna. Författarna menar att sjuksköterskan har en 

nyckelposition att på ett professionellt sätt ge kunskap och information till kvinnor för en 

positivare attityd till cellprovtagning. Detta genom att individanpassa informationen och 

personcentrera vårdmötet. Målet ska vara att ett team bildas mellan sjuksköterskan och 

kvinnan så det utvecklas ett samspel. Detta är enligt Watson (1993) av betydelse för 

utvecklingen av den personcentrerade vården där en positiv attityd har större chans att växa 

fram.  

Från resultatet rapporterades också en hög frånvaro från cellprovtagningar där 

sjukvårdsförsäkring i landet saknades, vilket försvårade för dem som inte hade ekonomiska 

möjligheter att betala cellprovtagning. Majidi et al., (2017) rapporterade i en studie från Iran 

att avsaknad av sjukvårdsförsäkring utgjorde ett hinder för kvinnor att delta i cellprovtagning. 

De rapporterade att om de hade haft en bättre ekonomisk situation skulle de deltagit i 

cellprovtagningen. Kvinnorna hade trots uteblivet deltagande vid cellprovtagning en positiv 

attityd till cellprovtagning. Författarna spekulerar om att ett nationellt screeningprogram 

skulle etableras med gratis cellprovtagning i utvecklingsländer som dessa, skulle 

förutsättningarna kunna se annorlunda ut för den grupp som upplever ekonomiska hinder. Det 
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skulle innebära större deltagande vid cellprovtagning samt en generellt positivare attityd till 

provtagningen och i längden minskat insjuknande i cervixcancer. 

Vad gäller ekonomiska hinder visade det sig vara en skillnad beroende på vilket land som 

granskades. Vid en jämförelse med screening av bröstcancer i Spanien framkom det att 

ekonomi inte var en hindrande faktor till deltagande av mammografi för de invandrade 

kvinnorna om korrekt information delgivits (March et al., 2018). Dock upplevde kvinnorna en 

osäkerhet under sin första tid i Spanien då många inte visste att screeningen var gratis (March 

et al., 2018). Detta upplevdes även bland de invandrande kvinnorna i Kanada där de uttryckte 

en osäkerhet kring hur sjukvårdssystemet fungerade samt vilka rättigheter kvinnorna hade. 

Författarna spekulerar att denna osäkerhet grundar sig i en informationsbrist vid ankomst till 

det nya landet. I resultatet framkom det även bland de studerade kvinnorna i Oman, att 

ekonomin inte var en hindrande faktor till deltagande vid cellprovtagning. Men deltagandet 

byggde främst på kvinnans egna initiativ. 

Kulturella hindrande faktorer till cellprovtagning påverkades även av mannens inställning. 

Situationen kan ses som både positiv och negativ då mannen kan ha rätt information och 

positiv attityd till cellprovtagning och därmed påverkar kvinnan till att delta i 

cellprovtagningen. Mannen kan även ha bristande information om betydelsen av 

cellprovtagning och därmed utgöra ett hinder för kvinnan att delta i cellprovtagning. I en 

studie av Nwabichie, Manaf & Ismail (2018) där man studerade invandrarkvinnors deltagande 

vid cellprovtagning och faktorer som påverkade deltagandet fann de att kvinnor som fick 

socialt stöd från sina män var mer benägna att delta i cellprovtagning och hade en positivare 

attityd till cellprovtagningen. Därför behöver effektiva insatser etableras i samhället, som inte 

bara inkluderar att informationen når ut till kvinnor, utan även till deras partner. Detta för att 

främja medvetenhet om cellprovtagning som förebyggande åtgärd vid cervixcancer. 

De tre huvudkomponenterna i Watsons teori används som grund i sjuksköterskans arbete. 

Watson menar att den transpersonella omsorgsrelationen, ett vårdande ögonblick och en 

omsorgsfull medvetenhet är sammanhängande underlag för hur sjuksköterskan bör möta 

patienten i olika situationer. Ett vårdande ögonblick vid cellprovtagning skapar inte en 

vårdrelation som avspeglar mängden vårdbesök utan endast ett enda vårdmöte mellan patient 

och sjuksköterska. Detta enstaka men viktiga vårdmöte påverkar och formar kvinnans 

framtida attityd till cellprovtagning. Om en kvinna som ska genomföra sin första 

cellprovtagning och i samband med detta vårdmöte får en dålig upplevelse är sannolikheten 

större att hon får en dålig attityd till kommande vårdsituationer. Likt ringar på vattnet kommer 

kvinnans upplevelse påverka både framtida beslut samt vidarespridning av hennes egna 
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upplevda erfarenheter. Därför är det viktigt att i rollen som sjuksköterska i mötet med kvinnan 

ha ett interkulturellt perspektiv som inte utesluter kvinnan utifrån klass, kultur, etnicitet, kön- 

eller sexuell läggning. Det är även betydelsefullt att genom en omsorgsfull medvetenhet 

tillämpa en klinisk blick för att se kvinnan med ett öppet hjärta för att kunna skapa en 

tillitsfull vårdrelation i samband med cellprovtagning. Genom Watsons teori om den 

transpersonella omsorgsrelationen kan sjuksköterskan genom tillit och kommunikation hjälpa 

patienten att hitta ett gott välbefinnande i tillvaron som kan öka den positiva attityden av 

vårdbesöket vid cellprovtagning.  

  

8.2.2 Information 

Informationsspridning är en viktig del i det preventiva arbetet mot cervixcancer och för att 

hälso- och sjukvården ska kunna påverka kvinnors attityder till cellprovtagning. Hur 

informationen om cervixcancer och cellprovtagning på ett effektivt sätt sprids i ett samhälle är 

beroende av vilken socioekonomisk ställning kvinnan har. Den socioekonomiska faktorn 

inkluderar partnerskap, utbildning, språk- och läsförståelse samt kultur.  

Språk är ett hinder som påverkar informationsspridningen samt hur informationen tolkas. 

Alla har olika individuella förutsättningar för att ta emot och bearbeta given information. I en 

studie av Grandahl, Tydén, Gottvall, Westerling och Oscarsson, (2015) visade resultatet att 

invandrade kvinnor i Sverige som inte behärskade det svenska språket upplevde svårigheter 

vid förståelse och kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal i samband med kallelse 

till cellprovtagning. De upplevde svårigheter med att förstå budskapet i kallelsebrevet då de 

inte behärskade språket och behövde därmed använda översättningskällor. Kvinnorna 

upplevde även att eftersom de själva var tvungna att kontakta sjukvården för att boka en tid 

var det en hindrande faktor till deltagande vid cellprovtagningen. Information som kommer i 

form av tal eller skrift förutsätter att alla kvinnorna har kunskaper och behärskar det språk 

som talas, alternativt att det finns vänner och familj som kan hjälpa till med översättning samt 

att kvinnorna kan använda andra översättningskällor för att tolka och förstå kallelser till 

cellprovtagning. Detta beskrevs även av immigranter i Kanada, som var en faktor till att 

informationen inte nått ut. Kvinnor med invandrarbakgrund kan sakna kunskap och förståelse 

för riktlinjer och rättigheter kring cellprovtagning vilket var ytterligare en faktor för att det var 

så få av de muslimska kvinnorna i Kanada som utnyttjade möjligheten till cellprovtagning. 

Invandrade kvinnor i Spanien upplevde också att språket var ett hinder till deltagande av 

mammografi då kallelser inte sker på kvinnornas modersmål. Därmed försvåras möjligheten 
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till deltagande vid screening av bröstcancer då kvinnorna inte förstår innebörden av kallelsen 

(March et al., 2018). Det här betyder att om inte informationen ges på kvinnans språk vid 

ankomst till det nya landet så är det inte helt oförklarligt att de uteblir från cellprovtagning.  

TV och media upplevdes som en av de största informationskällorna bland de studerade 

kvinnorna i resultatet, vilket även bekräftas i studien av Onsuz, Hidiroglu, Sarioz, Metintas 

och Karavus (2014) där de studerade kvinnorna upplevde att de fick ut mest information om 

cellprovtagning från TV och media. Av denna anledning anser författarna att det därför bör 

läggas vikt på informationsspridning genom exempelvis hälsoutbildande program gällande 

cervixcancer och cellprovtagning via både media och TV. Detta resultat kan bli betydelsefullt 

för informationsspridningen. Den andra största informationskällan bland kvinnorna i resultatet 

var sjukvårdspersonal, medan i studien av Maree och Moitse (2014) ansåg kvinnor i Sydafrika 

att sjukvårdspersonal var den främsta informationskällan. Sjukvårdspersonal kan sprida vidare 

sin medicinska kunskap om cervixcancer och cellprovtagning i syfte att öka förståelsen och 

kunskapen bland kvinnor. Det bör även läggas stor vikt på informationsspridning i samband 

med skolundervisning redan i de yngre åren, så att den unga kvinnan medvetandegörs om 

innebörden av cellprovtagning och risker med cervixcancer. Det är också viktigt att 

information når ut till berörda flickor i samband med att HPV-vaccinet ges. Sjuksköterskan 

bör ha bred och grundläggande kunskap inom gynekologiska cancersjukdomar för att kunna 

besvara kvinnans frågor. Om en sjuksköterska inte innehar den kunskap som krävs för att 

kunna sprida information och inspirera till en positiv attityd till kvinnor, så kan detta innebära 

att kvinnor uteblir från cellprovtagningen. 

En av sjuksköterskeprofessionens kärnkompetenser är teamarbete, vilket är en inarbetad 

och självklar kompetens vars syfte är att stödja patienten på bästa möjliga sätt (Berlin, 2013). 

Teamarbete innebär att som sjuksköterska kunna erbjuda hjälp åt andra, vilket kan vara 

utmanande då sjuksköterskors synsätt på cellprovtagning kan variera. En viktig del av 

teamarbetet är informationsspridning som i detta fall är betydande för kvinnans attityd till 

cellprovtagning. I resultatet framkom det att vissa sjuksköterskor låtit sina egna åsikter och 

värderingar vara styrande i vårdmötet, samt avrått kvinnor att genomgå cellprovtagningen. 

Som sjuksköterskor har vi en viktig roll och kan påverka kvinnans attityd till cellprovtagning.  

Informatik är ytterligare en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och är betydande för 

att sjuksköterskan ska nå ut med kunskap till individen (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 

Det krav som ställs inom denna kärnkompetens är att den individanpassade informationen är 

till för att skapa en trygg och säker vård för patienten. För att som sjuksköterska kunna skapa 
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en personcentrerad vård bör språket i första hand anpassas så att kvinnorna som söker vård 

förstår vad som sägs, vilket är en förutsättning för en god vårdrelation.  

 

9 Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten beskriver hindrande faktorer som påverkar kvinnors attityder till 

cellprovtagning. Resultatet är viktigt och visar vikten av information och 

informationsspridning då många kvinnor uppvisade låg kunskap kring både cellprovtagning 

och cervixcancer. Denna kunskapsbrist innebär att det finns ett stort behov av att nyttja 

sjuksköterskans kunskapskompetens för att medvetandegöra kvinnor i syfte att inspirera till en 

positivare attityd och öka deltagandet vid cellprovtagning globalt. Då kultur och ekonomi är 

en stor del av resultatet som hindrande faktorer för många kvinnor för deltagande av 

cellprovtagning är det viktigt att beakta dessa. Genom att anpassa språk efter individen så bör 

den skriftliga information som ges ut vara översatt till olika språk för ökat deltagande vid 

cellprovtagning.  

Då ekonomi var ett hinder för flera kvinnor att delta i cellprovtagning och uppsöka vård 

överlag så borde cellprovtagning alltid vara gratis för alla kvinnor. Detta för ökat deltagande 

vid cellprovtagning och i förlängningen minskad incidens av cervixcancer. Vårdmötet är ett 

tillfälle till informationsspridning och att minska eventuella missuppfattningar eller rädslor 

om provtagningen. Andra sätt att nå ut till den yngre gruppen flickor som är på grundskole- 

och gymnasienivå är förslagsvis via regelbundna informationskampanjer via media samt 

pedagogiska insatser från lärare om cellprovtagningens tillgänglighet och effektivitet. Detta 

kan ge möjlighet till att förbättra kvinnornas kunskaper och attityder till cellprovtagning och 

därmed öka deltagandet. 

  

10 Förslag till fortsatt forskning 

För att öka den positiva attityden och deltagandet vid cellprovtagning anser författarna att 

fortsatt forskning kring informationsspridning om cellprovtagning är väsentligt. 

Medvetenheten om cervixcancer och cellprovtagning bör ökas allmänt i samhället genom 

hälsofrämjande program och medier för att nå ut till största möjliga befolkning. Dessa 

hälsofrämjande program bör med fördel utvecklas med stöd av landsting för att sjuksköterskor 

och andra professioner ska sträva mot samma mål, som är ett ökat deltagande vid 

cellprovtagning. För att öka deltagandet vid cellprovtagning anser författarna att det är viktigt 

att först och främst identifiera orsakerna till uteblivet deltagande för att sedan finna metoder 
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för informationsspridning i syfte att öka deltagandet vid cellprovtagning globalt. Författarna 

anser att metoden kan vara framgångsrik även globalt vid det preventiva arbetet. 

Förutsättningsvis att kallelsen kan individanpassas genom olika språk och god information. 

 

11 Slutsats  

Sveriges kallelsesystem med väl etablerat befolkningsregister till cellprovtagning innefattar 

tid, plats, datum och information inför provtagningen och systemet är utvecklat och enligt 

statistik väl fungerande. Metoden kan vara en av faktorerna till att Sverige idag har ett relativt 

högt deltagande vid cellprovtagning. 

Litteraturöversiktens resultat beskriver faktorer som skapade en positiv attityd till 

cellprovtagningen bland kvinnor. Dessa attityder formades av faktorerna; högre 

utbildningsnivå, högre kunskap, lägre ålder, information, tidigare rekommendationer från 

hälso- och sjukvård samt deltagande i studier. Men resultatet visade även att många kvinnor 

har kunskapsbrist om cellprovtagning och cervixcancer samt att det finns hindrande faktorer 

som påverkar kvinnors attityd till cellprovtagning. De hindrande faktorerna visade sig vara; 

kunskapsbrist, lägre utbildning, sämre ekonomi och tidigare gynekologiska erfarenheter. 

Författarna anser att dessa hindrande faktorer delvis är påverkbara av hälso- och 

sjukvårdspersonal genom att individanpassa informationsspridningen och skapa en 

personcentrerad vård vid cellprovtagningen.  

Litteraturöversikten har bidragit till en ökad förståelse för vilka faktorer som hindrar 

kvinnor till deltagande vid cellprovtagning men även gett en uppfattning om hur vi kan nå ut 

med information och kunskap för att förbättra kvinnors attityder och deltagande.  
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Begränsningar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Valda artiklar till 
resultat, se bilaga 2. 
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190128 

Cervical cancer, Attitude, Pap smear, 
Screening, Vaginal smears and 
Women 

 326 Publicerade under 2009–2019, 
språkbegränsade till engelska  

 26 7  5 
#1, #2, #7, #9, #10  

Cinahl 
Complete 
190129 

Cervical cancer AND Screening AND 
Attitude AND Pap smear and Women 

151 Peer-reviewed, publicerade under 2009–
2019, språkbegränsade till engelska  

22 6 4 
#4, #5, #6, #8 

PubMed 
190129 

Cervical cancer AND Screening AND 
Women AND Attitude AND Pap 
smear 

437 Publicerade 2009–2019, språkbegränsade 
till engelska 

5 2 1 
#3 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

1# 
Assoumou, S Z., 
Mabrika, B., 
Mbiguino, N A., 
Mouallifl, M., 
Khattabi, A., & 
Ennajil, M M.  

Awareness and 
knowledge 
regarding of 
cervical cancer, 
Pap smear 
screening and 
human 
papillomavirus 
infection in 
Gabonese 
women. 

2015, Gabon, 
BMC 
Women’s 
Health 

Syftet med studien var 
att bedöma kvinnornas 
kunskap och 
medvetenhet om 
livmoderhalscancer, 
cellprovtagning och 
HPV. 

Metod: kvantitativ. 
Urval: 452 kvinnor. 
Datainsamling: 
Intervju med 
frågeformulär. Analys: 
Analytisk statistik. 

Resultatet visade bristande 
kunskap om cervixcancer, 
cellprov och HPV bland 
kvinnorna i Gabonese. 
Artikeln belyser även vikten 
av informationsspridning för 
att öka kunskapen hos 
kvinnor i Gabonese.  

2# 
Pryor, RJ., Masroor, 
N., Stevens, M., 
Sanogo, K., Hernández 
O´Hagan, PJ., & 
Bearman, G. 

Cervical cancer 
screening in rural 
mountains 
Honduras: 
knowledge, 
attitudes and 
barriers.   

2017, 
Honduras, 
Rural Remote 
Health.  

Syftet var att 
undersöka vilka 
attityder kvinnor i 
Honduras har till 
cellprovtagning och 
vilka barriärer som 
hade en betydande roll 
för deltagande i 
cellprovtagning.  

Metod: kvantitativ 
Urval: 147 kvinnor. 
Datainsamling: 
Frågeformulär med 20 
stycken frågor. 
Analys: Analytisk 
statistik.   

Resultatet visade tre 
huvudämnen: ålder, 
kunskapsnivå och geografisk 
belägenhet.  
Äldre kvinnor har i en större 
utsträckning än unga kvinnor 
genomfört en 
cellprovtagning. Det 
framgick även att okunskap 
var en faktor som gjorde att 
kvinnor inte deltog i 
cellprovtagning på grund av 
att de inte förstod syftet. Det 
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visade även att kvinnornas 
geografiska belägenhet 
spelade roll för deltagandet 
vid cellprovtagning, då de 
kvinnor som bodde på 
landsbygden hade en längre 
färd och inte ekonomisk 
möjlighet att färdas till 
central vårdinrättning. 

3# 
Abulizi, G., Abulimiti, 
T., Li, H., 
Abuduxikuer, G., 
Mijiti, P., Zhang, S-Q., 
Miamati, A., Tuergan, 
M., Simayi, A., & 
Maimaiti, M. 

Knowledge of 
cervical cancer 
and Pap smear 
among Uyghur 
women from 
Xinjiang, China.  

2018, Kina, 
BMC 
Womens 
Health. 

Syftet var att 
identifiera kunskapen 
kring cervixcancer och 
cellprovtagning bland 
kvinnor i staden 
Xinjiang i Kina.  

Metod: kvantitativ. 
Urval: 7100 kvinnor. 
Ålder 21–70 år. 
Sexuellt aktiva. Ej 
historik av 
livmoderhalscancer. 
Datainsamling: 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär. 
Analys: analytisk 
statistik. 

Resultatet visade att 65% av 
de 7100 deltagande hade 
grundutbildningsnivå och 
95% var bönder. Bara 7% 
hade deltagit vid 
cellprovtagning tidigare och 
hela 97% visste inte om 
cellprovtagningens betydelse, 
vilket var en avgörande 
faktor till utebliven 
cellprovtagning. Kvinnor 
yngre än 40 år, med högre 
utbildningsnivåer och högre 
inkomst hade bättre 
medvetenhet om 
cervixcancer och mer villiga 
att delta vid cellprovtagning. 

4# 
Vahabi, M., & Lofters, 
A.  

Muslim 
immigrant 
women´s views 
on cervical 

2016, 
Kanada, 
BMC Public 
Health. 

Syftet var att 
undersöka hur synen på 
cellprovtagning såg ut 
hos muslimska kvinnor 

Metod: kvalitativ.  
Urval: 30 stycken 
kvinnor. 

Resultatet visade att de fem 
genomgående faktorerna som 
påverkade attityden till 
cellprovtagning hos 
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cancer screening 
and HPV self-
sampling in 
Ontario, Canada.  

som invandrat till 
Kanada.  

Datainsamling: Mixad 
metod. Analys: skedde 
utifrån en induktiv 
tematiserande 
analysteknik med 
verbatim.   

kvinnorna var: saknad av 
kunskap om hur 
sjukvårdssystemet fungerar, 
svårigheter att få tid hos 
kvinnliga läkare och 
gynekologer, 
språkbegränsningar och 
etiska missuppfattningar, 
lång väntetid och 
prioriteringsbrister samt 
transportsvårigheter.  

5# 
Jassim, G., Obeid, A., 
& Nasheet, H A.Al. 

Knowledge, 
attitudes, and 
practices 
regarding 
cervical cancer 
and screening 
among women 
visiting primary 
health care 
Centres in 
Bahrain. 

2018, 
Bahrain, 
BMC Public 
Health. 

Syftet med studien var 
att 
undersöka kvinnors 
kunskap och attityder 
om livmoderhalscancer 
och cellprovtagning 
bland kvinnliga 
patienter på en 
vårdcentral.  

Metod: kvantitativ. 
Urval: 300 kvinnor från 
Bahrain. 
Datainsamling: 
tvärsnittsstudie. 
Analys: analytisk 
statistik.  

Resultatet visade att endast 
41% (122 deltagare) 
genomgått en 
cellprovtagning i sin livstid, 
46% 
föredrog att ha det gjort på en 
gynekologisk klinik och 
16% föredrog att ha 
cellprovtagning i primärvård. 
Kvinnors attityder till 
cellprovtagning visades 
genom ett frågeformulär där 
majoriteten (83%) kände sig 
generad om en manlig läkare 
skulle utföra 
cellprovtagningen och bara 
23% (69 deltagare) skulle gå 
på cellprovtagning om de 
inte var gifta. 
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6# 
Alwahaibi, N., 
Alramadhani, NM., 
Alzaabi, AM., & 
Alsalami, WA. 

Knowledge, 
attitude and 
practice of Pap 
smear among 
Omani women.  

2017, Oman, 
Annals of 
Tropical 
Medicine and 
Public Health 

Syftet var att bedöma 
kunskap, attityder, 
huvudbarriärer och 
motiverande faktorer 
gentemot 
cellprovtagning bland 
kvinnor och studenter 
inom sjukvården i 
Oman.  

Metod: kvantitativ  
Urval: 494 kvinnor  
Datainsamling: genom 
frågeformulär indelade 
i tre kategorier, 
sociodemografisk 
situation, kunskap kring 
cellprovtagning och det 
sista berörde kvinnors 
attityd till 
cellprovtagning  
Analys: analytisk 
statistik. 

Resultatet visade att 57% av 
de kvinnliga gynekologerna 
hade kunskap och var 
medvetna om 
cellprovtagningens syfte. 
Bland studenterna var det 
23% som hade gjort testet 
och saknade förståelse för 
cellprovtagningens syfte. 
Studenterna konstaterade 
även att om man var singel 
eller ung så befann man sig 
inte i riskgruppen för att 
insjukna i cervixcancer. 
Detta var en anledning till att 
cellprovtagning inte 
genomfördes av flera av 
studenterna. Även en 
hälsosam livsstil bidrog till 
att cellprovtagning uteslöts 
bland de studerade 
kvinnorna.  

7# 
Ifediora, C. O. & 
Azuike, E.C. 

Knowledge and 
attitudes about 
cervical cancer 
and its prevention 
among female 
secondary school 
students in 
Nigeria. 

2018, 
Nigeria, 
Tropical 
Medicine and 
International 
Health 

Syftet var att 
identifiera nivån på 
medvetenhet och 
attityder gentemot 
livmoderhalscancer 
bland 
gymnasieelever i 
Nigeria. 

Metod: kvantitativ. 
Urval: 432 kvinnliga 
gymnasieelever i 
Nigeria. 
Datainsamling: 
tvärsnittstudie 
med 
enkätundersökning. 

Resultatet visade att bland de 
kvinnliga skoleleverna i 
Nigeria hade 43% hört talas 
om cervixcancer och endast 
33% hade hört talas om ett 
nationellt screeningprogram 
samt 23% om 
cellprovtagning. Den 
allmänna kunskapen om 
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Analys: analytisk 
statistik.   

cellprovtagning var låg. 
Resultatet visade även att 
studenternas fyra olika 
informationskällor var lärare 
(28%), 
TV/radio (27%), 
hälsovårdspersonal (24%), 
Internet (17%), tryckmedia 
(16%), vänner (14%), 
familj (13%) och kyrkan 
(8%).  

8# 
Touch, S., & Oh, J-K.  

Knowledge, 
attitudes, and 
practices toward 
cervical cancer 
prevention 
among women 
in Kampong Speu 
Province, 
Cambodia. 

2018, 
Cambodia, 
BMC Cancer. 

Syftet var att 
undersöka kvinnors 
attityder, kunskaper 
och levda upplevelser 
samt preventiva 
metoder till 
cervixcancer.   

Metod: Kvantitativ 
genomförd med 440 
intervjuer. 
Urval: 440 kvinnor i 
åldern 20–69 år.  
Datainsamling: 
intervjuer genomfördes 
av randomiserat utvalda 
kvinnor med hjälp av 
KAP-modellen.  
Analys: analytisk 
statistik.  

Resultatet visade att 74% av 
kvinnorna hade hört talas om 
cervixcancer men bara 34% 
var medvetna av att 
cellprovtagning finns. 7% 
hade aktivt deltagit i 
cellprovtagning. Orsaken till 
det låga deltagandet berodde 
främst på grund av att 
kvinnorna upplevde sig 
själva som symtomlösa och 
därav fanns det ingen 
anledning att delta vilket 
resulterade i utebliven 
cellprovtagningen.   

9# 
Haworth, R J., 
Margalit, R., Ross, C., 

Knowledge, 
Attitudes, and 
Practices for 
Cervical Cancer 

2014, 
Nebraska, J 
Community 
Health. 

Syftet var att belysa 
Bhutanes 
flyktingkvinnors 
medvetenhet om 

Metod: kvalitativ. 
Urval: 12–15 kvinnor 
mellan 19-60 år i två 
olika fokusgrupper. 

Resultatet visade att endast 
22% av deltagarna hade hört 
talas om cellprovtagning, 
varav 14% hade tidigare 
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Nepal, T., & Soliman, 
A S. 

Screening 
Among the 
Bhutanese 
Refugee 
Community in 
Omaha, 
Nebraska. 

livmoderhalscancer 
och cellprovtagning. 

Datainsamling: 
Fokusgrupper med 
undersöknings- och 
fokusgruppsfrågor. 
Analys: skedde genom 
SPSS statistical 
softwear. 

deltagit i cellprovtagning. 
Det rådde stor brist på 
kunskap om cervixcancer 
och cellprovtagning bland 
flyktingkvinnor i Bhutanes i 
Nebraska. 
Kvinnor i gruppen hade en 
generell kunskap om 
allmänna termerna av cancer, 
men mycket begränsad 
kunskap om cervixcancer 
och cellprovtagning. 
Majoriteten av kvinnorna i 
studien hade aldrig hört talas 
om cervixcancer eller 
cellprovtagning.  

10# 
Chaowawanit, W., 
Tangjitgamol, S., 
Kantathavorn, N., 
Phoolcharoen, N., 
Kittisiam, T., 
Khunnarong, J., 
Supawattanabodee, B., 
Srijaipracharoen, S., 
Thavaramara, T., & 
Pataradoolk, K. 

Knowledge, 
attitudes and 
behaviour of 
Bangkok 
Metropolitan 
women regarding 
cervical cancer 
screening. 

2016, 
Bangkok, 
APJCP. 

Syftet var att bedöma 
thailändska kvinnors 
kunskap och attityder 
till livmoderhalscancer 
och cellprovtagning. 

Metod: Kvantitativ. 
Urval: 4339 kvinnor 
mellan 25 och 65. 
Datainsamling: 
frågeformulär uppdelat 
i tre kategorier.  
Analys: analytisk 
statistik.  

Resultatet visade de 
thailändska kvinnors attityder 
till cervixcancer och 
cellprovtagning och 
betydande faktorer till 
utebliven cellprovtagning. 
Faktorerna var att kvinnorna 
inte hade tecken på symtom, 
de var rädda för smärta och 
upplevde genans vid 
cellprovtagningen.  

 


