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Abstrakt 
Bakgrund: Screening är en prevention för att upptäcka förstadier till cancer och 

kvinnor betraktar ofta screening av livmoderhalscancer som en rutin för att bekräfta 

hälsa. Det är även väldokumenterat att besked om avvikande cellprover kan orsaka 

betydande oro och stress hos kvinnor. Syfte: Beskriva kvinnors upplevelse av att få ett 

avvikande resultat från screening av livmoderhalscancer. Metod: Litteraturstudien 

består av elva kvalitativa studier som analyserats med integrerad analys. Resultat: Tre 

huvudkategorier uppstod från analysen: Bristande kommunikation och information, 

Att få ett avvikande resultat, Kvinnors självbild och påverkan på relationer. Slutsats: 

Kvinnor med ett avvikande provsvar upplever bland annat känslor av oro, ångest, 

skuld och skam. Det finns även en kunskaps- och informationsbrist och genom 

utbildning och information kan kvinnors upplevelse av ett avvikande svar från 

screening av livmoderhalscancer främjas. 
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Introduktion 

Problemområde 

Enligt studien av Karasz et al. (2003) upplevde kvinnor som fått besked om cellförändringar 

ofta chock, oro och ångest. I studien av Thangarajah et al. (2016) uppgav 68,8% av deltagarna 

att de upplevde oro vid beskedet om avvikande testresultat, en fjärdedel uppgav även att de 

drabbades av panik. Många kvinnor hade även svårt att förstå informationen de fick i 

samband med resultatet och upplevde ett stort behov av att få mer information (Thangarajah 

et al., 2016; Karasz et al., 2003).  

 

Cellförändringar på livmoderhalsen kan orsakas av ett virus, Humant papillomvirus, HPV 

(Borgfeldt et al., 2010). Om tillståndet inte behandlas kan det utvecklas till cancer. I Sverige 

är det betydligt fler kvinnor som har cellförändringar på cervix, än antal kvinnor som får 

livmoderhalscancer (Borgfeldt et al. 2010).   

 

En del av sjuksköterskans uppdrag är att ge adekvat information till patienter. Informationen 

ska vara anpassad till den enskilda individen för att kunna skapa samtycke till vård och 

behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Kvinnor upplever olika negativa känslor i samband med att få besked om cellförändringar, 

vilket i sin tur ger upphov till ytterligare hälsoproblem för kvinnorna. Litteraturstudien 

fokuserar på att sammanställa kvinnors upplevelser av avvikande resultat och hur 

upplevelserna påverkar dem i det vardagliga livet. 

 

Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

Litteraturstudien kommer utgå från Antonovskys salutogena teori. Enligt Langius-Ekelöf och 

Sundberg (2014) så ifrågasätter det salutogena synsättet varför människor har hälsa och vad 

som kännetecknar personers hantering av svåra livssituationer. Vidare beskriver Langius-

Ekelöf och Sundberg (2014) att kärnpunkten i det salutogena synsättet är det som kallas grad 

av känsla av sammanhang- KASAM. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tre 

komponenter som bidrar till helheten av känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

Begriplighet avspeglar hur personen förstår vissa händelser. Hanterbarhet omfattar hur 



 

 

personen upplever att hen hanterar olika händelser samt huruvida personen har resurser för att 

hantera händelsen. Meningsfullhet avspeglar i vilken utsträckning personen känner motivation 

och engagemang, vilket gör meningsfullhet till den viktigaste komponenten. Utan en hög 

känsla av meningsfullhet är det osannolikt att personen kan förstå eller hantera situationen 

(Antonovsky, 2005). Enligt Langius-Ekelöf och Sundberg (2014) kan omvårdnadsarbetet 

underlättas genom att utgå från personens förmåga att förstå, hantera och känna 

meningsfullhet. Åtgärderna kan anpassas efter individens friskfaktorer så att målen lättare ska 

kunna nås. Teorin belyser även att människor har olika sätt att hantera påfrestande situationer 

(Langius-Ekelöf & Sundberg, 2014). 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) bygger hälsofrämjande omvårdnad på en 

humanistisk människosyn där människan ses som aktiv och deltagande i sin vård. Sandman 

och Kjellström (2018) belyser även att en av de centrala aspekterna inom humanistisk 

människosyn är att alla människor har lika värde. Vidare beskrivs det också att människan är 

förnuftig, fri från auktoriteter och har förmåga att ta etiskt ansvar (Sandman & Kjellström, 

2018). Omvårdnaden utifrån den humanistiska grundsynen bedrivs på individnivå utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Omvårdnadens mål är 

att främja hälsa genom att förstå människan som enhet av kropp, själ och hens upplevelser 

och värderingar av vad hälsa är för den enskilde personen. Hälsa omfattar både sjukdom, 

lidande och även upplevelser i det dagliga livet. Insatser för att främja hälsa kan därför 

innebära att belysa meningen i upplevelser och stärka individens resurser och förmågor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Oron kring resultatet från en 

livmoderhalscancerscreening är en upplevelse som präglar kvinnors vardag och utifrån en 

humanistisk människosyn har kvinnorna rätt till hälsofrämjande omvårdnad och insatser för 

att minska den oron. 

 

Livmoderhalscancer 

Sjukdomsöversikt 

Enligt Socialstyrelsen (2015) är livmoderhalscancer ett viktigt hälsoproblem och en dödlig 

sjukdom om den inte upptäcks och behandlas i tid. Det finns olika typer av 

livmoderhalscancer, två av de mest förekommande är skivepitelcancer och körtelcellscancer 

även kallat adenocarcinom. Skivepitelcancer är i särklass den vanligaste typen av 

livmoderhalscancer. Sjukdomsförloppet präglas av cellförändringar. Cellförändringar som är 



 

 

förstadier till cancer är ofta symtomfria men går att upptäcka. Cellförändringar som ger ökad 

risk för att utveckla cancer kallas dysplasi. Dysplasier kan både utvecklas till cancer men även 

återgå till en normal cellbild. År 2012 diagnostiserades 484 kvinnor med invasiv 

livmoderhalscancer, vilket innebär att avvikande celler påträffas, inte bara i slemhinnan, utan 

även i närliggande vävnad. Av dessa 484 kvinnor var det 139 kvinnor som avled till följd av 

livmoderhalscancern (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Screening 

Enligt Socialstyrelsen (2015) infördes det svenska screeningprogrammet år 1967 och både 

insjuknande och dödstal har minskat drastiskt därefter. Genom att förstadier till cancer 

upptäcks och dödstalet minskar kan hälsa främjas, vilket utgör grunden för ett 

screeningprogram (Socialstyrelsen, 2015). En förutsättning för att hälsovinster ska uppnås är 

ett högt deltagande i screeningen, och enligt Borgfeldt et al., (2010) deltar enbart 70–80 

procent av de kvinnor som blir kallade. Genom att delta i screeningprocessen minskar 

deltagarna sin risk för livmoderhalscancer med 90 procent (Borgfeldt et al., 2010). Det är 

även tack vare screeningen som 55 000 fall av kvinnor med någon typ av cellförändringar 

upptäcktes år 2013 (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att screeningen fungerar så att kvinnor mellan åldrarna 23–64 

år erbjuds cellprov, även kallat Pap smear, för att påträffa förstadier eller indikationer för att 

utveckla livmoderhalscancer. I Sverige är det barnmorskor som utför cellprovtagningen, 

vilket är ett internationellt unikt koncept och särskiljer det svenska screeningprogrammet 

gentemot resterande världen (Socialstyrelsen, 2015). Cellprovet består av en lätt 

bortskrapning av lösa celler från livmoderhalssekret som antingen analyseras för cytologi eller 

HPV. Analys för cytologi har visat sig effektiv för att upptäcka förstadier till skivepitelcancer 

medan HPV-analys har en bättre förmåga att upptäcka förstadier till adenocarcinom. 

Rekommendationerna för om cellprovtagningen ska analyseras för cytologi eller HPV beror 

på kvinnans ålder. I åldrarna 23–30 år analyseras cellproven för cytologi, därefter, i åldrarna 

31-64 år, så analyseras cellproven för HPV. Vid cirka 41 års ålder gör även en kompletterande 

analys för cytologi. Forskningen kring HPV har lett till utvecklingen av ett vaccin mot 

infektionen, däremot saknar forskningen svar på varför vissa kvinnor utvecklar cancer av 

HPV-infektion medan andra inte gör det (Socialstyrelsen, 2015). Folkhälsomyndigheten 

(2020) beskriver att inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds HPV-vaccin 

till flickor i årskurs fem och från hösten 2020 kommer även pojkar i samma ålder erbjudas 



 

 

vaccination. Vaccinet ger skydd mot flertal HPV-typer bland annat HPV typ 16 och 18 vilka 

är de typer som kan orsaka cancer. Om flickor blir vaccinerade innan de blir utsatta för 

smittan, ger vaccinet 90 procents skydd mot livmoderhalscancer samt eventuellt andra HPV-

typer (Folkhälsomyndigheten, 2020). Därför används vaccinet som en primärprevention och 

screening som en sekundärprevention (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Indikationen för de första cellprov som genomfördes var att upptäcka livmoderhalscancer i ett 

tidigt symtomfritt stadium. Något år därefter visade det sig att cancerliknande förändringar 

kunde påvisas innan cancern hade utvecklats, vilket blev grunden för screeningprogrammet 

(Socialstyrelsen, 2015). Enligt Borgfeldt et al., (2010) har Sverige ett gemensamt 

datagenererat skriftligt svar som skickas hem till alla med normala cellprover, medan kallelser 

till cellprovstagning och svarsrutiner sköts av respektive region. Att ett besked om avvikande 

cellprover kan orsaka betydande oro och stress hos kvinnor är väldokumenterat 

(Socialstyrelsen, 2015). All vårdpersonal, inklusive sjuksköterskor, kommer i kontakt med 

screeningdeltagande kvinnor och har möjlighet att ge information och svara på eventuella 

frågor (Socialstyrelsen, 2015). Socialstyrelsen (2015) betonar att det därför är viktigt att 

utbilda all hälso- och sjukvårdspersonal, inte bara barnmorskor. 

 

Hur resultat från screening av livmoderhalscancer påverkar kvinnor 

Deltagarna i studien av Forss et al. (2004) betraktade screening av livmoderhalscancer som en 

rutin. Eftersom kvinnorna inte hade några symtom och kände sig friska förväntade de sig att 

resultatet skulle vara normalt och bekräfta deras känsla av att vara frisk. De kvinnor som 

tidigare genomfört pap smears och fått normala resultat förväntade sig också att de 

nästkommande resultaten skulle vara utan anmärkning. Screeningen uppfattades som en rutin 

för att bekräfta hälsa, snarare än att upptäcka någon form av ohälsa (Forss et al., 2004).  

 

I studien av Karasz et al., 2003 förknippade en del kvinnor det avvikande resultatet med 

cancer. Kvinnorna kunde även associera det avvikande svaret med att ha “misskött sig 

sexuellt”. Det var vanligare att kvinnorna lyfte frågor om cancer än funderingarna de hade 

över det sexuella sambandet (Karasz et al., 2003).  

 

Trots att hälso-och sjukvårdspersonalen bekräftade att det avvikande svaret inte var cancer 

fanns ett stort behov av att få information och kunskap om vad det avvikande svaret innebar. 



 

 

När deltagarna fått information om att deras avvikande svar inte var cancer hade de svårt att 

förstå vad deras tillstånd egentligen innebar och vad det kunde medföra (Forss et al., 2004). 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av att få ett avvikande resultat från en 

screening av livmoderhalscancer. 

Metod 

Den aktuella studien är en icke-systematisk litteraturstudie med kvalitativ design och induktiv 

ansats. Litteraturstudien har analyserats utefter integrerad analys. En litteraturstudie 

sammanställer information från tidigare studier för att förstå aktuell kunskap om ett specifikt 

ämne (Polit & Beck, 2010). All relevant litteratur som finns inom det aktuella området har 

inte använts eftersom en icke-systematisk litteraturstudie har genomförts (Kristensson, 2014).  

Urval 

Litteraturstudien omfattar tio studier som belyser kvinnors upplevelser av cellförändringar. 

Inklusionskriterierna för de valda studierna var att de ska vara av kvalitativ ansats, 

omvårdnadsvetenskapliga med fokus på patientupplevelser och av medelhög- till hög kvalitet 

enligt SBU (2020a) granskningsmall. Ett annat kriterium för valda studier var att deltagarna är 

kvinnor som genomgår screening. 

 

Studier som inte är skrivna på engelska har exkluderats samt studier som är publicerade före 

2005. Avgränsningar har genomförts för att exkludera de studier som syftar till att undersöka 

erfarenheter och upplevelser kring HPV-vaccin, samt studier som omfattar själva 

screeningprocessen. 

 

En studie har exkluderats på grund av att den inte var godkänd av en etisk kommitté. 

 

Datainsamling 

De databaser som har använts för att hitta relevanta studier är: PubMed, vilket är den största 

databasen som innehåller medicinsk vetenskaplig litteratur och CINAHL (Commulative Index 

to Nursing and Allied Health Litterature) som är mer av en vårdvetenskaplig databas 



 

 

(Kristensson, 2014). För att sålla ut väsentlig litteratur och specificera sökningen till studier 

som berör kvinnornas upplevelse har sökningen haft termer i både fritext och indexord såsom 

MeSH och Cinahl subject headings, samt har de booleska sökoperatorer AND och OR 

använts. Indexorden och de booleska sökoperatorerna hjälper till att sammanställa de studier 

som är relevant för syftet (Kristensson, 2014). Polit och Beck (2010) belyser en annan 

användbar sökstrategi vilket är att använda citationstecken runt en fras för att hitta studier där 

den exakta frasen nämns.  

 

Enligt Polit och Beck (2010) bör sökningen för att hitta kvalitativa studier bestå av nyckelord 

som karakteriserar det centrala fenomenet. Sökningen i PubMed bestod av söktermerna 

((“Cervical Intraepithelial Neoplasia” [Mesh]) OR cervix OR cervical OR “pap smear”) AND 

abnormal AND qualitative AND screening. Se bilaga 1 för sökschema. Söktermerna som 

användes i CINAHL var ((MH “Cervical Intraepithelial Neoplasia+”) OR cervix OR cervical 

OR “Pap smear” OR “cervical smear”) AND abnormal AND experience. Se bilaga 2 för 

sökschema.  

 

Enligt Kristensson (2014) ska utvalda studier granskas och analyseras. Kvalitativa studiers 

kvalitet bedöms utifrån trovärdighets begreppet. Begreppet består av fyra dimensioner; 

tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet (Kristensson, 2014). För att granska 

studiernas trovärdighet utifrån de fyra dimensionerna har författarna använt sig av 

bedömningsmallen för studier av kvalitativ metodik utförd av Statliga beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU, 2020a). Enligt SBU (2020b) bedöms kvalitativa 

studiers kvalitet utefter huruvida forskningsfrågan är av kvalitativ ansats, om forskaren 

redovisat hur data och resultat relaterar till varandra samt hur analysprocessen utförts. 

Resultatet samt tolkningar skall vara begripligt beskrivna och om tolkningarna verifierats ökar 

trovärdigheten. SBUs granskningsmall är uppbyggd efter nämnda kriterier och fokus ligger på 

att bedöma om studien har allvarliga metodbrister som kan påverkar resultatet, en brist kan 

bland annat innebära att studien inte är tydligt och utförligt beskriven så det inte går att 

bedöma riskerna. Studier av medelhög- och hög kvalitet har låg eller måttlig risk för att 

resultatet påverkats av metodbrister (SBU, 2020b). 

 

Dataanalys 

Den aktuella litteraturstudien har analyserats med integrerad analys vilket innebär att 

resultatet har presenterats på ett överskådligt sätt. Efter det slutgiltiga urvalet av studier 



 

 

genomfördes analysen. En integrerad analys görs i olika steg. Det första steget syftar till att 

identifiera övergripande likheter och skillnader i studiernas resultat och i det andra steget 

sammanfattas likheterna och skillnaderna i olika kategorier. Det sista som görs i analysen är 

att sammanställa resultatet under de olika kategorierna som ligger till grund för rubrikerna i 

resultatredovisningen (Kristensson, 2014). 

 

Författarnas förförståelse 

Författarna har förförståelse i ämnet från sjuksköterskeprogrammets grundutbildning. För att 

arbetet inte ska färgas av förförståelsen har den integrerade analysen genomförts var för sig. 

Författarna diskuterade sedan framtagna meningsbärande enheter och teman för att nå 

konsensus.  

  

Forskningsetiska avvägningar 

För att säkerställa att den aktuella litteraturstudien följer ett etiskt förhållningssätt har valda 

studier granskats för att säkerställa att etiska ställningstaganden har gjorts. Granskningen 

innefattar att forskarna har gett deltagarna informerat samtycke samt att de har blivit 

godkända av en etisk kommitté.  

 

Enligt Polit och Beck (2010) är informerat samtycke viktigt för att säkerställa 

studiedeltagarnas rätt till självbestämmande i studien. Informerat samtycke innebär att 

deltagarna har fått adekvat information om studien och att de har förstått den givna 

informationen. Samtycket innefattar även att deltagarna frivilligt får bestämma att delta i 

studien eller inte. Forskarna stärker ofta det informerade samtycket genom att låta deltagarna 

skriva under ett samtyckesformulär (Polit & Beck, 2010).  

 

Enligt World Medical Association (2013) ska ett forskningsprotokoll lämnas till den aktuella 

forskningsetiska kommittén innan studien genomförs. Den etiska kommittén ska vara utan 

inflytande av forskarna och eventuella sponsorer och arbetet ska ske transparent. Forskarna 

får inte göra ändringar i forskningsprotokollet utan att den etiska kommittén uppmärksammas 

om ändringarna och godkänner dem. När studien är genomförd ska en slutrapport som 

sammanfattar studiens resultat och slutsatser överlämnas till kommittén (World Medical 

Association, 2013).  

 

Litteraturstudien omfattar studier som blivit godkända av en etisk kommitté.  



 

 

 

Resultat 

Utifrån den integrerade analysen identifierades tre övergripande kategorier samt åtta stycken 

underkategorier. Se figur 1. Att få ett avvikande pap smear resultat gav upphov till olika 

känslor och funderingar hos kvinnorna. Majoriteten av kvinnorna upplevde negativa känslor 

till följd av beskedet om cellförändringar eller HPV. Orsaken till kvinnornas negativa 

upplevelse berodde framförallt på bristande information och kunskap.  

 

Figur 1. Resultatets huvudkategorier samt underkategorier. 

 

1. Bristande kommunikation och information  

1.1 Kvinnornas kunskap om cellförändringar och HPV 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att informationen kring det avvikande resultatet var 

otillräcklig, vilket gav upphov till förvirring och oro (Freijomil-Vázquez et al., 2019; Kahn et 

al., 2007; McCaffery & Irwing, 2005; O’Connor, Costello et al., 2015; Rask et al., 2017). 

Kvinnorna uttryckte även att de ville ha mer information om HPV (Kahn et al., 2007; 

McCaffery & Irwing, 2005; O’Connor, Costello et al., 2015). 



 

 

  

Merparten av de kvinnor som fick tillbaka ett avvikande pap smear resultat förstod inte vad 

som orsakade cellförändringar eller vad som gav upphov till HPV. Funderingarna och 

oförståelsen angående vad det avvikande svaret betydde gav upphov till känslor av oro och 

ångest (Bertram & Magnussen, 2008; McCaffery och Irwing, 2005; Kahn et al., 2007). 

  

Studien av Young et al., (2018) var den enda studie där alla deltagare hade viss kunskap om 

HPV och majoriteten av deltagarna visste att viruset kunde orsaka cellförändringar. 

Kvinnorna hade även kunskap om prevalensen för HPV (Young et al, 2018). 

  

Några kvinnor uppgav att de genomförde screeningen utan att förstå varför eller såg 

screeningen som en rutinundersökning, att endast genomföra testen som en del av en normal 

uppföljning bidrog till att kvinnorna inte var intresserade av att ställa frågor. Deltagarna 

uppgav även att de inte var medvetna om möjligheten av att få ett avvikande resultat och 

förväntade sig därmed ett normalt provsvar, vilket gjorde dem oförberedda på det avvikande 

resultatet och missuppfattade betydelsen av det (Freijomil- Vázques et al., 2019; O’Connor, 

Costello et al., 2015; Rask et al, 2017). 

 

1.2 Den medicinska terminologins effekter  

En omfattande faktor i kvinnornas förvirring och okunskap var språket som användes för att 

förmedla information, många kvinnor upplevde att terminologin hindrade dem från att förstå 

och ta till sig informationen (Freijomil-Vázquez et al., 2019; Mccaffery & Irwing, 2005; Rask 

et al., 2017). 

När vårdpersonalen skulle ge besked angående det avvikande resultatet använde de sig av ett 

medicinskt språk samt medicinska termer för att förklara diagnosen. Många kvinnor uppgav 

att den medicinska terminologin hindrade dem att förstå informationen som tillhandahölls 

(Freijomil-Vázquez et al., 2019; McCaffery & Irwing 2005). 

Till följd av det medicinska språket och den bristande förståelsen upplevde kvinnorna 

förvirring och kände att informationen blev en belastning (Bertram & Magnussen, 2008; 

Freijomil-Vázquez et al., 2019). Den bristande förståelsen som uppkom på grund av det 



 

 

medicinska språket ledde till att några kvinnor skapade egna tolkningar av informationen de 

fått, vilket var ångestframkallande (Rask et al., 2017).  

Deltagarna ansåg att vårdpersonalen som utför screeningen hade ett ansvar att förklara och 

informera på ett tydligt och lättförståeligt språk (McCaffery & Irwing, 2005) och lyfte att 

information som ges tillsammans med uppmuntran och begriplig terminologi upplevdes 

betryggande (Bertram & Magnussen, 2008). 

 

1.3 Att söka information 

Efter kvinnorna fått besked om det avvikande resultatet hade de fortfarande ett stort 

kunskapsbehov. Många deltagare upplevde att de inte fått tillräcklig information i samband 

med beskedet om sitt avvikande provsvar och sökte efter ytterligare information, främst från 

internet (Bertram & Magnussen, 2008; Freijomil-Vázquez et al., 2019; McCaffery & Irwing, 

2005; Mitchell & Hall, 2009; O’Connor, Costello et al., 2015; O’Connor, Waller et al., 2015; 

Perrin et al., 2006; Rask et al., 2017).  

Kvinnorna ville ha information relevant för deras situation och behov (Mitchell & Hall, 2009) 

och genom att samla information från flera källor kunde kvinnorna säkerställa att de 

överensstämde men i de fall informationen skiljde sig åt eller deltagarna inte fick svar på sina 

frågor gav det upphov till mer oro och ångest (Freijomil-Vázquez et al., 2019; Rask et al., 

2017). 

Andra metoder kvinnorna använde sig av för vidare informationsinsamling var att fråga 

familj, vänner samt vårdpersonal eller uppsöka information i medicinska ordböcker (Bertram 

& Magnussen, 2008; McCaffery & Irwing, 2005; Mitchell & Hall, 2009; Perrin et al., 2006). 

En del kvinnor hade tidigare negativa erfarenheter från internet vilket gjorde att de valde att 

inte söka ytterligare information (Rask et al., 2017; Young et al., 2018). Deltagare i studierna 

av Young et al., (2018) och Perrin et al., (2006) hade tidigare kunskap om HPV och upplevde 

att de hade fått tillräcklig information och valde därför att inte söka mer information.  

Flera kvinnor lyfte fram förslag för hur informationen kunde förbättras (O’connor, Costello et 

al., 2015; McCaffery & Irwing, 2005; Rask et al., 2017; Young et al., 2018). Önskan om att 

information om både cytologitest och HPV ska ges till alla kvinnor som genomgår screening 

lyftes av både O’Connor, Costello et al. (2015) och av McCaffery och Irwing (2005). Flera 



 

 

kvinnor ansåg även att information om HPV och screening för livmoderhalscancer borde 

introduceras i skolan (Young et al., 2018). Deltagarna i studien av Rask et al., 2017 lyfte att 

informationen skulle vara personcentrerad till varje individs situation och behov. 

 

1.4 Det individuella informationsbehovet  

Att få adekvat information var en viktig del för kvinnornas upplevelse av situationen, 

deltagarna hade dock olika preferenser för hur mycket information de ville ha. Några kvinnor 

uttryckte att vara välinformerad var ett sätt att kontrollera och hantera ångesten samt skapade 

en lugnande känsla (McCaffery & Irwing, 2005; Mitchell & Hall, 2009; O’Connor, Waller et 

al., 2015; Perrin et al., 2006; Rask et al., 2017). 

Informationsbehovet skiljde sig mellan individer. Ett flertal kvinnor uttryckte att de fått för 

mycket information vilket upplevdes som överväldigande och ångestframkallande. Deltagarna 

beskrev att de ville ha tillräckligt med information för att kunna ta beslut men för mycket 

information försvårade deras förmåga att bearbeta och förstå informationen (McCaffery & 

Irwing, 2005; O’Connor, Costello et al., 2015; Rask et al., 2017). Förslaget om att få med sig 

skriftlig information i form av exempelvis en broschyr lyftes av kvinnorna (Bertram & 

Magnussen, 2008; McCaffery & Irwing, 2005). 

Viktig information som majoriteten av kvinnorna uppskattade var att få veta hur vanligt ett 

avvikande resultat var. Deltagarna uttryckte lättnad över att andra kvinnor upplevt samma sak 

samt att prevalensen hjälpte kvinnorna normalisera och de-stigmatisera diagnosen vilket 

minskade oron (Bertram & Magnussen, 2008; McCaffery & Irwing, 2005; Mitchell & Hall, 

2009; Rask et al., 2017). 

Det fanns barriärer för att erhålla eftersträvad information, bland annat vårdgivarens attityd. 

Enligt deltagarna beskrevs testerna som ”not a major deal” av vårdgivarna, vilket resulterade i 

att kvinnorna inte ställde ytterligare frågor. En del kvinnor kände sig trygga när 

vårdpersonalen minimera diagnosens allvarlighetsgrad medan andra beskrev ett missnöje med 

vad som upplevdes som “en klapp på ryggen”- eller nedlåtande information (McCaffery & 

Irwing, 2005; O’Connor, Costello et al., 2015). 



 

 

2. Att få ett avvikande resultat 

2.1 Känsloreaktion på det avvikande resultatet 

Beskedet om ett avvikande pap smear gav upphov till ett flertal känslor hos kvinnorna. 

Vanligast var känslor av chock, ångest, oro och rädsla men även känslor av sorg, hjälplöshet 

och förvirring (Bertram & Magnussen, 2008; Freijomil-Vázquez et al., 2019; Mitchell et al., 

2009; Perrin et al., 2006; Rask et al., 2017). 

 

Ångesten kvinnorna upplevde i samband med ett avvikande pap smear resultat var ofta 

relaterat till oro och rädsla för cancer (Bertram & Magnussen, 2008; Freijomil-Vázquez et al., 

2019; Mitchell et al., 2009; O’Connor, Costello et al., 2015; O’Connor, Waller et al., 2015; 

Rask et al., 2017). Kvinnorna uttryckte att de saknade tillräckligt med kunskap om 

utvecklingen från HPV eller cellförändringar till cancer och ville ha mer information om 

sambandet mellan det avvikande svaret och cancer (Freijomil-Vázquez et al., 2019; 

McCaffery & Irwing, 2005; Perrin et al., 2006). Några kvinnor uttryckte att information om 

att utvecklingen från HPV till livmoderhalscancer är långsam var en viktig faktor som 

minskade ångesten och oron (McCaffery & Irwing, 2005).  

 

Deltagarna lyfte att en påföljd av det avvikande resultatet var behovet av emotionellt stöd. 

Kvinnorna sökte trygghet i första hand hos sina mödrar men även från partners, vänner och 

släktingar (Bertram & Magnussen, 2008; Mitchell & Hall, 2009; Perrin et al., 2006; Rask et 

al., 2017). En del av deltagarna i studien av Mitchell och Hall (2009) betonade dock att de 

inte ville lägga en sådan börda på sina mödrar och därför valde att inte vända sig till dem för 

stöd. Stödet var en viktig del i kvinnornas hantering av det avvikande resultatet. Deltagarna 

uttryckte att stödet de fick från anhöriga lättade deras börda och när emotionell säkerhet inte 

var tillgängligt försvårades situationen för kvinnorna (Bertram & Magnussen, 2008; Mitchell 

& Hall, 2009). 

2.2 Metod för hur resultatet meddelas och metodens påverkan på 

kvinnorna  

Hur det avvikande resultatet presenterades, vilken information som framfördes och på vilket 

sätt informationen förmedlades påverkade kvinnornas känslor och psykologiska reaktion på 

det avvikande svaret. En annan faktor som påverkade kvinnornas uppfattning av resultat var 

den bristande förförståelsen för cellförändringar och HPV samt tidpunkten när vårdpersonalen 



 

 

framförde informationen (Freijomil-Vázques et al., 2019; McCaffery & Irwing, 2005; 

O’Connor, Costello et al., 2015).  

 

Muntligt besked av resultatet var den metod som framförallt rapporterades som positiv, 

eftersom det skapade möjligheter att ställa frågor till vårdpersonalen (McCaffery & Irwing, 

2005; O’Connor, Costello et al., 2015; Rask et al., 2017). Deltagare lyfte även de positiva 

känslor som uppstod då informationen var personcentrerad och de fick tillfälle att diskutera 

olika behandlingsalternativ och vara delaktiga i beslutstagandet (McCaffery och Irwing, 2005; 

Rask et al., 2017). Kvinnorna uttryckte missnöje över att bli meddelad om det avvikande 

resultatet via brev eftersom det ansågs vara formellt och otillräckligt informerande. Den 

otillräckliga informationen skapade oro och förvirring angående vad det avvikande resultatet 

innebar (McCaffery & Irwing, 2005; Rask et al., 2017). 

  

De metoder som rapporterades som negativa var bland annat att boka tid för ett möte för att 

diskutera det avvikande svaret. Tiden innan mötet och att behöva vänta för att få ytterligare 

information gav upphov till mer ångest hos kvinnorna (Freijomil-Vázques et al., 2019; 

McCaffery & Irwing, 2005; O’connor, Waller et al., 2015). 

 

3. Kvinnors självbild och påverkan på relationer 

3.1 Skam och skuld  

Flertal kvinnor upplevde känslor av skam och skuld när de blev medvetna om det avvikande 

resultatet, orsaken var att HPV är ett sexuellt överförbart virus. Kvinnorna använde ord som 

kontaminerad eller smutsig för att beskriva sig själva, och uttryckte avsky över att ha en 

sexuellt överförbar sjukdom (Bertram & Magnussen, 2008; Kahn et al., 2007; Mitchell & 

Hall, 2009; Rask et al., 2017). En del kvinnor var rädda för stigmatisering vilket påverkade 

deras val att inte söka stöd, socialt stigma kännetecknades även av den förändrade självbilden 

(Bertram & Magnussen, 2008; Mitchell & Hall, 2009; Perrin et al., 2006). 

Virusets sexuella faktor gav upphov till skuldkänslor eftersom deltagarna upplevde att de inte 

tagit hand om sig själva, haft säkert sex eller att de inte var mer observant över sina 

sexpartners vilket resulterade i att några kvinnor riktade ilskan mot sig själva (Kahn et al., 

2007; Mitchell & Hall, 2009; Perrin et al., 2006). Några deltagare som var bekanta med 



 

 

viruset och visste prevalensen för det ansåg att kvinnor inte bör känna skuld över resultatet 

eftersom könssjukdomar är vanligt (Kahn et al., 2007; Mitchell & Hall, 2009). 

En av de mest framträdande känslorna var skam eller sexuell skam som några kvinnor 

uttryckte det (Bertram & Magnussen, 2008; Kahn et al., 2007; McCaffey & Irwing, 2005; 

Mitchell & Hall, 2009). Känslan av skam beskrevs som en börda av deltagarna och skammen 

påverkade även deras beslut att söka stöd hos anhöriga. Många kvinnor valde att inte 

informera sina partners, mödrar, andra familjemedlemmar och vänner på grund av att 

skammen över HPV och virusets sexuella samband (Bertram & Magnussen, 2008; Kahn et 

al., 2007; Mitchell & Hall, 2009; Perrin et al., 2006). 

 

3.2 Relationer och familjeplanering 

Majoriteten av kvinnorna uppgav att de visste att HPV var en sexuellt överförbar infektion 

(Freijomil-Vázques et al., 2019; Young et al., 2018). Däremot framkom det att kvinnorna 

hade funderingar om hur infektionen smittades, framförallt uppstod frågor om möjlig 

överföring genom oralsex (Freijomil-Vázques et al., 2019; McCaffery & Irwing, 2005). 

Kvinnorna lyfte även att de hade dålig förståelse för virusets påverkan på sexuella partners. 

Oron inkluderade bland annat rädsla för att smitta sin partner (Freijomil-Vázquez et al., 2019; 

McCaffery & Irwing, 2005; Perrin et al., 2006; Rask et al., 2017). 

Deltagarna upplevde oroskänslor relaterat till sina partnerrelationer. Några kvinnor var rädda 

över påverkan på deras sexuella liv, rädslan omfattade ofta undersökningen och huruvida den 

skulle ge upphov till smärta och blödning vid samlag (O’Connor, Waller et al., 2015). Ett 

annat orosmoment kvinnorna upplevde var misstankar om otrohet i diskussionen om att HPV 

är en sexuellt överförbar infektion (Freijomil-Vázquez et al., 2019; O’Connor, Costello et al., 

2015).  

En annan faktor till kvinnornas oro var hur ett avvikande pap smear påverkar fertiliteten 

(Bertram & Magnussen, 2008; Freijomil-Vázquez et al., 2019; McCaffey & Irwing, 2005; 

Mitchell & Hall, 2009; O’Connor, Waller et al., 2015; Perrin et al., 2006; Rask et al., 2017). 

Oron präglades bland annat av tankar om hur HPV infektionen eller behandlingen påverkade 

kvinnornas fertilitet (Bertram & Magnussen, 2008; Freijomil-Vázquez et al., 2019; McCaffey 

& Irwing, 2005; O’Connor, Waller et al., 2015; Rask et al., 2017). De deltagare som var 



 

 

gravida lyfte att de saknade information angående infektionens påverkan på fostret, vilket gav 

upphov till oro (Freijomil-Vázquez et al., 2019; Rask et al., 2017). 

 

Diskussion 

Diskussion av vald metod 

Författarna valde att genomföra en icke systematisk litteraturstudie för att sammanställa 

befintlig forskning inom ämnet. En kvalitativ design valdes eftersom det var relevant till 

syftet, då kvalitativ forskning används för att undersöka människors upplevelser rörande ett 

specifikt fenomen (Kristensson, 2014). 

 

Den preliminära litteratursökningen omfattade studier från 2010- 2020 vilket visade sig ge 

otillräcklig mängd relevanta studier, därför utökades sökningen till studier i årsspannet 2005-

2020. Studier som undersökte screeningprocessen exkluderades. När författarna utförde 

databassökningarna i benämnda databaser fanns ett begränsat antal studier som matchade 

inklusions- och exklusionskritererna. En stor del av studierna omfattade screeningprocessen 

vilket gjorde att de studier exkluderades. Åldersspannet för de kvinnor som genomgår 

screening för livmoderhalscancer skiljer sig mellan olika länder. Därför blev 

inklusionskriteriet istället att deltagarna i studierna skulle vara kvinnor som genomgår 

screening. 

 

Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed och CINAHL eftersom de innehåller 

medicinsk- och vårdvetenskaplig litteratur (Kristensson, 2014). Nyckelord som 

karakteriserade det centrala fenomenet användes (Polit & Beck, 2010). Nyckelorden användes 

i båda databaser men söktermerna anpassades efter respektive databas för att skapa en bra 

sökning. Majoriteten av valda studier uppkom i båda databaserna vilket tyder på att sökningen 

varit omfattande och att författarna inte har missat studier relevanta för syftet (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

Med hjälp av triangulering kan författarna öka studiens tillförlitlighet. För att undvika att 

tolkningarna påverkas av den enskildes förförståelse genomför två eller flera personer 

analysen (Kristensson, 2014). Innehållet i valda studier analyserades med integrerad analys 



 

 

där författarna läste studierna var för sig, antecknade likheter, skillnader och meningsbärande 

enheter för att sedan gemensamt sammanställa dem i teman. Genom att författarna först 

analyserade materialet var för sig för att sedan diskutera teman och nå konsensus ökar 

resultatets tillförlitlighet. 

 

Författarna utökade årsspannet för urvalet, litteraturstudien omfattar därför 15 år gamla 

studier vilket kan anses göra resultatet utdaterat och irrelevant. Trots årsspannet på 15 år finns 

det likheter mellan studierna. Gemensamt är att kvinnors förståelse för HPV och 

cellförändringar är låg och att det finns ett kunskapsbehov. Behovet av information och 

kunskap återkom i majoriteten av studierna och tyder på att det finns ett övergripande och 

gemensamt problem. Litteraturstudiens resultat visar att kvinnors förståelse inte har förbättrats 

de senaste 15 åren, vilket tyder på att de äldre studierna fortfarande är relevanta och att det 

fortfarande finns ett omfattande kunskapsbehov.  

 

Det ursprungliga urvalet omfattade elva studier, men en studie som var utförd i Turkiet 2020 

exkluderades av etiska skäl. Studiens deltagare bestod av gifta kvinnor i åldrarna 15-49 år. I 

Sverige är det enligt Äktenskapsbalken (1987) olagligt att gifta sig innan 18 års ålder. 

Författarna anser att studien saknar olika etiska aspekter eftersom deltagarna bland annat var 

gifta kvinnor under 18 år samt att studien inte blivit godkänd av en etisk kommitté. 

 

Diskussion av framtaget resultat 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor upplever ett flertal känslor vid beskedet om ett 

avvikande resultat från screeningen. Vanligast förekommande känslor var oro och ångest, och 

de var relaterade till oförståelse över diagnosen samt relaterade till rädsla för cancer. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) kan lidande beskrivas som en känsla av att förlora 

kontrollen eller som ett hot och lidandet är kopplat till individens upplevelse av situationen. 

Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande. För att lidandet skall lindras krävs det att 

sjuksköterskan bekräftar lidandet, vilket i den aktuella situationen innebär att sjuksköterskan 

bekräftar kvinnornas känslor av rädsla och ångest. Genom att bekräfta lidandet får kvinnorna 

möjlighet att försonas med känslorna och se sin situation på ett nytt sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 



 

 

Kvinnorna upplevde att de behövde stöd från familj och vårdpersonal, de lyfte även vikten av 

en muntlig dialog där deltagarna fick chans att vara delaktiga. Enligt Sandman och Kjellström 

(2014) betraktar patienter delaktighet som en aspekt av att bli sedda och att deras behov 

uppmärksammas. Att låta patienten vara delaktig i sin vård är även en viktig aspekt inom 

humanistisk människosyn (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Resultatet visar att kvinnor 

som var delaktiga i beskedet upplevde positiva känslor. Sandman och Kjellström (2014) lyfter 

även att sjuksköterskan har ett ansvar att skapa möjlighet för delaktighet och det är viktigt att 

sjuksköterskan tar det ansvaret för att underlätta och stötta patienterna. 

 

Litteraturstudien resulterade bland annat i att kvinnor som genomgått screening för 

livmoderhalscancer har ett kunskaps- och informationsbehov. I samband med det avvikande 

resultatet upplevde kvinnor känslor av ångest, oro, rädsla, skam och skuld. Känslorna uppstod 

då kvinnorna inte hade tillräcklig förståelse och kunskap om sin diagnos, vilket indikerar att 

även de emotionella upplevelserna kan förändras genom adekvat information. Sandman och 

Kjellström (2014) lyfter att en viktig del för att skapa delaktighet är att information och 

kunskap delas. Omfattande och tillräcklig information är även viktigt för att patienten ska 

kunna ge samtycke (Williams et al., 2014). Enligt Sandman & Kjellström (2014) skall 

informationen kommuniceras mellan parterna och måste upplevas som meningsfull för 

patienten. Sjuksköterskan måste även anpassa informationen till patientens behov (Sandman 

& Kjellström, 2014). Vid ett avvikande pap smear resultat ställde kvinnor enligt Hall et al., 

(2008) framförallt frågor kring hur behandlingen går tillväga. Eftersom HPV ofta är 

asymtomatiskt och kan läkas av sig själv kommer de flesta kvinnor inte behöva genomgå 

någon behandling och har därför inte någon nytta av den informationen. Informationen som 

tillhandahålls är därför inte relevant och speglar inte de erfarenheter kvinnorna ofta upplever i 

samband med ett avvikande pap smear (Hall et al., 2008). 

  

Det är därmed viktigt att vårdpersonal är lyhörda och ger adekvat information som återspeglar 

kvinnornas reaktioner och anpassas till kvinnornas erfarenheter kring ett avvikande pap smear 

resultat.  

 

Enligt Antonovsky (2005) är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tre komponenter 

som bidrar till helheten av känsla av sammanhang -KASAM. En individ med hög grad av 

känsla av sammanhang har förmåga att identifiera omfattningen av en ansträngande händelse, 

förstå dess dimensioner och välja relevanta resurser för att kunna hantera händelsen. Genom 



 

 

att betrakta situationen som en utmaning kan individen känna meningsfullhet (Langius-Ekelöf 

& Sundberg, 2014). Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor upplever ett avvikande 

resultat som en påfrestande händelse. Litteraturstudien visar även på att kvinnor har ett stort 

informationsbehov och saknar förståelse för screeningen och det avvikande svaret vilket 

indikerar att kvinnorna har låg grad av känsla av sammanhang. Genom information och 

undervisning kan sjuksköterskan förse kvinnor med relevant information som de behöver för 

att kunna identifiera omfattningen av ett avvikande svar och förstå svarets dimensioner. 

Kvinnorna kan sedan använda kunskapen för att ställa viktiga följdfrågor eller rationalisera 

situationen och se händelsen som en utmaning de kan klara av, vilket kommer öka kvinnornas 

grad av känsla av sammanhang. En ökad känsla av sammanhang leder enligt Antonovsky 

(2005) till förbättrad hälsa.  

 

Litteraturstudien visar på att kvinnor upplever information om screening som bristande och att 

den behöver utvecklas och nå ut till samhället. Att informationen om 

livmoderhalscancerscreening sällan är tillräcklig lyfter även Williams et al. (2014) samt att 

kvinnor som genomgår screening bör bli erbjudna mer information. Patientutbildning är en 

viktig del i omvårdnaden, alla patienter har rätt till information om sitt hälsotillstånd 

(Tingström, 2014). Vidare lyfter Williams et al. (2014) att informationsbehovet skiljer sig 

mellan individer och bör anpassas därefter. Det är även fastställt enligt Patientlagen (2014) att 

informationen ska anpassas till mottagarens individuella förutsättningar, exempelvis ålder och 

erfarenheter. 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att kvinnor som får ett avvikande svar från 

screening av livmoderhalscancer har en omfattande informations- och kunskapsbrist om HPV 

och cellförändringar. Kunskapsbristen gav i sin tur upphov till känslor som oro, ångest, skam 

och skuld. Det framkom även att upplevelsen av det avvikande svaret i viss mån kan påverkas 

av vårdpersonal.  

 

Förståelse och kunskap kan främja kvinnors upplevelse av ett avvikande svar från screening 

av livmoderhalscancer. Även sjuksköterskor som inte arbetar med screening av 

livmoderhalscancer kan i andra vårdsammanhang möta deltagare som genomgår screening. 

Det är därför viktigt att alla sjuksköterskor har utbildning inom ämnet och kan svara på 



 

 

patienters frågor och funderingar. Litteraturstudien lyfter att adekvat information är en 

betydande åtgärd som samtlig vårdpersonal inom hälso- och sjukvård kan dra nytta av för att 

påverka patienters upplevelse av sin diagnos och hälsa. 

 

Författarnas arbetsfördelning  

Författarna har delat lika på arbetsbördan. Författarna har genomgående skrivit arbetet 

tillsammans utan att ha delat upp arbetet och därmed varit delaktiga i samtliga moment 
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