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Sammanfattning 
Bakgrund: Den gynekologiska undersökningen praktiseras vanligtvis i syfte för att 
bedöma och främja kvinnans reproduktiva hälsa. Den gynekologiska undersökningen 
omfattas av tre moment. Inledningsvis sker en undersökning av 
fortplantningsorganets yttre delar, därefter sker en undersökning av de inre delarna 
samt över buken.  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av att genomgå 
en gynekologisk undersökning.  
Metod: För att besvara syftet, genomfördes en allmän litteraturstudie med stöd av en 
enkel form av innehållsanalys. Litteraturstudien efterföljdes genom en strukturerad 
informationssökning i tre omvårdnadsfokuserade databaser. Efter genomförd 
informationssökning, genomfördes granskning samt analys av valda kvalitativa och 
kvantitativa artiklar samt sammanställning av resultat. 
Resultat: Resultatet fördelades utifrån följande huvudkategorier: (1) Erfarenheter av 
obehag i samband med den gynekologiska undersökningen och (2) Erfarenheter av 
befrämjande faktorer relaterat till upplevelsen av den gynekologiska undersökningen. 
Konklusion: Det framkom att många kvinnor upplevde den gynekologiska 
undersökningen som obehaglig, där känslor som ångest, oro, rädsla, utlämnande, 
maktlöshet och misstro belyste en del av obehaget. Förekomst av adekvat 
information, ett gott bemötande samt god kommunikation var några faktorer som 
framkom som befrämjande till upplevelsen. För flera kvinnor ansågs det vara 
betydande att en sjuksköterska närvarade i samband med den gynekologiska 
undersökningen.  
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Abstract 
Background: The purpose of the gynecological examination is to evaluate and 
promote reproductive health among women. The gynecological examination is 
divided into three different stages, where the first stage includes an examination of the 
external parts of the female genital organs. Thereafter an examination of the internal 
parts of the organ and the abdomen are performed.  
Aim: The aim of the study was to illuminate women’s experiences of the 
gynecological examination.  
Method: A general literature study was used, with the guidance of a simple version of 
content analysis. The literature study was conducted through structured information 
retrieval in three databases focusing on nursing research. After the information 
retrieval was completed, a review and analysis was conducted on chosen qualitative 
and quantitative articles for further compilation of the result.   
Result: The result was allocated into the following main categories: (1) Experiences 
of discomfort associated with the gynecological examination and (2) Experiences of 
promotive factors related to the experience of the gynecological examination.  
Conclusion: It was demonstrated that many women experience the gynecological 
examination as discomforting, where feelings of anxiety, worry, fear, exposure, loss 
of control and mistrust illuminated some of the discomfort. The incidence of adequate 
information, a good approach and communication were some factors that contributed 
to the experience. Some women found the presence of a nurse during the examination 
as substantial.  
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Inledning  
Vid årsskiftet 2018–2019 beräknades 5 087 747 kvinnor vara folkbokförda i Sverige 
(Statistiska centralbyrån, 2019). Av dessa kvinnor, oberoende av ålder, kan 
förmodligen samtliga förväntas genomgå alternativt ha genomgått en gynekologisk 
undersökning någon gång under livet (Wijma, Gullberg & Kjessler, 1998). I Sverige 
år 1996 uppskattades ca 1,5 miljon gynekologiska undersökningar genomföras årligen 
(Wijma & Siwe, 2002). Den gynekologiska undersökningen utförs för att identifiera 
möjliga orsaker till ohälsa i kvinnans fortplantningsorgan samt för att främja kvinnans 
hälsa (Bates, Carroll & Potter, 2011). De moment i undersökningen som beskrevs 
skapa mest obehag hos kvinnor var placeringen i den gynekologiska 
undersökningsstolen, själva undersökningen och palpationen av vagina (Niziurski, 
2016). Det var inte ovanligt att kvinnor upplevde den gynekologiska undersökningen 
som så obehaglig att de undvek att gå på regelbundna cellprovtagningar som utgör en 
del av screening för livmoderhalscancer (Oscarsson, Wijma & Benzein, 2008). 
Avsaknad av tillit till hälso- och sjukvården samt tidigare negativa erfarenheter av 
genomgångna gynekologiska undersökningar och behandlingar, beskrevs vidare vara 
andra orsaker till aktivt undvikande (Oscarsson et al., 2008). 
 

Målet med omvårdnad är bland annat att främja individens hälsa samt att lindra 
lidande, vilket kan genomföras med hjälp av stöd och vägledning med mera (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). För att göra upplevelsen av gynekologisk undersökning 
hanterbar och för att fler kvinnor ska välja att söka gynekologisk vård samt därmed 
förebygga gynekologisk ohälsa behöver sjuksköterskor kunskap om hur kvinnor 
upplever den gynekologiska undersökningen (Borgfeldt, Sjöblom, Strevens & 
Wangel, 2019). Med denna kunskap, kan sjuksköterskan utveckla 
omvårdnadsåtgärder som stödjer och bekräftar kvinnans upplevelser samt därmed 
lindra lidande hos kvinnor genom undersökningen (Borgfeldt et al., 2019).  
 

Bakgrund 
Den gynekologiska undersökningen praktiseras vanligtvis i syfte för att bedöma och 
främja kvinnans reproduktiva hälsa (Wijma et al., 1998). Gynekologisk undersökning 
utförs för att identifiera möjliga orsaker till smärta, onormala blödningar och 
flytningar (Bates et al., 2011). Vidare syftar undersökningen till att diagnostisera 
sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner samt utgör en del av screening för 
livmoderhalscancer (Bates et al., 2011). Attityden gentemot att vilja genomgå en 
gynekologisk undersökning, kan hindras av kulturella skillnader (Anandan, Kirby, 
Lykins & Graham, 2014). Ett exempel på detta kan ses hos asiatiska kvinnor, som 
väljer att inte genomgå gynekologiska undersökningar förrän de är sexuellt aktiva, till 
skillnad ifrån västerländska kvinnor (Anandan et al., 2014).   
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Kvinnors erfarenheter av gynekologiska undersökningar ur ett  
historiskt perspektiv 
I en studie där 13 kvinnor intervjuades beskrevs den gynekologiska undersökningen 
som en situation där kvinnan riskerade att förlora kontrollen över sin integritet 
(Larsen, Oldeide & Malterud, 1997). Detta kunde bland annat ske i samband med att 
kvinnan ombads klä av sig inför undersökningen, då kvinnor uttryckte att de under 
avklädningen kände sig maktlösa och exponerade (Larsen et al., 1997; Oscarsson & 
Benzein, 2002). Dessutom beskrevs det som obehagligt att låta en främling undersöka 
ens egna känsliga delar (Larsen et al., 1997; Oscarsson, Benzein & Wijma, 2007). 
Kommunikation beskrevs som ett medel som underlättade undersökningen avsevärt 
(Larsen et al., 1997; Oscarsson & Benzein, 2002; Oscarsson et al., 2007). Att 
undersökaren förde en konversation med kvinnan under undersökningens progress, 
sågs som ett medel som fick kvinnorna att slappna av och känna sig trygga (Larsen et 
al., 1997; Oscarsson & Benzein, 2002; Oscarsson et al., 2007). Deltagande kvinnor i 
Larsens et al. (1997) studie poängterade dessutom att det var viktigt att undersökaren 
uttryckte sig professionellt och empatiskt, annars betraktades undersökaren som 
oanständig.  
 

Somliga kvinnor beskrev att de generellt sett innehade en positiv syn och attityd 
gentemot den gynekologiska undersökningen (Oscarsson et al., 2008; Wijma et al., 
1998). Den övergripande positiva synen och attityden på den gynekologiska 
undersökningen, speglade dock inte upplevelsen där kvinnor redogjorde att 
undersökningen betraktades som vedervärdig (Wijma et al., 1998). Dessutom beskrev 
kvinnor att även om den gynekologiska undersökningen upplevdes som till mestadels 
positiv, kunde en enda undersökning som upplevdes som förfärlig, riskera att påverka 
deras vilja till att genomgå en liknande undersökning i framtiden (Oscarsson et al., 
2008).  
 

Den gynekologiska undersökningen betraktades kunna ge upphov till ett obehag 
(Hilden, Sidenius, Langhoff-Roos, Wijma & Scheis, 2003; Oscarsson et al., 2008).  
I Hildens et al. studie publicerad 2003 framkom det att kvinnor som tillhörde 
åldersgruppen 26 år och yngre, upplevde ett större obehag relaterat till 
undersökningen än de äldre deltagarna. Detta kunde relateras till deras oerfarenhet 
gällande den gynekologiska undersökningen och fortplantningsorganets funktion samt 
avsaknad av mognad (Hilden et al., 2003; Oscarsson et al., 2007). En reducerande 
känsla av ångest och obehag relaterat till undersökningen, kunde upplevas hos 
kvinnor med stigande ålder eftersom äldre kvinnor tenderar att ha genomgått fler 
gynekologiska undersökningar än de yngre (Hilden et al., 2003). Vad som orsakade 
ett obehag relaterat till undersökningen, kunde bero på flera orsaker, kvinnorna 
beskrev att tidigare erfarenheter av att genomgå gynekologiska undersökningar samt 
behandlingar kunde resultera i en känsla av obehag (Oscarsson & Benzein, 2002; 
Oscarsson et al., 2008). Slutligen uppgav kvinnor en ovilja till att genomgå en 
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gynekologisk undersökning, eftersom att de upplevde ett obehag av att bara tänka 
tanken på den utsatthet som undersökningen framkallade (Oscarsson et al., 2008). 
 

Den gynekologiska undersökningen 
Innan undersökningen påbörjas ombeds kvinnan att placera sig i den gynekologiska 
undersökningsstolen i en dorsal position (Oscarsson et al., 2008). Efter det att kvinnan 
placerat sig i korrekt position, placerar sig undersökaren mellan kvinnans ben 
(Oscarsson et al., 2008). Den gynekologiska undersökningen omfattas av tre olika 
moment (Hsu, Henderson, Harper & Sawaya, 2016). Inledningsvis undersöks 
fortplantningsorganets yttre delar, det vill säga de inre och yttre blygdläpparna, 
urinrörsmynningen, slid- och ändtarmsöppningen (Hsu et al., 2016). Detta moment 
syftar till att upptäckta abnormaliteter som exempelvis avvikande utseende på de inre 
och yttre blygdläpparna såsom vestibulit och vårtor etcetera (Bates et al., 2011). I 
nästa moment av undersökningen, undersöks vagina och livmoderhalsen med hjälp av 
ett spekulum (Hsu et al., 2016). Spekulumet förs in i slidan genom att de inre och 
yttre blygdläpparna först separeras (Borgfeldt et al., 2019). Vid införandet av 
spekulumet bör känsliga delar av fortplantningsorganet (ex. klitoris) beaktas samt 
glidmedel nyttjas för att reducera obehag (Bates et al., 2011). Då spekulumet är infört 
blir livmodertappen synbar och prover såsom cellprov samt infektionsprov kan tas 
(Borgfeldt et al., 2019). Undersökningen avslutas med att livmodern och inre delar 
såsom äggstockar, äggledare och ligament undersöks genom en speciell typ av 
palpation, så kallad bimanuell palpation (Hsu et al., 2016). Vid en bimanuell 
palpation palperas utsidan av buken, medan en eller ett par fingrar av den andra 
handen förs in i vagina, vilket genomförs i syfte att bedöma storlek och rörlighet på 
livmodern samt äggstockarna (Borgfeldt et al., 2019). För att få ytterligare en 
detaljerad bild kan en kompletterande ultraljudsundersökning genomföras (Borgfeldt 
et al., 2019).  
 

Omvårdnad vid gynekologisk undersökning 
I samband med att en kvinna är i behov av gynekologisk vård och blir inlagd på en 
gynekologisk vårdavdelning, är det vanligt förekommande att sjuksköterskan utgör 
den första vårdpersonalen som kvinnan möter på avdelningen (Jerpseth, 2011). Den 
gynekologiska undersökningen utgör en unik möjlighet för sjuksköterskan att utöva 
omvårdnad, eftersom sjuksköterskan kan förväntas finnas vid kvinnans sida under 
undersökningens genomförande (Eid, Hassan, Fathy & Abou-Shabana, 2019). 
 

I International Council of Nurses (ICN) etiska koder för sjuksköterskeprofessionen, 
framgår att sjuksköterskan aktivt skall arbeta för att främja och återställa hälsa genom 
att förebygga ohälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Omvårdnad skall ske individanpassat med ett respektfullt bemötande med hänsyn till 
de maktstrukturer som utgör vårdrelationen och genomförs genom aktivt handlande i 
form av omvårdnadsåtgärder (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
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Teoretisk referensram 

1961 publicerade Ida Jean Orlando en omvårdnadsteori vid namn Dynamic Nurse-
Patient Relationship (Orlando, 1990). Essensen i teorin gav upphov till en förändring, 
som innebar att omvårdnadens tidigare fokus på patientens medicinska diagnos 
övergavs till att istället fokusera på patientens omedelbara upplevelser och behov. 
Vidare betonas patientens unika behov av hjälp och sjuksköterskans unika förmåga att 
genom en reflekterande process identifiera patientens specifika behov, vilket 
kännetecknar den dynamiska interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Orlando 
(1990) tydliggör ytterligare i omvårdnadsteorin att sjuksköterskan skall lindra 
patientens psykiska och fysiska besvär. Patientens psykiska och fysiska behov kan 
enbart mötas då sjuksköterskan först inser patientens hinder att förtydliga sina besvär. 
Dessa hinder kan elimineras genom att sjuksköterskan hjälper patienten att förtydliga 
besvären, vilket kan uppstå då en relation mellan patient och sjuksköterska etableras 
(Orlando, 1990). 
 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid den gynekologiska undersökningen 

I förberedelse inför undersökningen, kan sjuksköterskan utgöra en essentiell funktion 
för kvinnan (Eid et al., 2019). I samband med den gynekologiska undersökningen kan 
sjuksköterskan skapa en upplevelse av trygghet genom att erbjuda tydlig och relevant 
information om undersökningen genom utbildning, agera rådgivare samt vägleda 
kvinnan före, under och efter undersökningen (Hassan, Aboud & Elkayal, 2018). 
Sjuksköterskan kan även assistera både undersökaren och kvinnan under 
undersökningen, genom att förbereda aktuellt material och undersökningsinstrument 
samt instruera och hjälpa kvinnorna att inta en behaglig position i 
undersökningsstolen (Eid et al., 2019). Vidare kan sjuksköterskan assistera genom 
provtagning och gynekologisk behandling (Zaić & Prosen, 2015). Sjuksköterskan kan 
också erbjuda stöd genom att hjälpa kvinnorna att hantera de upplevelser som 
uppkommer i samband med undersökningen och därigenom förändra kvinnornas 
inställning till att regelbundet söka gynekologisk vård vid behov (Hassan et al., 2018; 
Zaić & Prosen, 2015).  
 

Problemformulering  
En gynekologisk undersökning är en undersökning som alla kvinnor behöver 
genomgå i livet. Undersökningen kan medföra upplevelser av obehag såsom rädsla, 
oro, smärta och skam hos kvinnor. För att sjuksköterskan skall kunna förebygga 
ohälsa samt lindra lidande hos kvinnor är det av vikt att sjuksköterskan får kunskap 
om kvinnors erfarenheter av gynekologiska undersökningar så att kvinnor inte 
undviker att ta kontakt med hälso- och sjukvården och riskerar att utveckla 
gynekologiska hälsoproblem.  
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Syfte 
Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av gynekologiska undersökningar.  
 

Metod 
En allmän litteraturstudie genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2016). En 
allmän litteraturstudie syftar till att skapa en sammanställning av aktuell forskning för 
att beskriva kunskapsläget inom ett visst problemområde alternativt en frågeställning 
(Forsberg & Wengström, 2016). Litteraturstudien efterföljdes genom strukturerad 
informationssökning, granskning och analys av valda artiklar samt sammanställning 
av resultat (Forsberg & Wengström, 2016).   
 

Datainsamling 
Datainsamlingen inleddes med sökning efter vetenskapliga artiklar i databaserna 
CINAHL, Medline och PubMed. CINAHL, Medline och PubMed är databaser som 
samlar forskning inom omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström, 2016). I 
CINAHL och Medline utfördes fritextsökningar. I PubMed utfördes en MeSH-term 
sökning kombinerat med fritextsökning. Sökordet gynecological examination 
(gynekologisk undersökning) användes som huvudsökord i kombination med ett av 
följande sökord: experience (upplevelse och erfarenhet), feelings (känslor) och 
opinions (uppfattningar) i samtliga databaser (Tabell 1). Sökorden experience, 
feelings och opinions valdes relaterat till det valda syftet samt för att begränsa antalet 
sökträffar. Sökordet experience trunkerades (*) i databaserna CINAHL, PubMed och 
Medline för att sökresultaten skulle innehålla alla möjliga böjningsformer av sökordet 
(Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga sökningar kombinerades dessutom 
tillsammans med den booleska operatoren AND i syfte att begränsa sökresultaten 
(Forsberg & Wengström, 2016). Publikationsår 2009–2019, språket engelska och 
referee granskning, utgjorde ytterligare begränsningar samt för att göra sökresultaten 
mer relevanta. En grovsållning genomfördes i form av att samtliga titlar samt 
relevanta tillhörande abstract som framkom i sökresultaten lästes igenom (Rosén, 
2017). I sökresultaten i databaserna Medline och PubMed framkom flera dubbletter, 
dessa dubbletter valdes att presenteras i tabellen sökhistorik (Tabell 2). 
Två artiklar som framkom i sökningarna saknade tillgängliga abstract, dock 
betraktades deras titlar relevanta och deras tillgängliga fulltext lästes. Totalt lästes 61 
abstract varav 17 artiklar var relevanta till syftet och lästes i sin helhet. Vidare 
granskades 17 av dessa artiklar enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall 
för att undersöka den vetenskapliga kvalitén. Enligt Carlssons och Eimans (2003) 
bedömningsmall uppfyller en artikel hög kvalité (Grad 1) när artikeln motsvarar ≥ 
80% vetenskaplig kvalité. Medel kvalité (Grad 2) och låg kvalité (Grad 3) motsvarar 
≥ 70% respektive ≥ 60% vetenskaplig kvalité (Carlsson & Eiman, 2003). Efter 
granskning valdes slutligen tio artiklar ut som uppfyllde inklusionskriterierna och 
gick vidare till databearbetning (Tabell 2). 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Litteraturstudiens inklusionskriterier var artiklar som enbart beskrev kvinnors 
upplevelser av gynekologiska undersökningar. Andra inklusionskriterier var att 
artiklar var referee granskade, minst grad 2 i vetenskaplig kvalité enligt Carlsson och 
Eiman (2003) bedömningsmall, författade på engelska, publicerade under perioden 
oktober 2009 och oktober 2019. 
 

Litteraturstudiens exklusionskriterier var artiklar som innehöll upplevelser och 
perspektiv av vårdpersonal och anhöriga. Andra exklusionskriterier var artiklar som 
beskrev upplevelsen av gynekologisk undersökning hos födande kvinnor.  
 

Artikelsökning i CINAHL 

En inledande fritextsökning genomfördes på sökordet gynecological examination för 
att få en överblick om vad som fanns publicerat på ämnet. Denna sökning resulterade 
i 854 träffar. Vid vidare sökning användes sökorden gynecological examination AND 
experienc*, vilket resulterade i 56 träffar. I samtliga sökningar i CINAHL utgjorde 
publikationsår 20091001–20191010, språket engelska och referee granskning som 
begränsningar. Av dessa träffar valdes totalt tre artiklar ut till resultatet. Dessutom 
genomfördes en sökning med sökorden gynecological examination AND feelings. 
Denna sökning resulterade i tio träffar, varav flera var dubbletter från tidigare 
sökning. Av dessa tio träffar, valdes totalt två artiklar till resultatet. Ytterligare en 
sökning genomfördes med sökorden gynecological examination AND opinions. 
Denna sökning resulterade i åtta träffar och inga nya artiklar till resultatet valdes via 
denna sökning. I denna databas valdes slutligen totalt fem artiklar till resultatet.   
 

Artikelsökning i Medline 

En inledande fritextsökning genomfördes på sökordet gynecological examination för 
att få en överblick om vad som fanns publicerat på ämnet. Denna sökning resulterade 
i 1748 träffar. Vid vidare sökning användes sökorden gynecological examination 
AND experienc*, vilket resulterade i 121 träffar. I samtliga sökningar i Medline 
utgjorde publikationsår 20091001–20191010, språket engelska och tillgängligt 
abstract som begränsningar. Genom denna sökning valdes tre artiklar till resultatet 
som ansågs besvara syftet. Ytterligare en sökning genomfördes med sökorden 
gynecological examination AND opinions. Denna sökning resulterade i 25 träffar och 
inga nya artiklar till resultatet valdes via denna sökning. Slutligen genomfördes en 
sökning med sökorden gynecological examination AND feelings. Denna sökning 
resulterade i noll träffar. Totalt valdes slutligen tre artiklar till resultatet via sökning 
på denna databas.  
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Artikelsökning i PubMed 

En inledande fritextsökning genomfördes på sökordet gynecological examination för 
att få en överblick om vad som fanns publicerat på ämnet. Denna sökning resulterade 
i 2823 träffar. Dessutom genomfördes en MeSH-term sökning på sökordet 
gynecological examination. Denna sökning gav 588 träffar. MeSH-term sökningen 
användes som fortsatt sökmetod på sökordet gynecological examination och övriga 
sökord användes genom fritextsökning. I samtliga sökningar i PubMed utgjorde 
publikationsår 200910–201910, språket engelska och tillgängligt abstract som 
begränsningar. Sökorden som användes var gynecological examination AND 
experienc*, vilket resulterade i 73 träffar. Denna sökning resulterade enbart i 
dubbletter från tidigare sökningar i CINAHL och MEDLINE samt ingen ny artikel 
valdes ut till resultatet. Ytterligare en sökning genomfördes på sökorden 
gynecological examination AND opinions, vilket resulterade i 69 träffar. Av 69 träffar 
var flera träffar dubbletter. I denna sökning valdes en artikel till resultatet. Slutligen 
genomfördes en sökning med sökorden gynecological examination AND feelings, 
vilket resulterade i 13 träffar varav flera var dubbletter. Genom denna sökning valdes 
en artikel till resultatet. Slutligen resulterade sökningarna i denna databas i att två 
artiklar valdes till resultatet.  
 

Databearbetning 
Databearbetningen inleddes med att en artikelöversikt skapades för varje vald 
resultatartikel, vilket genomfördes för att identifiera och få en överblick över 
artiklarnas resultat och struktur (Forsberg & Wengström, 2016). Därefter granskades 
samtliga artiklar individuellt med hjälp av Carlssons och Eimans (2003) 
bedömningsmall för vetenskaplig kvalité och jämfördes sedan gemensamt (Henricson, 
2017). Vidare databearbetning genomfördes enligt Forsbergs och Wengströms (2016) 
analysmetod för en enkel form av innehållsanalys. Efter att samtliga artikelöversikter 
och granskningar genomförts, genomlästes enskilt varje artikel grundligt ett flertal 
gånger och information som betraktades som svar på studiens syfte färgmarkerades 
(Forsberg & Wengström, 2016). De enskilt färgade textsegmenten utgjorde 
meningsbärande enheter och dessa jämfördes under diskussion för att skapa 
konsensus. Dessutom skapades sammanfattningar av artiklarnas resultat och de 
meningsbärande enheterna som ansågs vara relevanta till syftet. Utifrån dessa 
meningsbärande enheter, identifierades sedan koder som överensstämde texternas 
betydelse. De koder som hade gemensam innebörd fördes samman för att 
övergripande kategorier skulle kunna skapas, vilket genomfördes under en gemensam 
diskussion. Två huvudkategorier och sju underkategorier formulerades. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapliga studier utförs av forskare i avsikt att söka ny kunskap kring ett ämne 
som berör individer eller samhället generellt (Kjellström, 2017). Studiernas fokus kan 
vara att söka förståelse kring ett ämne eller att söka efter lösningar som kan hjälpa de 
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individer som berörs (Kjellström, 2017). Enligt Kjellström (2017), behövs oftast 
mänskligt involverande i den vetenskapliga forskningen vilket kan innebära att 
människan utsätts för eventuella risker. År 2003 utfärdades Lag om etikprövning av 
forskning som avser människor i Sverige och som syftar till att skydda människans liv 
samt att respektera mänsklighetens allmänna rättigheter (SFS 2003:460). Kjellström 
(2017) beskriver forskningsetik som de potentiella överväganden som genomförs vid 
forskning, i relation till dagens etiska principer, riktlinjer, lagar och regler. 1964 
fastslogs Helsingforsdeklarationen som framlägger etiska forskningsprinciper såsom 
vikten av frivilligt deltagande och att deltagaren måste erbjudas möjlighet att ge ett 
informerat samtycke (World Medical Association, 2018). Dessutom skall innan en 
studie påbörjas ett protokoll innehållande bland annat etiska övervägande kring 
studien framläggas till en oberoende etisk kommitté (World Medical Association, 
2018). 1979 utfärdades Belmontrapporten, som framlägger att all typ av forskning 
måste sträva efter att efterfölja tre etiska principer: (1) respekt för människan, (2) göra 
gott principen och (3) rättviseprincipen (U.S. Department of Health & Human 
Services, 2018).  
 

Av de totalt tio artiklar som valdes till resultatet, var samtliga godkända av en etisk 
kommitté kopplad antingen till ett universitet, ett sjukhus eller ett hälsodepartement. 
En del av artiklarna hade fått godkännande att genomföra studien, både ifrån en etisk 
kommitté kopplad till ett universitet samt en etisk kommitté kopplad till det enskilda 
landets hälsodepartement. I några av resultatartiklarna beskrevs hur känsliga data 
hanterats och förvarats för att undvika identifiering av deltagare.   
 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017), ska forskaren kontinuerligt under studiens 
gång överväga nyttan av studien och mot de potentiella risker deltagarna kan utsättas 
för i studien. Nyttan av följande litteraturstudie är att studien skall syfta till att skapa 
kunskap kring kvinnors erfarenheter av gynekologiska undersökningar så att en 
potentiellt förbättrad reproduktiv hälsa kan uppstå. Samtliga valda resultatartiklar har 
blivit godkända av någon form av etisk kommitté och samtliga deltagare har angivit 
sitt godkännande att delta. Vidare har deltagarnas anonymitet i samtliga 
resultatartiklar bibehållits. Tillsammans kan dessa tre handlingar bidra till att risken 
med litteraturstudien reduceras.   
 

Resultat  
Resultatet presenteras utifrån följande två huvudkategorier: (1) Erfarenheter av 
obehag i samband med den gynekologiska undersökningen och (2) Erfarenheter av 
befrämjande faktorer relaterat till upplevelsen av den gynekologiska undersökningen. 
Under huvudkategori (1) Erfarenheter av obehag i samband med den gynekologiska 
undersökningen presenteras följande fyra underrubriker: Smärta som en del av 
obehag; Ångest, rädsla och oro som en del av obehag; Maktlöshet och utlämnande 
som en del av obehag; Misstro som en del av obehag. Under huvudkategori (2) 
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Erfarenheter av befrämjande faktorer relaterat till upplevelsen av den gynekologiska 
undersökningen presenteras följande tre underrubriker: Befrämjande faktorer i mötet 
med kvinnan; Personliga befrämjande faktorer hos kvinnan; Miljö och klädsel som 
befrämjande faktorer.  
 

Erfarenheter av obehag i samband den gynekologiska undersökningen  
Den gynekologiska undersökningen associeras oftast med ett obehag (Amaechina, 
Moodley & Ramnarain, 2016; Grundström, Wallin & Berterö, 2011; Mrayan, 
Alnuaimi, Abujilban & Abuidhail, 2017; Siwe, Berterö & Wijma, 2013; Yanikkerem, 
Özdemir, Bingol, Tatar & Karadeniz, 2009; Tugut & Golbasi, 2014). En kvantitativ 
studie som genomfördes på 248 kvinnor, visade att 80,2 % av de deltagande 
kvinnorna, upplevde ett obehag av emotionell karaktär före undersökningen, medan 
67,3% upplevde ett obehag av fysisk karaktär (Tugut & Golbasi, 2014). Vidare 
framkom det att 80,6% av de deltagande kvinnorna, upplevde ett obehag av 
emotionell karaktär efter undersökningen, medan 76,6% snarare upplevde ett obehag 
av fysisk karaktär (Tugut & Golbasi, 2014). I Amaechinas et al. kvantitativa studie 
publicerad 2016, beskrevs den gynekologiska undersökningen generera ett obehag 
hos 188 deltagande kvinnor (47%). En betydande andel, 61,7 % av dessa kvinnor 
beskrev obehaget som mycket starkt (Amaechina et al., 2016).   
 

Smärta som en del av obehag 

En bidragande faktor till upplevt obehag, var smärta i samband med undersökningen 
(Grundström et al., 2011; Mrayan et al., 2017; Tugut & Golbasi, 2014; Yanikkerem et 
al. 2009). Inför undersökningens genomförande upplevde kvinnor en förväntan att 
undersökningen skulle orsaka smärta (Grundström et al., 2011; Tugut & Golbasi, 
2014; Yanikkerem et al. 2009). I två kvantitativa studier, framkom det att 18% av 433 
deltagande kvinnor respektive 67,3% av 248 deltagande kvinnor befarade inför 
undersökningen att undersökningen skulle orsaka smärta (Tugut & Golbasi, 2014; 
Yanikkerem et al., 2009). Smärta kunde också upplevas efter det att undersökningen 
genomförts (Mrayan et al., 2017; Tugut & Golbasi, 2014). I Mrayans et al. kvalitativa 
studie publicerad 2017, beskrev deltagare i studien att undersökningen samt 
undersökaren hade orsakat så pass svår smärta, att en befogad brist på motivation till 
att uppsöka gynekologisk vård i framtiden, förelåg. 
 

Ångest, rädsla och oro som en del av obehag 

Många kvinnor upplevde även ångest och oro i samband med den gynekologiska 
undersökningen (Bryan & Chor, 2018; Kocabaş & Khorshid, 2011; Mrayan et al., 
2017; Siwe et al., 2013; Yanikkerem et al., 2009). Oro, ångest samt rädsla beskrevs 
som en obehaglig upplevelse av emotionell karaktär (Tugut & Golbasi, 2014). Att 
kvinnor upplevde ångest i samband med undersökningen, framkom i en fall-
kontrollstudie, där deltagande kvinnor som tillhörde en kontrollgrupp, upplevde mer 
ångest i samband med den gynekologiska undersökningen, jämfört med 
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interventionsgrupperna (Kocabaş & Khorshid, 2011). I Siwes et al. (2013) kvalitativa 
studie, framkom det att en deltagare upplevde ångest redan ett par dagar innan 
undersökningen skulle äga rum, vilket resulterade i att undersökningen upplevdes som 
fruktansvärd. En bidragande faktor till varför kvinnor upplevde ångest i samband med 
den gynekologiska undersökningen, beskrevs vara en ångest för vad som skulle 
framkomma under undersökningen (Bryan & Chor, 2019; Yanikkerem, et al., 2009). 
Vidare beskrevs att många kvinnor snarare upplevde en rädsla för möjliga medicinska 
diagnoser (Mrayan et al., 2017; Tugut & Golbasi, 2014; Yanikkerem et al., 2009). En 
rädsla för att instrumenten som användes under undersökningen var otillräckligt 
rengjorda, förelåg också hos somliga kvinnor (Mrayan et al., 2017; Yanikkerem et al., 
2009). 
 

Maktlöshet och utlämnande som en del av obehag 

Den gynekologiska undersökningen beskrevs av kvinnor som utlämnande  
 (Bryan & Chor, 2018; Grundström et al., 2011; Kocabaş & Khorshid, 2011; Mrayan 
et al., 2017; Siwe et al., 2013; Tugut & Golbasi, 2014; Yanikkerem et al., 2009). De 
kvinnor som upplevde den gynekologiska undersökningen som utlämnande, beskrev 
samtidigt också en känsla av maktlöshet samt förlust av kontroll (Bryan & Chor, 
2018; Grundström et al., 2011; Mrayan et al., 2017; Siwe et al., 2013). Att behöva klä 
av sig samt att behöva vara avklädd inför undersökningen, var en bidragande 
konsekvens som resulterade i en känsla av utlämnande (Grundström et al., 2011; 
Mrayan et al., 2017; Siwe et al., 2013). I två kvantitativa studier, uppgav så många 
som 64,4% av 90 deltagande kvinnor respektive 41,8% av 433 deltagande kvinnor, att 
de ansåg det vara skamligt att behöva klä av sig inför undersökningens genomförande 
(Kocabaş & Khorshid, 2011; Yanikkerem et al., 2009). Ytterligare beskrev kvinnor att 
de upplevde det vara utlämnande att behöva vara avklädd samt exponera privata 
kroppsdelar inför en främling (Grundström et al., 2011; Mrayan et al., 2017; Siwe et 
al., 2013). Att placera sig i den gynekologiska undersökningsstolen betraktades också 
som en bidragande faktor till en känsla av att vara utlämnad samt en känsla av skam 
(Grundström et al., 2011; Siwe et al., 2013). Kulturella och religiösa aspekter 
uttrycktes också påverka känslan av utlämnande (Bryan & Chor, 2018; Mrayan et al., 
2017). Trots att kvinnorna beskrev upplevelsen av den gynekologiska undersökningen 
som utlämnande, så menade kvinnorna att de behövde genomgå undersökningen för 
att få en bekräftelse gällande deras reproduktiva hälsa (Grundström et al., 2011).  
 

Bristfällig information i samband med undersökningens genomförande betraktades 
vara en anledning till en upplevelse av maktlöshet (Bryan & Chor, 2018; Grundström 
et al., 2011; Mrayan et al., 2017; Siwe et al., 2013). Maktlöshet kunde upplevas då 
vårdpersonal innehade en större kunskap om kvinnans reproduktiva hälsa än kvinnan i 
fråga själv (Siwe et al., 2013). Om informationen dessutom betraktades som bristande 
i detalj kring varje moment som utgjorde undersökningen, upplevde kvinnor att 
maktlösheten vidtog (Grundström et al., 2011; Siwe et al., 2013). Somliga kvinnor 
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kunde till och med ifrågasätta undersökarens avsikter under undersökningens 
genomförande, vid bristande information (Grundström et al., 2011).  
 

Misstro som en del av obehag 

Kvinnorna erfor att avsaknad av tilltro gentemot hälso- och sjukvård samt tidigare 
negativa erfarenheter, kunde bidra till att den gynekologiska undersökningen 
associerades med ett obehag (Bryan & Chor, 2018; Mrayan, et al., 2017). En 
bristande kommunikation i samband med tidigare genomgångna gynekologiska 
undersökningar resulterade i en misstro gentemot hälso- och sjukvården (Bryan & 
Chor, 2018; Mrayan, et al., 2017). Denna misstro gentemot hälso- och sjukvård, 
belystes av kvinnorna genom att de beskrev att vårdrelationen kunde betraktas som 
bristfällig, eftersom enbart en envägskommunikation förekom (Mrayan, et al., 2017). 
Kvinnorna beskrev vidare en total avsaknad av kommunikation mellan dem och 
sjuksköterskan (Mrayan et al., 2017). Tidigare negativa erfarenheter av 
undersökningen som resulterade i en upplevelse av misstro, var äldre undersökares 
bristande förmåga att kommunicera samt bekräfta kvinnornas känslor i samband med 
den gynekologiska undersökningen (Bryan & Chor, 2019).  
 

Erfarenheter av befrämjande faktorer relaterat till upplevelsen av den 
gynekologiska undersökningen 

 

Befrämjande faktorer i mötet med kvinnan 

Förmågan att bemöta och kommunicera, var en befrämjande faktor som belystes vara 
viktig för kvinnorna (Bryan & Chor, 2019; Freyens, Dejeanne, Fabre, Rouge-Bugat & 
Oustric, 2017; Grundström et al., 2011; Siwe et al., 2013; Yanikkerem et al., 2009). 
För kvinnorna betraktades det som viktigt att en god kommunikation förekom i 
samband med den gynekologiska undersökningen (Mrayan et al., 2017; Yanikkerem 
et al., 2009). Kvinnor beskrev att de upplevde det enklare att kommunicera med yngre 
undersökare eftersom dessa upplevdes kunna ta större hänsyn till deras upplevelser 
och känslor, än äldre undersökare (Bryan & Chor, 2019). Det upplevdes även enklare 
att kommunicera om intima ämnen om undersökaren var av samma kön (Bryan & 
Chor, 2019; Yanikkerem et al., 2009). Vidare framkom det att undersökarens förmåga 
att kommunicera om vardagliga ämnen som inte rörde undersökningen, erfors 
underlätta kvinnans upplevelse av den gynekologiska undersökningen (Grundström et 
al., 2011). Att undersökaren även tog sig tid att lyssna på kvinnornas yttranden i 
samband med undersökningen, erfors vara betydande (Grundström et al., 2011; Siwe 
et al., 2013; Yanikkerem et al., 2009). Detta belyses vidare i Yanikkerems 
kvantitativa studie (2009), där en tredjedel av 433 deltagare ansåg att undersökaren 
borde vara lyhörd för deras yttranden.  
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Att undersökaren var öppen och genuin i bemötandet, ansågs också vara en 
befrämjande faktor som var betydande (Bryan & Chor, 2019; Grundström et al., 
2011). I två kvantitativa studier framkom det att så många som 168 av 386 deltagande 
kvinnor respektive 217 av 433 deltagande kvinnor, önskade att en sjuksköterska 
skulle vara närvarande i samband med undersökningen (Amaechina et al., 2016; 
Yanikkerem et al., 2009). Vidare belyses det i Yanikkerems kvantitativa studie 
(2009), med 433 deltagande kvinnor att ca 72% önskade att sjuksköterskan som var 
närvarande hade ett genuint bemötande. Bemötande belyses vidare, genom att 
kvinnorna upplevde att kvinnliga undersökare var mer bemötande gentemot deras 
känslor (Bryan & Chor, 2019; Yanikkerem et al., 2009). I två studier, uppgav 46,4 % 
av 248 deltagande kvinnor respektive 45,5% av 433 kvantitativa deltagande kvinnor, 
att de föredrog att bli undersökta av en kvinnlig undersökare (Tugut & Golbasi, 2014; 
Yanikkerem et al., 2009). Det framkom dessutom att eventuella kulturella och 
religiösa aspekter kunde bemötas samt tas i beaktande, om undersökningen 
genomfördes av en kvinnlig undersökare (Mrayan et al., 2017).  
 

Att erhålla adekvat och individanpassad information ifrån vårdpersonalen i samband 
med den gynekologiska undersökningen betraktades utgöra en betydande befrämjande 
faktor till upplevelsen av den gynekologiska undersökningen (Bryan & Chor, 2018; 
Freyens et al., 2017; Grundström et al., 2011; Mrayan et al., 2017). I Yanikkerems 
kvantitativa studie (2009), med 433 deltagande kvinnor framkom det att ca 29% av 
deltagarna förväntade sig att sjuksköterskan skulle förmedla information i samband 
med undersökningen. Kvinnor önskade att de inför undersökningen fick mer 
detaljerad information om den gynekologiska undersökningen (Bryan & Chor, 2018; 
Freyens et al., 2017; Mrayan et al., 2017; Yanikkerem et al., 2009). Detaljerad 
information kring undersökningen, kunde utgöras av beskrivningar kring de olika 
momenten som utgjorde undersökningen (Bryan & Chor, 2018; Freyens et al., 2017; 
Mrayan et al., 2017). Dessutom ansågs det befrämjande att få information kring de 
delar av undersökningen som omfattar undersökning av de yttre och inre delarna av 
fortplantningsorganen samt information kring vilka instrument som används vid 
undersökningen (Freyens et al., 2017). Förutom detta beskrevs det som viktigt att få 
information kring varför och när det kan anses vara nödvändigt att genomgå en 
gynekologisk undersökning samt hur ofta (Bryan & Chor, 2018; Freyens et al., 2017; 
Mrayan et al., 2017). Genom att fortlöpande förmedla adekvat information under 
undersökningens genomförande, kunde kvinnan uppleva återkomst av kontroll och 
delaktighet (Bryan & Chor, 2018; Grundström et al., 2011). Dessutom med hjälp av 
adekvat information kunde felaktiga uppfattningar som uppstod kring undersökningen 
elimineras, såsom att den gynekologiska undersökningen betraktades som obligatorisk 
att genomgå (Freyens et al. 2017).  
 

Personliga befrämjande faktorer hos kvinnan 

En möjlig befrämjande faktor relaterat till upplevelsen av den gynekologiska 
undersökningen var ålder, mognad och sexuella erfarenheter (Bryan & Chor, 2018; 
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Freyens et al., 2017; Grundström et al., 2011). Ålder betraktades utgöra en viktig 
faktor till att unga kvinnor kände sig mer förberedda inför upplevelsen av den 
gynekologiska undersökningen (Bryan & Chor, 2018; Grundström et al., 2011). En 
specifik ålder för när kvinnor upplevde sig mer förberedda att genomgå en 
gynekologisk undersökning anges inte, utan subjektiv mognad samt enskild upplevd 
lämplighet att genomgå undersökningen spelade roll (Bryan & Chor, 2018). I 
Grundströms et al. (2011) studie framkom det att behöva genomgå en gynekologisk 
undersökning i ung ålder kan påverka upplevelsen eftersom i ung ålder upplevs oftast 
sämre självkänsla och osäkerhet kring sitt utseende. Tidigare sexuella erfarenheter 
speglade också känslan av att vara mer förberedd inför upplevelsen av att genomgå 
undersökningen, eftersom att många kvinnor först då betraktade det som nödvändigt 
att söka gynekologisk vård (Bryan & Chor, 2018; Grundström et al., 2011). I och med 
de sexuella erfarenheterna ökade kvinnans uppfattning kring sin egna kropp och 
kvinnan kunde få en ungefärlig känsla hur det kunde kännas samt kunde känna sig 
mer bekväm att visa sig naken inför någon annan (Bryan & Chor, 2018; Grundström 
et al., 2011).  
 

Kvinnorna uppskattade om de fick att ha med sig en stödjande person som de hade en 
personlig kontakt med exempelvis en syster, mor eller vän, i samband med 
undersökningen (Amaechina et al., 2016; Freyens et al., 2017; Tugut & Golbasi, 
2014). Närvaro av en person som kvinnan hade en personlig kontakt med som kunde 
utgöra ett stöd under undersökningens genomförande, erfors vara ytterligare en 
befrämjande faktor till upplevelsen (Amaechina et al., 2016; Freyens et al., 2017; 
Tugut & Golbasi, 2014; Yanikkerem et al., 2009).  
 

Miljö och klädsel som befrämjande faktorer 

Undersökningsrummets miljö, var en av flera befrämjande faktorer som beskrivs 
betydande för den gynekologiska undersökningens upplevelse (Bryan & Chor, 2019; 
Freyens et al., 2017). Kvinnorna uppskattade om miljön i undersökningsrummet inte 
var kliniskt inredd (Bryan & Chor 2019; Freyens et al., 2017). En varm miljö där 
exempelvis mjuk belysning samt behaglig bakgrundsmusik fanns, betraktades som 
lugnande och bidrog till upplevelsen (Bryan & Chor, 2019). Det var viktigt för 
kvinnorna att de fick en avskärmad plats att klä av sig inför undersökningen samt att 
platsen inte låg inom synhåll för undersökaren (Freyens et al., 2017). En inbjudande 
miljö betraktades som betryggande och lugnande (Bryan & Chor, 2019; Freyens et al., 
2017). Undersökningsklädselns utformande erfors också ha betydelse för kvinnor 
(Bryan & Chor, 2019; Kocabaş & Khorshid, 2011). I Kocabaş och Khorshids (2011) 
fall-kontrollstudie, framkom det att en interventionsgrupp som bar en specialsydd 
undersökningsklädsel, som blottade kvinnan minimalt, uppvisades ha en reducerande 
effekt på kvinnors ångestnivåer före och efter undersökningen jämfört med 
kontrollgruppen.   
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
I föreliggande litteraturstudie genomfördes flera olika sökningar i de 
omvårdnadsinriktade databaserna; CINAHL, Medline och PubMed. Enligt Henricson 
(2017), kan litteraturstudiens trovärdighet och sensitivitet stärkas genom att sökningar 
utförs i flera olika databaser. Övergripande valdes i samband med 
informationssökningen sökord som kunde betraktas som neutrala. Detta för att 
reducera förförståelsens inverkan på valet av sökord, då dessa kan tendera att 
formuleras utifrån bekanta upplevelser (Mårtensson & Fridlund, 2017). Då sökningar 
genomfördes med de olika sökordskombinationerna i samtliga databaser, uppkom 
flera dubbletter. Enligt Henricsson (2017) kan återkomsten av dubbletter betraktas 
stärka litteraturstudiens sensitivitet och på så vis även trovärdigheten. Vidare 
beskriver Henricson (2017) att om informationssökning sker i flera databaser, skapas 
det förbättrade möjligheter att finna artiklar som besvarar studiens syfte. Totalt 
resulterade sökningarna i de olika databaserna i ett sökresultat på 375 träffar. Detta 
breda sökresultat kan förklaras genom att sökningarna genomförts med hjälp av 
fritextsökning (Karlsson, 2017). Konsekvensen av en fritextsökning innebar att de 
sökord som angetts, eftersöks i samtliga abstract i den enskilda databasen där sökordet 
omnämns en eller flera gånger, vilket kan resultera i att artiklar som kan betraktas 
som inaktuella kan inkluderas i sökresultatet (Karlsson, 2017). Detta resulterade i att 
flera artiklar som framkom i sökresultatet exkluderades vid grovsållningen, eftersom 
deras titlar och abstract inte överensstämde litteraturstudiens valda syfte (Rosén, 
2017).  
 

Samtliga valda artiklar till resultatet var referee granskade, vilket även utgjorde ett 
inklusionskriterie. Enligt Henricson (2017), kan trovärdigheten hos litteraturstudien 
förhöjas då artiklar som enbart är referee granskade medtas. Referee granskning utgör 
ett viktigt kriterium för att en artikel skall kunna bedömas som vetenskaplig 
(Henricson, 2017). Enligt Wallengren och Henricson (2012), är valet av inklusions- 
och exklusionskriterier avgörande för litteraturstudiens innehållsvaliditet och 
bekräftelsebarhet. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016), är det 
av vikt att ha språkliga begränsningar i åtanke i samband med informationssökningen, 
vilket resulterade i att språket engelska antogs som inklusionskriterie, eftersom att 
detta språk kunde behärskas. Eftersom enbart artiklar författade på engelska medtogs i 
resultatet, kan detta betraktas som en svaghet i litteraturstudien, detta då artiklar 
författade på ett språk som inte kunde behärskas men som ändå hade kunnat besvara 
syftet, exkluderades (Wallengren & Henricson, 2012). Enligt Henricson (2017) utgör 
kvalitetsgranskningen av artiklar en betydande påverkan på resultatets tillförlitlighet i 
litteraturstudien. Att samtliga artiklar först granskas individuellt och sedan 
sammanställs gemensamt, anses kunna stärka reliabiliteten hos litteraturstudien 
(Henricson, 2017). En majoritet av resultatartiklarna erhöll en hög vetenskaplig 
kvalité (grad 1) enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall, kan detta 
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betraktas stärka trovärdigheten och pålitligheten i litteraturstudien (Henricson, 2017). 
Vid inledningen av litteraturstudien, exkluderades aktivt kvantitativa artiklar i 
samband med informationssökningen, eftersom att kvalitativa artiklar ansågs kunna 
besvara syftet och fenomenet bäst (Forsberg & Wengström, 2016). Allteftersom 
informationssökningen fortlöpte gjordes konstaterandet att det fanns för få kvalitativa 
artiklar publicerade inom det valda publiceringskriteriet. Detta resulterade i ett beslut 
att kvantitativa studier relevanta för syftet skulle inkluderas. I och med att två olika 
typer av artiklar användes i litteraturstudien, har en granskningsmall specifikt för 
kvalitativa respektive kvantitativa artiklar enligt Carlsson och Eiman (2003) används 
vid granskning. 
 

Enligt Henricson (2017), kan pålitligheten i litteraturstudien stärkas genom att en 
reflektion kring förförståelsen genomförs. Kontinuerligt under litteraturstudiens 
genomförande förekom en gemensam diskussion och reflektion kring den egna 
förförståelsen, som en förebyggande åtgärd så att litteraturstudien inte skulle riskera 
att färgas av förförståelsen (Henricson, 2017). Efter genomförd informationssökning, 
genomlästes samtliga resultatartiklar ett flertal gånger, för att förebygga att 
förförståelsen färgade analysen och det efterföljande resultatet.   
 

En svaghet med litteraturstudien, framkom i samband med databearbetningen, vilken 
var en oerfarenhet kring den valda analysmetoden (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
För att potentiellt reducera denna svaghet har litteraturstudien reviderats med hjälp av 
grupphandledning där studiekamrater samt handledare granskat arbetet och gett 
förslag på förbättring. Litteraturstudien har dessutom granskats av anhöriga. Enligt 
Henricson (2017), kan trovärdigheten och pålitligheten hos litteraturstudien stärkas 
genom denna form av granskning.  
 

Resultatartiklarna utgjordes av sex kvalitativa samt fyra kvantitativa artiklar. Fördelen 
med att kombinera kvantitativa och kvalitativa artiklar i litteraturstudien, kan vara att 
dessa artikeltyper tillsammans kan belysa fenomenet ur olika perspektiv (Forsberg & 
Wengström, 2016). De kvantitativa artiklarna belyste övergripande kvinnornas 
upplevelser och erfarenheter i siffror. Vidare kunde de övergripande siffrorna, övergå 
till mer fördjupande beskrivningar av upplevelser och erfarenheter med hjälp av de 
kvalitativa artiklarna. Rosén (2017) rekommenderar en typ av artiklar väljs till 
examensarbetet, men betonar att valet av artikeltyper beror på examensarbetets syfte. 
I och med att syftet med examensarbetet var att belysa kvinnors erfarenheter av den 
gynekologiska undersökningen, ansågs både kvantitativa och kvalitativa artiklar vara 
aktuella. De kvantitativa artiklarna beskrev studier som utförts i länder som Sydafrika 
(1) och Turkiet (3), medan de kvalitativa artiklarna beskrev studier som utförs i länder 
som Frankrike (1), Jordanien (1), Sverige (2) och USA (2). Resultaten i de två 
svenska studierna skulle potentiellt kunna överföras och tillämpas på kvinnor i 
Sverige. De västerländska studierna till skillnad ifrån de övriga studierna innehar 
förmodligen fler likheter än skillnader, detta eftersom sjukvårdssystemen i dessa 
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länder skulle kunna betraktas som relativt likvärdiga, däremot förekommer trots allt 
kulturella skillnader. Skillnader som skulle kunna försvåra överförbarheten av dessa 
studiers resultat till kvinnor i Sverige. Enligt Henricson (2017) bör försiktighet vidtas 
vid överförandet av resultat, med hänsyn till att det förekommer skillnader i 
sjukvårdssystem mellan olika länder. De övriga fem artiklarna, hade inte genomförts i 
västerländska länder men deras resultat kan ändå betraktas som överförbart i viss mån 
eftersom kvinnorna i samtliga av dessa resultatartiklar innehade liknande erfarenheter 
och upplevelser av den gynekologiska undersökningen som de som framkom i de 
västerländska studierna. Trots demografiska skillnader, skulle dessa studiers resultat i 
viss mån kunna appliceras på svenska förhållanden, eftersom att Sverige idag är 
mångkulturellt där människor ifrån flera olika länder och kulturer, lever i Sverige och 
uppsöker svensk sjukvård vid ohälsa. Det kan därför vara av betydelse att alla 
erfarenheter och upplevelser från olika ursprung tas i beaktande av sjuksköterskor 
involverade i gynekologisk vård.  
 

Av de tio resultatartiklarna har samtliga studier som beskrivs godkänts av en etisk 
kommitté, vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) anses var en betydande etisk 
aspekt då det gäller valda resultatartiklar i litteraturstudien. I samtliga kvalitativa 
artiklar har semistrukturerade intervjuer genomförts. Enligt Danielson (2017) utgör ett 
etiskt godkännande ett krav, för att studier som behandlar intervjuer skall kunna få 
tillåtelse att bli publicerade. I en del av de kvalitativa studierna som beskrivs i 
resultatartiklarna, framgår dessutom information om hur forskarna har valt att bevara 
det material som framkommit i intervjuerna, vilket anses vara viktigt att ha med i 
samband med en etikansökan inför genomförandet av en kvalitativ intervjustudie 
(Danielson, 2017). Deltagarna i samtliga resultatartiklar har medgivit ett godkännande 
att delta i studierna antingen genom muntligt eller skriftligt samtycke. Mårtensson och 
Fridlund (2017), betonar vidare att samtycke utgör en betydande del i 
autonomiprincipen. 
 
Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom det att kvinnor upplevde den gynekologiska 
undersökningen som obehaglig, där känslor som ångest, oro och rädsla utgjorde en 
del av obehaget (Amaechina et al., 2016; Grundström et al., 2011; Mrayan et al., 
2017; Siwe et al., 2013; Yanikkerem et al., 2009; Tugut & Golbasi, 2014). Ytterligare 
en del som utgjorde en del av obehaget var känslor av utlämnande och maktlöshet 
(Bryan & Chor, 2018; Grundström et al., 2011; Mrayan et al., 2017; Siwe et al., 
2013). Bristande kommunikation och information ansågs vara möjliga orsaker som 
bidrog till att upplevelsen av den gynekologiska undersökningen betraktades som 
obehaglig (Bryan & Chor, 2018; Grundström et al., 2011; Mrayan et al., 2017; Siwe 
et al., 2013).  
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I denna litteraturstudie framkom det att kvinnor associerade den gynekologiska 
undersökningen med ett obehag (Amaechina et al., 2016; Grundström et al., 2011; 
Mrayan et al., 2017; Siwe et al., 2013; Yanikkerem et al., 2009; Tugut & Golbasi, 
2014). Detta kan förstärkas genom två artiklar som båda är publicerade under tidigare 
decennium, där de deltagande kvinnorna också associerade upplevelsen av den 
gynekologiska undersökningen med ett obehag (Hilden et al., 2003; Oscarsson et al., 
2008). I underrubriken Misstro som en del av obehag, beskrev kvinnor att negativa 
erfarenheter, tidigare erfarenheter av att behöva genomgå gynekologisk vård och en 
bristande tilltro gentemot hälso- och sjukvård, kunde bidra till en upplevelse av 
obehag (Bryan & Chor, 2018; Mrayan et al., 2017). Dessa upplevelser bekräftades 
även i studier av Oscarsson och Benzein (2002) samt Oscarsson et al. (2008). 
Oscarsson och Benzein (2002), betonade vidare att om upplevelsen av den första 
genomgångna gynekologiska undersökningen eller den tidigaste genomgångna 
undersökningen betraktades som negativ, kunde detta få konsekvensen hos 
efterföljande undersökningar att även dessa kan tendera att betraktas som negativa. 
Tidigare erfarenheter där kvinnan har utsatts för våld kunde också påverka 
upplevelsen av den gynekologiska undersökningen negativt (Güneş & Karaçan, 
2016). Enligt Güneş och Karaçan (2016), upplevde kvinnor som blivit utsatta för våld 
och innehade posttraumatiskt stressyndrom, ett större obehag relaterat till den 
gynekologiska undersökningen jämfört med de kvinnor som inte blivit utsatta för 
våld. Det kan därför anses vara betydande att undersökaren eller sjuksköterskan i 
samband med besöket arbetar aktivt samt tar tidigare eventuella erfarenheter i 
beaktande innan dess att undersökningen inleds. Detta påpekas även av Borgfeldt et 
al. (2019), som vidare uttrycker att detta beaktande bör ske hos alla kvinnor oavsett 
ålder. 
 

I underrubriken Ångest, rädsla och oro som en del av obehag belyses att kvinnor 
upplevde känslor av ångest i samband med den gynekologiska undersökningen 
(Bryan & Chor, 2018; Kocabaş & Khorshid, 2011; Mrayan et al., 2017; Siwe et al., 
2013; Yanikkerem et al., 2009). Detta belystes väl av Kocabaş och Khorshids (2011) 
fall-kontrollstudie där kontrollgruppen i studien upplevde en högre grad av ångest i 
samband med undersökningen, jämfört med de grupper som utgjorde 
interventionsgrupper. Detta bekräftades i en annan kvantitativ studie publicerad 2019 
som undersökte försvarsmekanismer vid ångest relaterat till den gynekologiska 
undersökningen, där 223 kvinnor i åldrarna 18–19 år deltog (Demirel, Pinar & Bilgic, 
2019). Av de 223 deltagande kvinnorna uppgav drygt 40% ångest inför 
undersökningen (Demirel et al., 2019). En specialdesignad undersökningsklädsel, som 
enbart exponerade kvinnan minimalt under undersökningen, uppvisade en 
reducerande effekt på graden av upplevd ångest (Kocabaş & Khorshid, 2011). Detta 
bekräftades av sjuksköterskorna Aktas, Kumas, Odabasıoglu och Kaya (2018), som 
genomförde en liknande studie med ett specialutformat plagg och dess effekt på 
graden av upplevd ångest. I studien framkom det att de kvinnor som utgjorde 
interventionsgruppen med specialutformade klädsel, upplevde en lägre grad av ångest 
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efter undersökningen (Aktas et al., 2018). I en annan studie genomförd i Schweiz, 
uppgav 58% av 425 deltagande kvinnor, att de upplevde att det erbjudna 
specialutformade plagget gav upphov till en förbättrad upplevelse i samband med 
undersökningen (Neuhaus, Memeti, Schäffer, Zimmermann & Schäffer, 2016). 
Vidare beskrevs att 68% av de 425 deltagande kvinnorna uttryckte att de ville bli 
erbjudna möjligheten att bära ett specialutformat plagg i samband med framtida 
gynekologiska undersökningar (Neuhaus et al., 2016). Undersökningsklädselns 
betydelse kan vidareutvecklas i underrubriken Maktlöshet och utlämnande som en del 
av obehag, där kvinnor uppger avklädnad och exponerandet av privata kroppsdelar 
som bidragande till en upplevelse av utlämnande (Grundström et al., 2011; Mrayan et 
al., 2017; Siwe et al., 2013). En ytterligare aspekt av detta presenterades av Oscarsson 
(2002), som beskrev att kvinnor inför det gynekologiska besöket planerade klädseln 
så ett minimalt exponerande kunde ske efter avklädnad. Att erbjuda kvinnan 
möjligheten att bära ett specialutformat plagg i samband med undersökningen, kan 
därför betraktas som en viktig omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan kan ta till i mån 
om att reducera eventuella känslor av ångest och utlämnade samt för att bevara 
kvinnans integritet, då det tidigare har nämnts att kvinnor upplever förlust av 
integritet i samband med gynekologiska undersökningen (Larsen et al., 1997). Genom 
att bära det specialsydda plagget som enbart exponerar kvinnan minimalt, kan 
kvinnans integritet i bästa fall främjas så att kränkande känslor elimineras (Sandman 
& Kjellström, 2013). Att främja den enskilda individens integritet, är ett essentiellt 
krav inom hälso- och sjukvård och styrs av Patientlagen (SFS 2014:821). Detta 
belyses även av Svensk sjuksköterskeförening (2017) och ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor, som belyser att sjuksköterskan har en skyldighet att aktivt sträva efter 
att bevara en patients integritet. En demonstration kring hur det specialsydda plagget 
skall bäras, kan vara på sin plats så att eventuella funderingar kan tas i beaktande, 
vilket kan anses med fördel utföras av sjuksköterskan.  
 

Ett bristfälligt förmedlande av detaljerad information, kunde ge upphov till att känslan 
av maktlöshet vidtog (Grundström et al., 2011; Siwe et al., 2013). Detta bekräftades 
även av Ulker och Kivrak (2016), där erhållandet av kortfattad information i samband 
med den gynekologiska undersökningen, tenderade att påverka upplevelsen av 
undersökningen i en negativ riktning för de deltagande kvinnorna. En annan studie 
fastställer att kontinuerlig förmedling av adekvat information under undersökningen 
är av betydelse för kvinnor då det bidrar till en upplevelse av delaktighet samt 
kontroll i samband med undersökningens genomförande (Wendt, Fridlund & Lidell, 
2004). Att kontinuerlig information kunde bidra till en upplevelse av kontroll, 
bekräftades även av Larsen et al. (1997), som fann att kvinnor kunde utveckla en 
tilltro gentemot vårdpersonalen. I litteraturstudiens resultat betonades en önskan ifrån 
kvinnor att sjuksköterskan skall förmedla adekvat information i samband med 
undersökningen (Yanikkerem et al., 2009). Detta uppgavs även av Hassan et al. 
(2018), som intygade att sjuksköterskan kunde skapa en trygg närvaro genom att 
kontinuerligt ge information i samband med undersökningen. Detta kan bekräftas 
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genom att det ligger i sjuksköterskans ansvar att patienter erhåller adekvat och 
individanpassad information utifrån patientens förmåga, vilket även utgör en 
betydande grund i den enskilda patientens samtycke till vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Betydelsen av information, styrks i Patientlag 
(2014:821), som beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att ge 
korrekt och individanpassad information. Att erhållandet av information resulterade i 
en befrämjande upplevelse belystes av både Oscarsson et al. (2002) och Oscarsson et 
al., (2007). Oscarsson et al. (2007) belyste även att kontinuerlig information i 
samband med undersökningens genomförande kunde ha en positiv effekt på 
upplevelsen.  
 

Orlando belyste i sin omvårdnadsteori publicerad 1961, vikten av att sjuksköterskan 
fokuserar på patientens omedelbara upplevelser och behov (Orlando, 1990). I 
litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskan önskas vara närvarande av 
många kvinnor i samband med den gynekologiska undersökningen (Amaechina et al., 
2016; Yanikkerem et al., 2009). Genom att en sjuksköterska närvarar i samband med 
den gynekologiska undersökningen, kan sjuksköterskan med sin närvaro och unika 
förmåga att identifiera vilka specifika behov av omvårdnad som föreligger hos 
kvinnor som skall genomgå en gynekologisk undersökning (Orlando, 1990). Detta 
kan relateras till en studie genomförd av Zaić och Prosen (2015), där kvinnorna som 
deltog uppgav att då sjuksköterskorna identifierade deras obehag och rädsla i 
samband med undersökningen, resulterade upplevelsen i en lägre grad upplevd 
obehag och rädsla. Då kvinnan associerar den gynekologiska undersökningen med ett 
fysiskt och psykiskt obehag innan, under och efter, ligger det i sjuksköterskans ansvar 
att genom vidtagandet av omvårdnad avlägsna såväl detta fysiska som psykiska 
obehag. Att eliminera det fysiska och psykiska obehaget, utgör enligt Orlando (1990) 
ett av omvårdnadsteorins huvudsakliga mål, det vill säga lindra obehag.  
 

Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visar att många kvinnor associerar den gynekologiska 
undersökningen med olika former av obehag. Obehaget kan variera i intensitet och 
kan karakteriseras genom såväl emotionellt som fysiskt obehag. Emotionellt obehag 
kan omfatta att kvinnorna upplever känslor såsom ångest, rädsla, oro, maktlöshet och 
utlämnande, medan de vid upplevelse av ett fysiskt obehag kan uppleva smärta i 
samband med undersökningen. Kvinnor betonar vikten av adekvat information och ett 
gott bemötande ifrån undersökare samt sjuksköterska. Vidare beskrivs 
undersökningsklädsel och undersökningsrummets miljö som avgörande för 
upplevelsen under undersökningen. Att ha med sig en person som stöd under 
undersökningen, kan resultera i att upplevelsen av den gynekologiska undersökningen 
kan betraktas som mer behaglig. Många kvinnor vill att en sjuksköterska ska närvara i 
samband med undersökningen.  
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Implikation 

För undvika att fler kvinnor undviker att genomgå en gynekologisk undersökning för 
att bekräfta deras reproduktiva hälsa, behöver fler aktiva åtgärder utvecklas som kan 
hjälpa till att främja upplevelsen av den gynekologiska undersökningen hos kvinnor. 
Aktiva åtgärder förekommer redan idag, men dessa är fortfarande otillräckliga. Aktiva 
åtgärder enligt litteraturstudien, kan bland annat utgöras av att sjuksköterskan 
fokuserar på patientens omedelbara upplevelser och behov vid överlämnandet av 
adekvat information, specialutformad undersökningsklädsel och en god 
kommunikation. Dessutom bör vidare forskning ske kring vad sjuksköterskan kan 
genomföra i sin roll i den gynekologiska undersökningen för att främja kvinnors 
upplevelse. Resultatet belyser vikten av att fortsätta förändringsarbetet för att 
kvinnornas erfarenheter skall kunna förändras till det bättre. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 
 

Sökord CINAHL [fritext] Medline [fritext] PubMed 

Gynekologisk 
undersökning Gynecological examination Gynecological examination 

Gynecological examination 
[MeSH] 

Upplevelse  Experienc* Experienc* Experienc* [fritext] 

Erfarenhet Experienc* Experienc* Experienc* [fritext] 

Känslor Feelings Feelings Feelings [fritext] 

Uppfattningar Opinions Opinions Opinions [fritext] 
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 Tabell 2: Sökhistorik 
 

 
* Siffror inom parentes presenterar antalet dubbletter

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskad
e artiklar 

Resultat 
artiklar 

19-10-10 CINAHL 

Sökord: 
Gynecological examination AND 
experienc* [fritext] 
 
Limits: 
Published date 20091001-20191010; 
English language; Peer reviewed. 
Search modes:  
Boolean/Phrase 56 20 6 3 

19-10-10 CINAHL 

Sökord: 
Gynecological examination AND 
feelings [fritext] 
 
Limits: 
Published date 20091001-20191010; 
English language; Peer reviewed. 
Search modes:  
Boolean/Phrase 10(2) 3 2 2 

19-10-10 Medline 

Sökord: 
Gynecological examination AND 
experienc* [fritext] 
 
Limits: 
Published date 20091001-20191010; 
English language; Abstract available. 
Search modes:  
Boolean/Phrase 121(16) 24 5 3 

19-10-17 PubMed 

Sökord: 
Gynecological examination [MeSH] 
AND opinions [fritext] 
 
Limits: 
Published date 20091001-20191017; 
English language; Abstract available. 69(10) 10 2 1 

19-10-22 PubMed 

Sökord: 
Gynecological examination [MeSH] 
AND feelings [fritext] 
 
Limits: 
Published date 20091001-20191022; 
English language; Abstract available. 13(3) 4 2 1 

  Totalt: 269 61 17 10 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Amaechina, O. U., Moodley, J. & Ramnarain, H. (2016). Patients attitudes to vaginal examination 
and use of chaperones at a public hospital in South Africa. Nigerian Journal of Clinical Practice, 
19(1), 110-114. doi:  10.4103/1119-3077.173713 

Land  
Databas 

Sydafrika 
PubMed 

Syfte Att undersöka kvinnors uppfattningar av den gynekologiska undersökningen samt användandet av 
”chaperones” (stödperson) vid undersökningen.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ design 
Deskriptiv tvärsnittsstudie  

Urval 400 kvinnor deltog i studien. För att rekrytera deltagare till studien, genomfördes dagligen 
rekryteringsprocesser vid en kombinerad gynekologisk och prenatal avdelning i ett sjukhus i 
Sydafrika. De potentiella deltagare som uppgav att de var intresserade att delta i studien, erbjöds 
först individuell information kring studiens syfte och fick sedan medge sitt medgivande. Efter att 
medgivandet mottagits, tilldelades deltagaren formuläret som sedan besvarades. 
Rekryteringsprocesserna avslutades då 400 individer besvarat formulären. Urvalsstorleken på 400 
kvinnor fastställdes eftersom författarna ansåg att denna urvalsstorlek vara relevant till de antalet 
nya patienter som besökte årligen den gynekologiska och prenatala avdelningen.  

Datainsamling För att få fram data som besvarade studiens syfte, utvecklades ett formulär. Genom formuläret fick 
deltagarna bland annat besvara frågor kring deras demografi (ex. ålder), rådande uppfattningar 
kring den gynekologiska undersökningen, betydelsen av kön hos undersökaren samt deras åsikter 
kring användandet av chaperones. 

Dataanalys För att analysera den insamlade datan, användes det statistiska analysverktyget SPSS 19 samt 
deskriptiv sammanfattningsstatistik som bland annat identifierade frekvenser. Dessutom användes 
Pearsons Chi2-test, detta test användes för att identifiera om det förelåg en signifikans mellan 
samtliga variabler. 

Bortfall Inget bortfall på grund av rekryteringsprocesserna avslutades då 400 individer besvarat 
formulären.  

Slutsats Författarna drar slutsatsen att sydafrikanska kvinnor riskerar att aktivt undgå att genomgå en 
gynekologisk undersökning. Kvinnorna i studien beskriver den gynekologiska undersökningen 
som den mest intimaste undersökningen som finns. Användandet av chaperones det vill säga 
stödpersoner var något som kvinnorna var osäkra om, men kvinnorna föredrog att ha en 
sjuksköterska närvarande.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, i vetenskaplig kvalité, 89% enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 2 

 

Referens Bryan, A. F. & Chor, J. (2018). Factors Influencing Young women´s Preparedness for Their First 
Pelvic Examination. Obstetrics & Gynecology, 132(2), 479-486. doi: 
10.1097/AOG.0000000000002749 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Att söka förståelse kring vilka faktorer som bidrar till att kvinnor känner sig förberedda inför deras 
första gynekologiska undersökning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design 
Grounded theory 

Urval 30 kvinnor i åldrarna 18–24 år valde att delta i studien. Deltagare till studien rekryterades från 
Universitetet i Chicago bl.a. genom annonsering på sociala medier samt genom kontakt med 
studentföreningar. Dessutom rekryterades deltagare till studien i områden som lokaliserades nära 
universitet. Genom denna rekrytering, rekryterades kvinnor som saknade examen ifrån ett 
universitet. 

Datainsamling Efter det att munligt samtycke mottagits ifrån deltagarna, tilldelades de inledningsvis en enkät 
med frågor som riktade sig mot demografi och reproduktiv hälsa. Då frågorna i enkäten besvarats 
inleddes semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna kunde sparas efter deras genomförande, 
eftersom intervjuerna spelades in. Materialet som framkom i varje intervju transkriberades. 

Dataanalys Grounded Theory användes, genom en induktiv process. De svar som framkom i den inledande 
enkäten, användes som en röd tråd, då materialen ifrån intervjuerna granskades. Den 
transkriberade texten granskades ett flertal gånger och en kod förteckning skapades. 
Kodförteckningen omarbetades sedan av författarna, genom att varje intervju och dess koder 
framtagna av varje författare, jämfördes upprepningsvis. Tillsammans i grupp gick författarna 
igenom eventuella delar av de transkriberade intervjuerna där oenighet kring vilken kod som 
skulle appliceras rådde, till dess att överensstämmelse skapades. Slutligen kunde olika teman 
identifieras av analysen.  

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats Flera olika faktorer spelar in i huruvida en kvinna känner sig förberedd inför sin första 
gynekologiska undersökning eller inte. Kvinnorna i studien fick beskriva vilka faktorer de ansåg 
bidrog till att de kände sig mer förberedda inför den gynekologiska undersökningen. Faktorerna 
ålder, individuell sexualitet och tidigare reproduktiv hälsa är inte möjliga att påverka, men faktorn 
bristande information samband med sin första gynekologiska undersökning och dess upplevelser 
är något som hälso- och sjukvården kan modifiera.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, i vetenskaplig kvalité, 86% enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 3 

 

 

Referens Bryan, A. F. & Chor, J. (2019). Factors Influencing Adolescents and Young Adult’s First Pelvic 
Examination Experiences: A Qualitative Study.  Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 
32(3), 278–283. doi: 10.1016/j.jpag.2018.10.008 

Land  
Databas 

USA 
Medline 

Syfte Att undersöka ungdomars och unga vuxnas upplevelser av den första gynekologiska 
undersökningen samt identifiera faktorer som kan förbättra upplevelsen.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Grounded theory 

Urval 30 kvinnor i medelåldrarna 18–24 år valde att delta i studien. Deltagare till studien rekryterades 
från Universitetet i Chicago bl.a. genom annonsering på sociala medier, mailkontakt med 
studentföreningar samt flygblad som bjöd in potentiella deltagare att ta kontakt via mail eller 
telefon. Kvinnor som var mellan 18–24 år och hade genomgått en gynekologisk undersökning 
samt kunde ge ett samtycke på engelska inkluderades i studien. Urvalet var även fokuserad på att 
kvinnorna hade vissa behörigheter som ålder, etnicitet, utbildning och en gynekologisk historia. 
Samtliga deltagare erhöll 25 USA dollar för sitt deltagande.  

Datainsamling Efter att ha mottagit ett muntligt samtycke, hölls semistrukturerade djupintervjuer med deltagarna 
och med hjälp av en intervjuguide. Intervjuerna blev digitalt inspelade.  

Dataanalys Det inspelade datamaterialet transkriberades och blev individuellt granskade av båda forskarna.  
Grounded theory och dess principer användes för att skapa en inledande kodförteckning. 
Datamaterialet genomlästes flera gånger tills kodförteckningen hade förfinats. Kodförteckningen 
reliabilitets testades med en k poäng på 0,7 eller mindre för att sedan färdigställa 
kodförteckningen. Den färdiga kodförteckningen användes för att koda datamaterialet med hjälp 
av programmet ATLAS.ti (version 7.8.15, Tyskland, Berlin). Författarna möttes upp och 
diskuterade de individuella tolkningarna av dataanalys och resultat tills konsensus uppnåddes samt 
huvudteman bildats.  

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats Kvinnans första gynekologiska undersökning påverkas av flera olika faktorer, vissa faktorer är 
omöjliga att påverka som sjukvårdspersonal men vissa är faktorer är möjliga att påverka. De 
faktorer som är omöjliga är påverka är ändå viktiga att ta hänsyn till så sjukvårdspersonalen kan 
tillsammans med de påverkbara faktorerna skapa åtgärder som förbättrar kvinnans upplevelser. 
God kommunikation och information samband med en gynekologisk undersökning är de faktorer 
som sjukvårdspersonal bör förbättras på.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, i vetenskaplig kvalité, 83% enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 4 

 
 

 

Referens Freyens, A., Dejanne, M., Fabre, E., Rouge-Bugat, M. E. & Oustric, S. (2017). Young women 
describe the ideal first pelvic examination – Qualitative research using semistructured 
examination. Canadian Family Physician, 63(8), e376–e380.  

Land  
Databas 

Frankrike 
CINAHL 

Syfte Att undersöka föreställningar av den första gynekologiska undersökningen bland ungdomar som 
ännu inte genomgått undersökningen och identifiera deras kriterier för en positiv upplevelse av en 
gynekologisk undersökning.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ design 
Innehållsanalys 

Urval 16 unga kvinnor i åldrarna 15–19 år deltog i studien. Deltagare till studien rekryterades genom 
snöbollsurval och riktat urval tills datamättnaden uppnåddes. Rekryteringen skedde i städerna 
Midi-Pyrénées och Auvergne i Frankrike, de kvinnor som hade genomgått en gynekologisk 
undersökning exkluderas. Endast de kvinnor som inte hade genomgått en gynekologisk 
undersökning inkluderas i studien.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer hölls med deltagarna med hjälp av en intervjuguide framställd av 
artikelförfattare ett, två och tre. Intervjuguiden reviderades efter några genomförda intervjuer. 
Öppna frågor ställdes och frågorna behandlade deltagarnas kunskap om gynekologisk 
undersökning och vart dem hade fått den kunskapen, kriterier för en positiv upplevelse samt vilka 
föreställningar de hade om gynekologiska undersökningar. Efter mottaget skriftligt samtycke av 
deltagarna eller deltagarnas föräldrar hölls intervjuerna av artikelförfattare två och tre samt 
spelades intervjuerna in anonymt.  

Dataanalys Dataanalysen inleddes med att inspelade data transkriberades grundligt. Den transkriberade 
materialet analyserades direkt genom longitudinell analys med forskarnas anteckningar och 
uppträdda huvudteman i intervjuerna. Vidare genomförde två forskare tvärsnittsanalyser med hjälp 
av Microsoft Excel. Forskarna sekvenserade och kodade datan individuellt, sedan skedde en form 
av triangulering där forskarna gick igenom tillsammans de individuellt genomförda kodningarna 
för varje intervju. Tre kategorier kunde identifieras och dessa kategorier verifierades av tre 
forskare (artikelförfattare ett, två och tre).  

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Adekvat information innan en gynekologisk undersökning kan reducera unga kvinnans oro 
relaterat till undersökningen, främja kvinnans ställning genom ökad kunskap och kvinnans 
inställning till uppkommande gynekologisk undersökning.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, i vetenskaplig kvalité, 87% enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 5 

 

 

Referens Grundström, H., Wallin, K. & Berterö, C. (2011). 'You expose yourself in so many ways': young 
women's experiences of pelvic examination. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 
32(2), 59–64. doi: 10.3109/0167482X.2011.560692 

Land  
Databas 

Sverige 
Medline 

Syfte Att identifiera och beskriva unga kvinnors upplevelser av gynekologiska undersökningar. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design 
Fenomenologisk ansats 

Urval 9 kvinnor i åldrarna 18–25 år deltog i studien. Kvinnor i två ungdomsmottagningar i sydöstra 
Sverige blev tillfrågade efter genomgått en gynekologisk undersökning att delta i studien. 30 
kvinnor gav sitt samtycke. 15 kvinnor valde avböja vid telefonkontakt och 6 kvinnor valde att inte 
dyka upp vid bokat möte.  

Datainsamling Intervjuerna hölls inom 5 veckor efter genomgången gynekologiska undersökning, samtliga 
intervjuer hölls på universitet varav en hemma hos deltagaren. Forskarna ställde frågor och 
samtliga svar spelades in på band samt transkriberades ordagrant. Intervjuerna pågick mellan 25–
45 minuter. 

Dataanalys Datan analyserades enligt Moustakas modified method of phenomenology, och denna 
fenomenologiska metod består av 10 steg. Analysen inleds med att forskarna i första steget 
utforskar deras egna erfarenheter av fenomenet för att etablera förförståelse. Den transkriberande 
datan lästes igenom och betydande uttalanden som uppreptes och belyste upplevelsen sorterades ut 
samt analyserades vidare i de olika stegen.  Slutligen kunde 3 olika teman identifieras av analysen. 

Bortfall 21 st.  

Slutsats Forskarna drar slutsatsen att unga kvinnor oftast betraktar den gynekologiska undersökningen som 
intim. I samband med den gynekologiska undersökningen upplevde de unga kvinnorna att de 
förlorade kontrollen. För att stärka kvinnornas ställning, är det viktigt med kontinuerlig 
information. Då undersökaren respekterade kvinnors autonomi, tenderade undersökningarna att 
utvecklas till positiva upplevelser. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, i vetenskaplig kvalité, 83% enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Kocabaş, P. & Khorshid, L. (2011).  A comparison of the effects of a special gynaecological 
garment and music in reducing the anxiety related to gynaecological examination. Journal of 
Clinical Nursing, 21(5–6). doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03958.x 

Land  
Databas 

Turkiet 
PubMed 

Syfte Att undersöka vilken effekt ett speciell designat plagg och musik samt enbart ett speciell designat 
plagg hade på uppmätta nivåer av ångest relaterat till den gynekologiska undersökningen. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ design 
Fallkontrollstudie  

Urval Totalt 90 deltagare rekryterades till studien inför dess genomförande. Dessa deltagare delades 
sedan i in 3 olika undersökningsgrupper. Den första undersökningsgruppen utgjorde kontrollgrupp 
och innehöll de 30 första kvinnorna som gav sitt medgivande till att delta i studien. De resterande 
två undersökningsgrupperna utgjorde interventionsgrupper. Dessa två grupper innehöll 30 kvinnor 
var. 

Datainsamling För att samla in data till studiens syfte, formulerades ett formulär som utgjordes av tre delar. Två 
delar med frågeformulär relaterat till studien samt en del som utgjordes av STAI (State-Trait 
Anxiety Inventory Form). I den första delen av formuläret fick kvinnorna besvara frågor kring 
inkomst och familjestatus. Den andra delen innehöll frågor som riktade sig till upplevelsen av den 
gynekologiska undersökningen exempelvis orsaken till att en gynekologisk undersökning skulle 
genomgås samt hur många undersökningar deltagarna hade genomgått tidigare med mera. Den 
delen av formuläret som utgjordes utav STAI, innehöll 20 frågor där kvinnorna fick lov att 
bedöma vilket alternativ de ansåg mest stämma överens med frågan. Då studien skulle genomföras 
delades de 90 rekryterade kvinnorna in i 3 olika grupper. En av grupper utgjorde kontrollgrupp 
medan de resterande två grupperna utgjorde interventionsgrupp. Varje deltagare oavsett grupp fick 
besvara STAI innan studien genomfördes. Slutligen hölls intervjuer inför undersökningens 
genomförande, i ett separat och diskret rum på sjukhuset. 

Dataanalys En statistisk analys genomfördes. För att genomföra den statistiska analysen användes det 
statistiska analysverktyget SPSS 15.0. Alla potentiella variabler beräknades genom 
frekvensmätning. Fishers´s test nyttjades också, för att undersöka möjliga skillnader mellan 
grupperna. Slutligen användes också ANOVA, beroende t-test, Mann-Whitney samt Kruskal-Wallis 
test för att bedöma vilka skillnader som förelåg mellan olika nivåer av ångest. 

Bortfall Framgår inte.  

Slutsats Forskarna drar slutsatsen att ångest nivåerna hos kvinnor som skall genomgå en gynekologisk 
undersökning kan reduceras med ett specialdesignat plagg, en icke-farmakologisk åtgärd. I 
kontrollgruppen där de varken hade ett specialdesignat plagg eller musik, var ångestnivåerna 
betydligt höga både före och efter undersökningen jämfört med interventionsgrupperna med ett 
specialdesignat plagg respektive ett specialdesignat plagg och musik. I denna studie utgjorde inte 
musik tillsammans med ett specialdesignat plagg en större skillnad på ångestnivåerna som enbart 
ett specialdesignat plagg utgjorde. Ett specialdesignat plagg framträddes som den åtgärd som hade 
en mest positiv effekt på ångestnivåerna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, i vetenskaplig kvalité, 87% enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Mrayan, L., Alnuaimi, K., Abujilban, S. & Abuidhail, J. (2017). Exploring Jordanian   women's 
experience of first pelvic examination. Applied Nursing Research, 38, 159–162. doi: 
10.1016/j.apnr.2017.10.006 

Land  
Databas 

Jordanien 
CINAHL 

Syfte Att utforska jordanska kvinnors upplevelser av den första gynekologiska undersökningen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design 
Tematisk analys 

Urval 37 kvinnor valde att delta i studien. Jordanska gifta kvinnor med diverse anledningar till att besöka 
kliniken och haft sin första gynekologiska undersökning blev inbjudna av en barnmorska att delta i 
studien.   

Datainsamling Semistrukturerade djupintervjuer hölls med deltagarna och förberedda intervjuguider användes. 
Intervjuerna hölls på kliniken eller utifrån vart deltagaren ville. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Analysen genomfördes med hjälp av analysprogrammet Thematic Content Analysis Tool (TCAT). 
Med hjälp av TCAT kunde forskarna urskilja tematiskt innehåll genom att gemensamma teman 
identifierades, och dessa kodades samt analyserades vidare tills huvudteman bildades. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Medvetenhet om långtidseffekterna av en gynekologisk undersökning, måste ökas. Detta eftersom 
att många kvinnor upplever en gynekologisk undersökning som ett känslomässigt trauma. 
Forskarna drar också slutsatsen att många kvinnor behöver en betänketid för att hantera den 
information och de beslut som tagits under undersökningen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, i vetenskaplig kvalité, 77% enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall.  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Siwe, K., Berterö, C. & Wijma, B. (2013). Gynecological patients learning to perform the pelvic 
examination: A win-win concept. Sexual & Reproductive Healthcare, 4(2), 73-77.  doi: 
10.1016/j.srhc.2013.01.001 

Land  
Databas 

Sverige 
Medline 

Syfte Att undersöka gynekologi patienters uppfattningar kring tidigare genomförda gynekologiska 
undersökningar, ett utbildningstillfälle om den gynekologiska undersökningen före en schemalagd 
konsultation samt vilken effekt utbildningstillfället hade under konsultationen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design 
Grounded theory  

Urval 12 kvinnor som hade en ålder mellan 20–60 år deltog i studien. Potentiella deltagare till studien 
rekryterade ifrån Universitetssjukhuset i Linköpings öppenvårdsavdelning för gynekologiska 
patienter. Samtliga av de potentiella deltagarna var inbokade för att genomgå en gynekologisk 
undersökning. De potentiella deltagare som efterföljde inklusionskriterierna för studien erhöll en 
efterfrågan att delta i studien. 

Datainsamling Intervjuerna hölls av studiens tredje författare i samband med genomgången undersökning. I 
intervjun tillfrågades deltagarna kring deras uppfattningar av tidigare genomgångna 
gynekologiska undersökningar, utbildningstillfället samt undersökningen under konsultationen. 
Öppna frågor kombinerades med sonderingsfrågor så att en bredare kontext kunde skapas. 
Deltagarna intervjuades i 15–90 minuter. Intervjuerna sparades efter deras genomförande genom 
att de spelades in och sedan transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Artikelförfattare ett och två, granskade det material som transkriberats efter de genomgångna 
intervjuerna. Detta gjordes för att få en överblick. Analysen fortsattes sedan genom att 
artikelförfattare ett och två, enskilt induktivt granskade det framkomna materialet, med stöd av 
grounded theory principer för att förstå vad som framkommit. Glaser´s scheme nyttjades under 
den fortsatta analysen för att generera faktiska koder, d.v.s. ord som speglade en relation till den 
fråga som ställdes. De faktiska koderna som framkom jämfördes konstant med övriga koder, för 
att kunna identifiera övergripande teman. 

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats Författarna drar slutsatsen att det kan vara av stor vikt för både patienten och undersökningens 
utgång att patienten är ordentligt informerad inför undersökningen för att minska obehag och öka 
empowerment.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, i vetenskaplig kvalité, 82% enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Tugut, N. & Golbasi, Z. (2014). Aspects of emotion and physical discomfort in gynecologic 
examination. A study of Turkish women. The Journal of Obstetrics and Gynaecological Research, 
40(6), 1777-1784.  doi: 10.1111/jog.12409 

Land  
Databas 

Turkiet 
CINAHL 

Syfte Att undersöka och bestämma psykiskt och emotionellt obehag upplevt före och efter 
genomförandet av en gynekologisk undersökning hos kvinnor som besökte en gynekologisk samt 
obstetrisk öppenvårdsklinik på ett universitetssjukhus. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ design 
Tvärsnittsstudie 

Urval 248 kvinnor i åldrarna 18–58 år deltog i studien. För att rekrytera deltagare till studien, tillfrågades 
270 kvinnor (inte gravida) som var inbokade för att genomgå en rutinmässig gynekologisk 
undersökning på en gynekologisk och obstetrisk öppenvårdsavdelning, om de ville delta. Efter 
rekryteringsprocessens genomförande, hade 91,8% (248 st) av kvinnorna gett sitt medgivande till 
att delta.  

Datainsamling För att kunna besvara studiens syfte, utvecklades ett formulär som baserades på en tidigare 
genomförd litteraturöversikt. Formuläret indelades i två olika svarssektioner. I den första delen av 
formuläret och därmed den första svarssektionen, fick deltagarna bland annat besvara frågor kring 
deras medicinska och obstetriska hälsa samt av vilken anledning de skulle genomgå en 
gynekologisk undersökning. I den andra delen av formuläret och svarssektionen, fick deltagarna 
besvara hur svårt det fysiska och psykiska obehaget upplevdes vara i samband med 
undersökningen. Denna svarssektion besvarades med hjälp av VAS (visuell analog skala). 

Dataanalys Insamlade data analyserades med hjälp av det statistiska analysverktyget SPSS 14.0. Data såsom 
bland annat kvinnornas nivå av utbildning samt familjestruktur med mera, utgjorde den så kallade 
nominal datan och beskrevs med hjälp av frekvensspridning. Medan data som beskrev hur svårt 
det psykiska och emotionella obehaget var i samband med undersökningen, benämndes som 
ordinal data och beskrevs genom genomsnittlig och standardiserad avvikelse. För att undersöka 
och beskriva skillnader i kvinnornas deskriptiva data, användes t-test. 

Bortfall 22 st 

Slutsats Kvinnor upplevde mer fysiskt obehag under en gynekologisk undersökning än de hade förväntat 
sig. Anställda i hälso-och sjukvården bör aktivt arbeta för att hitta tekniker och åtgärder som 
förbättrar kvinnors obehagliga upplevelser av den gynekologiska undersökningen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, i vetenskaplig kvalité, 96% enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Yanikkerem, E., Özdemir, M., Bingol, H., Tatar, A. & Karadeniz, G. (2009). Women´s attitudes 
and expectations regarding gynaecological examination. Midwifery, 25(5), 500–508. doi: 
10.1016/j.midw.2007.08.006 

Land  
Databas 

Turkiet 
CINAHL 

Syfte Denna studie hade fyra syften: (1) att beskriva kvinnors uppfattningar kring sjuksköterskan samt 
läkaren i samband med den gynekologiska undersökningen, (2) att identifiera om kvinnorna hade 
en preferens kring undersökarens kön, (3) att undersöka kvinnors upplevelser i samband med den 
gynekologiska undersökningen samt slutligen (4) att fastställa varför kvinnor söker sig till en 
gynekologisk öppenvårdsavdelning.   

Metod:  
Design 

Kvantitativ design 
Deskriptiv tvärsnittsstudie  

Urval 442 kvinnor rekryterades till studien. För att rekrytera deltagare till studien vände sig författarna 
till artikeln, till den gynekologiska öppenvårdsavdelningen på kvinno- och barnsjukhuset i 
Manisa. Utifrån studiens syfte, tillfrågades 465 kvinnor som skulle genomgå en gynekologisk 
undersökning om de hade ett intresse att delta. Innan de gav sitt medgivande till att delta, 
tillfrågades kvinnorna kring varför de skulle genomgå undersökningen samt informerades om 
studiens syfte 

Datainsamling För att samla in data som besvarade studiens syfte, utvecklades ett formulär som bestod av två 
olika svarssektioner och en intervju genomfördes. I den första svarssektionen fick deltagarna 
bland annat svara på frågor om deras sociodemografiska bakgrund samt antalet genomförda 
graviditeter med mera. I den andra svarssektionen fick deltagarna bland annat besvara frågor kring 
deras uppfattningar av den gynekologiska undersökningen samt orsaken till att de skulle genomgå 
en gynekologisk undersökning med mera. Intervjun kunde först genomföras då deltagarna gett sitt 
slutgiltiga medgivande till att delta. Intervju baserades på formuläret och genomfördes i ett avskilt 
rum på sjukhuset precis innan deltagarna skulle genomgå undersökningen. 

Dataanalys För att analysera den insamlade datan, användes det statistiska analysverktyget Statistical Package 
for the Social Sciences version 10.0. Beräkningar av samtliga variabler genomfördes genom 
frekvens- och summeringsstatistik. För att identifiera om det förekom en signifikans hos samtliga 
variabler, använde författarna Pearsons x2 – test.   

Bortfall 32 st  

Slutsats Gynekologisk undersökning är en viktig undersökning i gynekologisk vård och många kvinnor 
behöver genomgå det mer än en gång under sitt liv. Artikeln belyser bland annat vikten av 
tillräcklig information kring den gynekologiska undersökningen för att förbättra och främja 
kvinnors upplevelser. Vidare beskrivs vikten av att bli behandlad respektfullt under sitt besök och 
därigenom kan kvinnor skapa positiva relationer med sjukvårdspersonalen. Adekvat information 
och att bli respektfullt behandlad främjar kvinnan till att uppsöka gynekologisk vård vid behov.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, i vetenskaplig kvalité, 96% enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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