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1 INTRODUKTION 

Båda författarna har arbetat på gynekologi- och BB-avdelning sedan sjuksköterskeexamen. 
Via vårt arbete har vi kommit i kontakt med kvinnor från olika kulturer med 
infertilitetsproblem, dels de kvinnor som haft en lyckad behandling och fått barn men också 
de kvinnor som fortfarande är ofrivilligt barnlösa. De kvinnor vi mött har gett oss en inblick i 
både utredningar och behandlingar relaterat till infertilitet, och hur detta kan påverka den 
enskilda individen. Infertilitet är inte enbart en fråga som berör sorgen över att inte kunna få 
ett barn utan även hur man upplever sin egen identitet som kvinna. Identiteten som kvinna 
och kvinnlighet kan vara relaterat till förmågan att kunna föröka sig och bära fram ett barn. 
Därför är det viktigt att kunna diskutera infertilitet för att inte skapa en stigmatisering kring 
ämnet, men även för att få mer kunskap och på så sätt få en förståelse för de kvinnor som 
lider och lidit av infertilitet.  

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt beskrivs begreppet infertilitet samt exempel på orsaker bakom och behandling 
till detta problem. Utöver detta redogörs begreppet genus och könsidentitet. Tidigare 
forskning inom detta område beskrivs samt den teoretiska utgångspunkten för arbetet 
förklaras.   

2.1 Definition - Infertilitet  
Enligt WHO:s definieras infertilitet som frånvaro av befruktning trots 24 månaders oskyddat 
samliv. Infertilitet delas upp i primär- och sekundär infertilitet. Primär infertilitet innebär 
frånvaro av konception efter 24 månaders oskyddat samliv. Om kvinnan vid ett tidigare 
tillfälle varit gravid men inte fött ett levande barn och därefter försökt bli gravid men inte 
befruktats efter 24 månader, klassas detta som sekundär infertilitet (Bryman, 2015). 

2.1.1 Prevalens och Orsak 

I Sverige har antalet infertila par ökat under de senaste åren. År 2005 var ca 10-15% av alla 
par ofrivilligt barnlösa. Fram till 2015 har antalet infertila par ökat till 15-20% (Bryman, 
2015; Weström, Åberg, Anderberg & Andersson, 2005). 
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Våra levnadsvanor anses vara en av orsakerna till att infertiliteten ökar. Faktorer som 
påverkar fertiliteten är framförallt ålder, vikt, motion, kost, rökning, alkohol och droger samt 
koffein (Skoog Svanberg & Sydsjö, 2016). Ålder är en viktig faktor främst vid kvinnlig 
infertilitet. Detta då fertiliteten minskar vid högre ålder och sjunker gradvis från och med att 
kvinnan är 25 år, vid 45 års ålder är det endast ett fåtal kvinnor som kan bli gravida (Bryman, 
2015). Vikt är en annan faktor som har stor påverkan. Dock är det inte bara övervikt utan 
även undervikt som påverkar fertiliteten. Kvinnor med ett BMI under 19 drabbas ofta av 
oregelbunden menstruation eller amenorré och har därför lägre chans att bli gravida (Skoog 
Svanberg & Sydsjö, 2016).  

2.1.2 Utredning och Behandling 

Vid utredning av infertilitet vill man upptäcka eventuella orsaker till infertiliteten. Det 
beräknas att ca en tredjedel av bakomliggande orsakerna beror på kvinnan (Skoog Svanberg 
& Sydsjö, 2016). Exempel på bakomliggande orsaker kan vara anatomiska avvikelser såsom 
uterus myom och missbildningar på äggledare efter genital infektion. Det kan också bero på 
ovulationsrubbning som kan vara orsakat av hormonell påverkan vid bland annat 
polycystiskt ovariesyndrom (Bryman, 2015). Undersökningar sker för att kontrollera 
kvinnans ovulation via bland annat blodprover, ultraljud samt kartläggning av 
menstruationscykeln. Livmodern utreds via en gynekologisk undersökning med inspektion, 
palpation och ultraljud. Ultraljud med kontrastvätska, hydrosalpingografi, syftar till att 
undersöka äggledarnas funktion och passagemöjlighet, vilket är viktigt om det misstänks att 
kvinnan t.ex. haft en genital infektion (Skoog Svanberg & Sydsjö, 2016). Behandling av 
infertilitet innefattar bland annat assisterad befruktning i form av ovariestimulation, 
insemination och IVF (In-vitro fertilisering). Ovariestimulation har som syfte att via 
hormonell stimulering åstadkomma ovulation eller för att framställa ett optimalt antal 
äggceller inför t.ex. IVF (Nilson & Hillensjö, 2005).  

2.2 Genus - Kvinnlig könsidentitet   
Orättvisor mellan könen ansågs tidigare ha en naturlig förklaring då det biologiska könet 
delade upp män och kvinnor. En bidragande faktor till detta är det faktum att kvinnor föder 
barn och att män inte gör det. Dessa skillnader och orättvisor ansågs vara naturliga och 
därför inte nödvändiga eller önskvärda att förändra. Ur ett historiskt perspektiv har 
kvinnlighet och den kvinnliga identiteten varit kopplad till och beroende av den fysiska 
kroppen. På så sätt har identiteten som kvinna varit relaterat till den fysiska förmågan att bli 
gravid, föda barn samt amma (Kamjou, 1998). Genus definieras som egenskaper som tilldelas 
och kopplas samman med det biologiska könet. Begreppet innefattar samhällets 
föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. Genus ser olika ut i olika kulturer 
och förändras över tid och rum, det som definierades som kvinnligt för tidigare generationer 
är inte detsamma som det är idag (Wijma, 2010).  

Könsidentitet kan beskrivas som en individs självidentifierande kön. Detta behöver inte 
överensstämma med det biologiska könet, de normer som finns gällande kön eller individens 
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sexuella läggning. Kvinnlig könsidentitet innebär att individen upplever sig vara kvinna. Det 
går dock att diskutera vad som kan upplevas vara kvinnligt och vilka faktorer som ligger 
bakom detta begrepp. Inom genusforskning råder viss osämja kring genus begreppen och hur 
de ska tolkas. Ett sätt att beskriva dessa begrepp är att ”kön” är de biologiska och fysiologiska 
egenskaperna varvid ”genus” är de mentala och beteendemässiga egenskaper. Problemet med 
detta är att kroppen/det fysiska åtskiljs från det mentala jaget. Detta är problematiskt då det 
inte går att skilja dessa åt, den fysiska kroppen påverkar individens erfarenheter och vilket liv 
denna kan leva även om detta inte sker medvetet hos den enskilde individen (Carlson, 2001).  

2.3 Kvinnors upplevelser av infertilitet  
Infertilitet kan ses som ett gemensamt problem hos det drabbade paret samtidigt som det är 
ett individuellt problem, detta då infertilitet kan upplevas olika för de båda parterna (Skoog 
Svanberg & Sydsjö, 2016). Infertilitet väckte olika känslor och tankar hos den infertila 
kvinnan och det påverkade hennes sätt att se på sig själv. Det påverkade exempelvis 
självkänslan och ledde till en känsla av otillräcklighet (Behboodi-Moghadam, Salisali, 
Eftekhar- Ardabily, Vaismoradi & Ramezanzadeh, 2013). Detta då identiteten som kvinna 
och hustru var kopplade till förmågan att få barn. Det var en norm att alla kvinnor ska kunna 
få barn. Därför upplevdes ett liv med ofrivillig barnlöshet som meningslöst (Behboodi-
Moghadam et al., 2013; Fernández-Sola, Martinínez-Caba, Hernández-Padilla, Carmona-
Samper, & Granero-Molina, 2016; Hollos & Larsen, 2008; Nahar & Richters, 2011; Roichou, 
2013). Detta ledde till känslor såsom ensamhet och frustration hos de kvinnor som inte 
passade in i normen. De blev rastlösa då de upplevde en ensamhet och en känsla av saknad 
kopplad till deras barnlöshet. När de inte levde upp till samhällets syn på vad en ”normal” 
kvinna var börjar de ifrågasätta vem de var som kvinna (Nahar & Richters, 2011). Att få barn 
och bilda familj, var något som människor såg som en självklarhet (Bryman, 2015; Sternke & 
Abrahamson, 2015). För de kvinnor som var gifta och i barnafödande ålder, uppfattades det 
ofta som om de var tvungna att förklara för omgivningen varför de inte passade in i normen 
(Sternke & Abrahamson, 2015). Människor som var drabbade av ofrivillig barnlöshet, 
infertilitet kunde hamna i en existentiell kris (Bryman, 2015). Gifta kvinnor påverkades dock 
mindre av sin infertilitet och hade ett bättre välmående än de ogifta, detta till stor del tack 
vare stöd från sin partner (Johnson & Fledderjohann, 2012). En studie av Cunha, Galhardo 
och Pinto-Gouveia (2016) visade på att kvinnor hade en mer dömande uppfattning mot sig 
själva i jämförelse med män i samband med infertilitet. Detta oavsett orsaken bakom 
infertiliteten. Kvinnornas kritiska syn på sig själva kunde leda till ensamhet och isolering då 
de identifierade sig själva med deras infertilitet. Ytterligare en studie visade på att kvinnor 
inte endast dömde sig själva hårdare jämfört med män, utan även att kvinnorna visade fler 
tecken på depression och skam av olika slag relaterat till infertiliteten (Galhardo, Pinto-
Gouveia, Cunha & Matos, 2011). Mental ohälsa var mer frekvent hos infertila gifta kvinnor, 
orsaken bakom detta var känslan att vara en belastning i äktenskapet (Roichou, 2013). 
Johnson och Fledderjohann (2012) beskriver att även i de fall när ingen klar diagnos fanns 
som orsak till infertilitet, skuldbelade kvinnorna trots detta sina egna kroppar i viss mån. 
Vidare upptäckte de att kvinnor som identifierade sig som infertila led mer, än de kvinnor 
som kunde särskilja sin identitet från sin diagnos. En studie av Mumtaz, Shahid och Levay 
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(2013) visade på att manlig infertilitet inte ville kännas vid av männen och deras familjer, och 
i de fall där det diagnostiskt var bekräftat att mannen var orsaken till infertiliteten var det 
fortfarande kvinnan som fick skulden.  

2.4 Kulturella aspekter av infertilitet 

Infertilitet påverkade kvinnor på olika sätt och konsekvenserna kunde vara mer eller mindre 
allvarliga. I vissa kulturer ledde infertilitet inte enbart till en sorg för kvinnan utan kunde 
också innebära ett hot mot hennes fysiska och psykiska hälsa. Gifta kvinnor i Bangladesh var 
beroende av sin make både ekonomiskt, känslomässigt och andligt. Barnlöshet var 
stigmatiserat och som gift kvinna förväntades det av dig att du skulle kunna få barn. Levde du 
inte upp till denna förväntning kunde det leda till allvarliga konsekvenser såsom fysisk och 
psykisk misshandel (Nahar & Richters, 2011). Fysiskt och psykiskt våld förekom även vid de 
tillfällen när det var mannen och inte kvinnan som var infertil (Mumtaz et al., 2013). Oron 
var stor för en infertil gift kvinna då hon levde med möjligheten att hennes make skulle 
lämna henne eller hitta en ny fru. Påtryckningar kunde komma från mannen och hans familj 
som gjorde att kvinnan kände sig tvingad att ingå i ett polygamistiskt äktenskap (Mumtaz et 
al., 2013; Roichou, 2013; Vanderliden, 2009). Det fanns en rädsla över att förlöjligas på 
grund av sin infertilitet (Roichou, 2013). 

Ytterligare en konsekvens var att kvinnan blev utstött från samhället då att hon inte fick delta 
i särskilda ceremonier vilket ledde till en social isolation (Nahar & Richters, 2011). Exempel 
på detta var att en infertil kvinna i Moçambique inte fick närvara vid fertilitetsritualer och vid 
barnafödsel. I Nigeria fick dessa kvinnor inte delta vid begravningar. I Rwanda och Nigeria 
var det inte ovanligt att en infertil kvinna straffades genom att vägras mat och kläder av sin 
make på grund av sin infertilitet (Roichou, 2013). På landsbygden i Bangladesh fick de 
infertila kvinnorna inte befinna sig ute på gatorna på morgonen tillsammans med resten av 
befolkningen.  Andra människor behövde inte ens möta deras blickar (Nahar & Richters, 
2011). I Iran var barnlöshet stigmatiserat. Infertila gifta kvinnor utsattes för fysiskt och 
psykiskt våld, detta då männen såg det som sin rätt att slå sin hustru om hon inte kunde bli 
gravid. Det var dock inte enbart mannen som skuldbelade kvinnan utan i många fall andra 
släktingar. Många kvinnor i Iran levde i rädslan att deras män skulle överge dem och gifta om 
sig om de inte kunde få barn, vilket kunde innebära att kvinnan inte hade möjlighet att 
försörja sig ekonomiskt. Infertilitet ledde till ett utanförskap då kvinnorna inte var socialt 
accepterade och många föredrog att vara ensamma istället för att utsättas för förnedring eller 
våld (Behboodi-Moghadam et al., 2013). I Pakistan, Punjab ansågs kvinnor mindre 
engagerade i sitt äktenskap och äktenskapet i sig ansågs som svagt om det inte fanns barn i 
familjen (Mumtaz et al., 2013). 

En tysk studie av Vanderliden (2009) visade att både infertila infödda tyskar samt tyskar 
med turkiskt påbrå hade en barnlängtan, men att de med turkiskt påbrå till större del 
upplevde ett krav på att få barn. Detta då adoption inte var ett alternativ för de med 
muslimsk tro då adoption betraktas som en synd. Studien belyste även att dessa normer 
minskade vid andra generationens invandrare. 
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2.5 Teoretisk utgångspunkt 
Transkulturell omvårdnad är en omvårdnadsteori av Leininger (1995) som syftar till att 
förstå och möta patienter av olika kulturella bakgrunder på ett terapeutiskt och anpassat sätt. 
Omvårdnad är relaterat till hälsa, helande och välbefinnande. Dessa begrepp är beskrivna ur 
ett kulturellt perspektiv och varierar i betydelse utifrån kulturell tillhörighet. Det krävs att 
omvårdnaden är anpassad utifrån människans kultur för att inkludera hela människan på ett 
holistiskt sätt.  

Ett forskningsverktyg som kan användas för att förstå Leiningers (2006) teori är ”The 
Sunrise Enabler”. Detta verktyg är ett hjälpmedel inom transkulturell forskning och tillåter 
forskaren att kunna ha ett kulturellt tänkande vid insamling av data och analys. Nivå ett i 
”The Sunrise Enabler” är grunden och uppbyggs av människans syn på världen, men även 
kulturella samt sociala dimensioner. Nivå två representerar den enskilda individen och 
inkluderar olika faktorer såsom religiösa och filosofiska, politiska, ekonomiska, kulturella 
värderingar samt teknologiska faktorer etcetera. Människan är inte bara påverkad av sin 
kultur utan är en del av den. Nivå tre syftar till att beskriva en holistisk syn på hälsa och 
ohälsa samt relationen mellan olika vårdgivande grupper. Dessa innefattar den professionella 
vårdgivaren i form av t.ex. läkare men även vård från exempelvis helare eller medicinmän 
som utövar vård från ett kulturellt perspektiv. Omvårdnad ska ske i symbios mellan de båda 
genom att vården sker på ett evidensbaserat sätt utan att exkludera de kulturella 
värderingarna och synen på hälsa och ohälsa. I nivå fyra aktualiseras detta tydligare, 
sjuksköterskan/barnmorskan har som uppgift att bevara det av kulturell betydelse men även 
kunna stötta människan när förändring är nödvändig för att uppnå hälsa, dock utan att 
förlora det essentiella i kulturen.  

2.6 Problemformulering 
Infertilitet är ett problem som ökar, detta beror bland annat på att åldern hos 
förstagångsföräldrar är högre, övervikt och fetma hos befolkningen är mer utbredd samt att 
spermiekvalitén har försämrats. I Sverige finns det hjälp att få med olika sorters 
behandlingar beroende på orsaken bakom infertiliteten. Infertiliteten medför flera 
konsekvenser, inte enbart barnlöshet i sig utan även konsekvenser för den enskilda kvinnan. 
Konsekvensernas allvarlighetsgrad kan variera utifrån vilken kultur kvinnan tillhör. Kulturen 
påverkar den enskilda människan, vilket tydligt ses i forskning kring infertilitet. Identiteten 
som kvinna är relaterat till förmågan att kunna få barn, vid infertilitet uppstår ett 
ifrågasättande av sin identitet som kvinna. Trots att det finns forskning rörande kvinnors 
upplevelse av infertilitet och hur detta påverkar deras syn på sig själva, är forskningen 
fortfarande bristande. Stor del av den forskning som finns är genomförd i andra länder med 
kulturella skillnader från Sverige, exempelvis Bangladesh och Iran. Upplever svenska kvinnor 
samma form av stigmatisering gällande infertilitet och påverkar det deras syn på sin egen 
könsidentitet? Är identiteten som kvinna i Sverige relaterat till förmågan att få barn som 
tidigare forskning visar, och leder detta till att en kvinna med infertilitet upplever att hon inte 
är en ”riktig” kvinna? 
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Ytterligare forskning är av stor vikt för att få en bredare kunskapsbas så att barnmorskor och 
övrig vårdpersonal ska kunna applicera ett transkulturellt vårdande. På så sätt kan de lättare 
bemöta kvinnor som lider av infertilitet oavsett kulturell tillhörighet. Forskning inom detta 
område skulle kunna öka förståelsen för fertila kvinnors upplevelser och på så sätt minska 
den stigmatisering som finns i stora delar av världen.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelse av sin könsidentitet vid infertilitet ur ett kulturellt 
perspektiv. 

4 METOD OCH MATERIAL 

Under detta avsnitt beskrivs datainsamlingen för det material som ska användas i studien 
samt vilket urval som ska ske. Val av metod beskrivs också samt förfarande av analys.  

4.1 Datainsamling och Urval 
Då arbetet syftar på att beskriva upplevelser har författarna valt att göra en kvalitativ studie. 
Detta då ett kvalitativt arbete syftar till att beskriva människor känslor och upplevelser kring 
ett fenomen (Friberg, 2009). Materialet till resultatet samlas in via djup intervjuer med 16 
kvinnor som överensstämmer med urvalsgruppen. Innan intervjuerna genomförs sker två 
pilotintervjuer där intervjuguiden prövas. Intervjuguiden består av fyra inledande frågor, 
som följs upp av uppföljningsfrågor och sonderande frågor, när behovet av utvecklande svar 
från informanten finns (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna på fertilitetsmottagningen 
beräknas pågå under ca 40-60 minuter, de spelas in och transkriberas sedan. Författarna 
intervjuar och transkriberar åtta intervjuer var.  

Ett inklusionskriterie i undersökningen är att informanten är biologiskt född kvinna med 
könsidentiteten kvinna, detta då det är deras erfarenheter som arbetet syftar till att beskriva. 
Människor som har könsidentiteten kvinna men är biologiskt födda män samt homosexuella 
kvinnor kommer exkluderas då deras ofrivilliga barnlöshet är relaterat till sexualitet och ofta 
kräver intervention som en utgångspunkt i form av exempelvis surrogatskap eller 
insemination. För att inkluderas i studien ska kvinnan vara diagnostiserad med primär eller 
sekundär infertilitet. Informanterna ska vara myndiga kvinnor över 18år med goda 
kunskaper i svenska. Åldern är av vikt då infertilitetsutredning endast genomförs där paret är 
över 19år (Bryman, 2015). 
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4.2 Metodbeskrivning  
Materialet som samlas in i form av de transkriberade intervjuerna kommer sedan att 
bearbetas med hjälp av manifest innehållsanalys, sammanställt av Graneheim och Lundman 
(2004). Manifest innehållsanalys innebär att skriftligt material analyseras för att påfinna 
gemensamma kategorier och underkategorier och på så sätt kunna se samband mellan olika 
material. En manifest analys innebär att granskningen av materialet utgår ifrån det påtagliga, 
det uppenbara, utan att försöka finna en underliggande mening. Trots att viss tolkning alltid 
sker i samband med analyser av texter syftar en manifest analys på att hålla sig till ursprungs 
materialet i största möjliga mån, utan att en större tolkning sker. För att få en helhetsbild vid 
en innehållsanalys läses först materialet som ska analyseras, igenom noggrant vid upprepade 
tillfällen. Efter detta plockas de meningsbärande enheterna ut. En meningsbärande enhet är 
meningar, fraser eller paragrafer med likartat innehåll som avser att besvara syftet. Andra 
steget går ut på att kondensera de meningsbärande enheterna. Kondensering innebär att 
texten förkortas utan att förlora det väsentliga i innehållet. Efter kondenseringen abstraheras 
enheterna för att kunna delas in i koder. Koden är en etikett som återspeglar den 
meningsbärande enheten. Kategorier med tillhörande underkategorier består av koder med 
motsvarande innehåll. En kod får inte omfattas av mer än en kategori, men får inte heller stå 
utanför någon kategori (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Endast kvinnor över 18år får medverka i studien, detta då kvinnorna ska vara myndiga för att 
självständigt besluta att de vill medverka i studien. Ett annat krav är att kvinnorna ska ha 
goda kunskaper i svenska.  Detta då informanten ska kunna tillgodoses information gällande 
studien och göra ett självständigt val om hon önskar medverka. Kravet på kunskaper i 
svenska inkluderas också för att minska risken på feltolkning av resultat orsakat av 
språkförbistringar. Författarna tar hänsyn till lagar gällande etik samt forskningsetiska 
principerna i detta arbete.   

Etikprövning av all forskning som avser människor är sedan den första januari, 2004 
lagstiftat (SFS 2003:460). Denna lag syftar till att skydda den enskilda människan och 
respektera människans värde i samband med forskning (Vetenskapsrådet, 2017).	

Det finns fyra forskningsetiska principer som behöver tillgodoses vid forskning med 
människor. Dels är det informationskravet som går ut på att deltagarna skall få ordentlig, 
riktig och begriplig information, det ska framgå tydligt att deltagandet i studien är frivilligt. 
Samtyckeskravet betyder att deltagarna i studien gett sitt fulla samtycke till att delta och att 
deltagaren själv kan välja att avbryta sin medverkan i studien när denne vill. 
Konfidentialitetskravet betyder att deltagarnas identitet ska skyddas och att deras 
personuppgifter ska förvaras oåtkomligt för utomstående. Den sista principen som ska 
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tillgodoses är nyttjandekravet som går ut på att nyttan av studien måste vara större än de 
tänkbara besvär eller skador som kan uppstå i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 	

6 BETYDELSEN AV PROJEKTET 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle, med kulturer vars normer och värderingar skiljer sig 
åt. I sitt arbete möter barnmorskan kvinnor från olika kulturer och det är av stor vikt att hen 
ska kunna bemöta sina patienter oavsett kulturell bakgrund. Den tänkta studien syftar till att 
leda till en ökad förståelse och att barnmorskor bättre kan bemöta dessa kvinnor utifrån 
deras olika kulturella värderingar och normer. Infertilitet uppfattas olika från individ till 
individ och kulturella normer och värderingar har en betydelsefull roll för hur identiteten 
påverkas av infertilitet för kvinnan.	

7  TÄNKT TIDSPLAN 

Författarna har planerat att studien skall pågå under 10 veckors tid. Innan studien påbörjas 
ska godkännande inhämtas ifrån den fertilitetsmottagning i Sörmland som skall vara med i 
studien. Brev med information, kallelse med tid och datum samt formulär med skriftligt 
samtycke skickats ut till de som valts ut att delta i intervjuerna. Samtidigt som detta sker 
genomförs två pilotintervjuer. Dessa kommer inte tillhöra studiens resultat utan har endast 
som syfte att författarna ska kunna bearbeta sina frågor inför intervjuerna. Kvinnorna som 
erbjudits att delta i studien har genomgått fertilitetsutredning och eller fertilitetsbehandling 
på en fertilitetsmottagning i Sörmland. 	

Under den första veckan skall 16 kvinnor som tackat ja till att medverka i studien intervjuas. 
Under det sex efterföljande veckorna transkriberas, analyseras och sammanställs intervjuer 
till ett resultat. Sedan påbörjas resultatdiskussion och metoddiskussion och avslutas med att 
en slutsats skrivs. De sista två veckorna av studien korrigeras formalia och 
opponering/respondering förbereds. I slutet av vecka 10 hålls det examinerande 
slutseminariet, där resultatet och studien förklaras och försvaras.	
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