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ABSTRACT 

 

Background 
In Sweden and the number of breast cancer diagnosis is increasing annually. Diagnosis using 

mammography and breast self-examination contributes to the early detection of cancerous 

tumors, which gives a better prognosis. In order to get all women to self-examine their breasts 

and to get the offered mammography, knowledge about breast cancer is a good precondition. 

Aim 
The purpose of this research study was to investigate women's knowledge about breast health 

and breast self-examination. The aim was also to investigate whether such knowledge differ 

between women in and outside the national screening program for breast cancer and whether 

there is a difference in the incidence of self- examination. Consideration was also taken of the 

potential factors in the women's background and habits that may have an impact on earnings. 

Methods 
An empirical study with a quantitative approach. Data collection was conducted through 

questionnaires, which were answered by an amount of 130 female participants. The 

questionnaires aimed to investigate women's habits related to self- examination and 

mammography, demographic background and knowledge of breast cancer. 

Results 
The results of the knowledge test shows that women have a good knowledge about breast 

cancer and self-examination, since over 80% of women answered correctly in 10 out of 14 

questions. A significant difference in knowledge between the two groups was seen in a query. 

There were more women in the screening group than in the non-screening group who 

performed breast self-examination. Several factors in women's history and habits had an 

influence on their knowledge. 

Conclusion 
Knowledge about breast health among the study participants was overall good. The 

knowledge among women in and outside the screening program differed in few areas. The 

prevalence of self-examination was higher among women who received instruction from 

school and/or medical care. Therefore continued education within the area is necessary in 

order to promote women's health. 
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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 
I Sverige ökar antalet insjuknanden i bröstcancer årligen. Diagnostisering med hjälp av 

mammografi och självundersökning bidrar till tidig upptäckt av cancertumörer vilket ger 

bättre prognos. För att alla kvinnor ska självundersöka brösten och gå på erbjuden 

mammografi är kunskap om bröstcancer en god förutsättning. 

Syfte 
Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka kvinnors kunskap om bröstcancer och 

självundersökning av brösten. Syftet var också att undersöka huruvida sådan kunskap skiljer 

sig mellan kvinnor i och utanför det nationella screeningsprogrammet för bröstcancer samt 

huruvida det finns en skillnad i förekomst av självundersökning. Hänsyn togs även till de 

eventuella faktorer i kvinnornas bakgrund och vanor som kan ha en inverkan på resultatet. 

Metod 
En empirisk studie med kvantitativ ansats. Datainsamling genomfördes via enkäter, vilka 

besvarades av 130 kvinnliga deltagare. Enkäterna syftade till att undersöka kvinnornas vanor 

kring självundersökning och mammografi, demografisk bakgrund samt kunskap om 

bröstcancer. 

Resultat 
Resultatet av kunskapstestet visar att kvinnor har god kunskap om bröstcancer och 

självundersökning då över 80% av kvinnorna svarade rätt på 10 av 14 frågor. En signifikant 

skillnad i kunskapen mellan de två grupperna kunde ses i en fråga. Fler kvinnor i 

screeninggruppen än utanför screeninggruppen som utfört självundersökning av brösten. Flera 

faktorer i kvinnornas bakgrund och vanor hade en påverkan på kunskapen. 

Slutsats 
Kunskapen om bröstcancer bland deltagarna i studien var god. Kunskapen mellan kvinnor i 

och utanför screeningprogrammet skilde sig i få områden. Förekomsten av självundersökning 

var högre av kvinnor som erhållit undervisning från skola och/eller sjukvård. Därav behövs 

fortsatt utbildning inom det aktuella området för att främja kvinnors hälsa. 

 

Nyckelord  
Bröstcancer, kunskap, självundersökning, mammografi, diagnostisera 
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BAKGRUND 

 

Bröstcancer är idag den vanligast förekommande cancerformen bland kvinnor i världen och 

även främsta dödsorsaken bland kvinnor som drabbas av cancer (Cancerfonden, 2013). År 

2013 ställdes drygt niotusen bröstcancerdiagnoser i Sverige och antalet insjuknanden ökar 

årligen (Socialstyrelsen, 2013). En positiv utveckling är att antalet kvinnor som blir botade 

från bröstcancer blir allt fler. Orsak till detta är att diagnostisering med mammografi i större 

utsträckning möjliggör tidig upptäckt av brösttumörer. Tidig upptäckt ger bättre prognos med 

betydligt minskad risk för spridning (metastasering) till andra delar av kroppen. Kvinnor i och 

över medelåldern löper ökad risk att drabbas av bröstcancer. I syfte att öka chansen till tidig 

upptäckt har nationella screeningprogram tagits fram för kvinnor i åldern 40-74 år 

(Cancerfonden, 2013). 

 

Risk att drabbas 

Ett flertal faktorer påverkar risken att drabbas av bröstcancer. De kvinnliga hormonerna 

östrogen och progesteron har betydande roll för uppkomst av bröstcancer. Risken att drabbas 

av bröstcancer är högre hos kvinnor som fick första menstruationen i tidig ålder samt sent 

inträde i klimakteriet. Andra bakomliggande faktorer är användning av p-piller och ärftlighet. 

Fullgångna graviditeter och amning i minst sex månader minskar risken att drabbas av 

bröstcancer (Cancerfonden, 2014). Resultatet från kohortstudien Alison et al., 2009 visar att 

amning i tolv månader minskar risken att drabbas av bröstcancer med 4,3 %. Att undvika 

övervikt och insulinresistens är också förebyggande faktorer för att minska risken att drabbas 

av bröstcancer (Emaus et al., 2014). Vidare framkommer det att fysisk aktivitet minskar 

risken för övervikt och insulinresistens och som följd minskar även risken för bröstcancer 

(Bradshaw et al., 2014; Schmid & Leitzmann, 2013). Aktiv och passiv rökning ökar risken att 

drabbas av bröstcancer (Rosenberg et al., 2013) 

 

I studierna av Wang et al. (2012) och Pudrovska, Anishkin & Shen (2012) kunde samband ses 

mellan ekonomisk status och ökad chans till tidig upptäckt. Kvinnor med högre ekonomisk 

status gjorde fler läkarbesök än kvinnor med lägre ekonomisk status vilket därmed ökade 

chans till tidigare upptäckt av bröstcancertumörer.  
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Insjuknandet i bröstcancer bland kvinnor under fyrtio år är relativt ovanligt. Bröstcancer hos 

dessa kvinnor är generellt mer aggressiv och ger ofta senare debutsymtom med en sämre 

prognos som följd, jämfört med bröstcancer hos kvinnor i den övre ålderskategorin (Assi et al. 

2013). År 2013 fick 325 kvinnor under 40 år i Sverige diagnosen bröstcancer. Dessa kvinnor 

ingick inte i det nationella screeningprogrammet. Majoriteten av dessa kvinnor upptäckte 

själva knölen i bröstet (Socialstyrelsen, 2013). För kvinnor utanför screeningprogrammet är 

det högre risk att inte upptäcka en eventuell brösttumör i tidigt stadium. Har dessa kvinnor 

kunskap om bröstcancer och utför den praktiska självundersökningen av brösten som finns för 

att upptäcka cancerknölar kan risken minskas (Cancerfonden, 2009).  

 

Nationella screeningprogrammet 

I Sverige ingår alla kvinnor mellan 40-74 år i det nationella screeningprogrammet för 

bröstcancer. Hälso- och sjukvården bör erbjuda dessa kvinnor mammografiundersökning var 

18-24:e månad i syfte att upptäcka bröstcancer (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Mammografi 

Små, icke-palperbara tumörer kan ofta upptäckas vid en mammografiundersökning. Forskning 

visar starkt samband mellan användandet av mammografi och minskad dödlighet i 

bröstcancer. Dödligheten var ca 50 % lägre bland kvinnor som deltog vid 

mammografiundersökningar. Den siffran tros kunna vara högre då bortfall utgörs av att 

somliga kvinnor tenderar att avböja mammografi innan symtom av brösttumör ses, vilket kan 

innebära en ökad dödlighet i bröstcancer. Kvinnor med hög risk att utveckla bröstcancer, till 

exempel på grund av känd ärftlighet, har troligen mer kunskap om bröstcancer och utför 

screening i högre utsträckning än de kvinnor som inte har någon medveten ärftlighet 

(Pocobelli & Weiss, 2014). Studier i sju svenska städer på kvinnor som genomgått 

bröstcancerscreening uppvisar liknande resultat med en reduktion på 40-45% i antal dödsfall i 

bröstcancer bland kvinnor som genomgått mammografi (Duffy et al., 2002). 

 

Självundersökning 

Runt 10 % av tumörerna i bröstet är inte synliga via mammografiundersökning, även då de är 

stora. Av de tumörer som inte upptäcks via mammografi visar sig nästan alla ha 

uppmärksammats av kvinnan själv vid självundersökning av brösten (Cancerfonden, 2013). 

Vidare kompletterar självundersökningen tiden mellan två mammografiundersökningar. Trots 



3 

 

betydelse av självundersökning utförs den inte av alla kvinnor. Rädsla för att upptäcka något 

onormalt är en anledning, vilket kan tyda på att brösten har stor känslomässig betydelse för 

många kvinnor, där både kvinnlighet och modersroll ingår (Almås, Stubberud & Grönseth 

2011). En studie som gjorts i 20 olika europeiska länder på kvinnor i åldrarna 17-30 år visar 

att kvinnor i länder där självundersökning rekommenderas från hälso- och sjukvård har mer 

positiv inställning till självundersökning. Vidare uppger 54 % av dessa kvinnor aldrig ha 

utövat självundersökning, i genomsnitt utförde 8 % självundersökning av brösten regelbundet 

(Wardle et al., 1995). Den vanligaste anledningen till varför kvinnor inte utför 

rekommenderad självundersökning är bristfällig kunskap om hur den utförs (Karayurt, 

Özmen, Aynur & Cetinkaya, 2008). Just bristande kunskap nämns som ett av de främsta 

hindren för att få fler kvinnor att utföra preventiva åtgärder mot bröstcancer (Najdyhor, 

Krajewska-Kułak & Krajewska-Ferishah, 2013). Vidare uppger 40 % av de kvinnliga 

deltagarna i en studie att de vill ha mer information om självundersökning från hälso- och 

sjukvården (Budden, 2010). Även finns bland kvinnorna om att även införa undervisning om 

cancer så tidigt som i grundskolan (Najdyhor et al., 2013). 

 

Kunskap om bröstcancer 

En dansk studie med 3000 deltagare visar att kunskapen kring olika cancersymtom och 

riskfaktorer för cancer bland annat påverkas av personens utbildningsnivå och huruvida han 

eller hon har närstående som drabbats av cancer. Vidare underskattade nästan hälften av 

deltagarna i samma studie överlevnaden i bröstcancer (Hvidberg, Pedersen, Wulff & Vedsted, 

2014). Bland kvinnliga studenter var ärftlighet den mest kända riskfaktorn för bröstcancer. En 

signifikant relation kunde ses mellan självundersökning, kunskap om bröstcancer och kunskap 

om självundersökning (Karayurt et al., 2008). 

Teoretisk ram 

Dorothea Orems teori om egenvård (Orem, 2001) är bärande som teoretisk ram i föreliggande 

studie. En grundpelare i hennes omvårdnadsteori är begreppet “egenvård” som innebär att 

varje individ medvetet tar initiativ för att utföra hälsofrämjande handlingar. Vidare kan 

egenvård beskrivas som utvecklingsprocess baserad på två huvudkomponenter. Den första 

handlar om individens egen upplevelse av en situation och initiativtagande till att utföra en 

bestämd handling för att främja sin egen hälsa. Paralleller kan här dras till kvinnors eventuella 

kunskap och medvetenhet kring risk och symtom för bröstcancer. Orems andra komponent av 

egenvård avser handlingarna som individen utför i syfte att uppfylla egenvårdsbehovet. 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Wardle%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7728098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x000d6%3Bzmen%20D%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Najdyhor%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23668058
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Krajewska-Ferishah%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23668058
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Hvidberg%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25108301
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Pedersen%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25108301
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Wulff%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25108301
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Vedsted%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25108301
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Kraven på de olika handlingarna som syftar till att uppfylla behovet av egenvård kallar Orem 

för “terapeutiska egenvårdskrav”. Dessa omfattar konkreta handlingar som individen själv 

eller personer i omgivningen behöver utföra för att bevara och främja individens hälsa och 

välbefinnande. Detta kan motsvara kvinnornas initiativ till att självundersöka brösten och att 

delta vid erbjudna mammografiundersökningar. Vidare betonar Orem i sin teori att då 

individens egenvårdsförmåga brister är det sjuksköterskans uppgift att täcka för bristerna och 

även hjälpa patienten att utveckla dennes förmåga till egenvård (Kristoffersen et al., 2006). 

Problemformulering  

Statistiken pekar tydligt på successivt ökad incidens i bröstcancer i Sverige (Socialstyrelsen, 

2013). Det är av stor betydelse med adekvat diagnostik och kännedom om sjukdomen i syfte 

att öka chanserna till god prognos (Cancerfonden, 2013). Genom att studera 

kunskapsskillnader om bröstcancer samt förekomst av självundersökning skapas möjligheter 

att i framtiden nå ut med relevanta åtgärder för att förbättra kunskapen och få fler kvinnor att 

själva undersöka sina bröst. Sjuksköterskans medvetenhet av kunskapens betydelse för 

förekomst av självundersökningar och mammografiundersökningar kan öka genom att lyfta 

fram detta ämne, vilket kan gynna sjuksköterskans folkhälsofrämjande arbete i att undervisa 

kvinnor i olika åldrar. 

Syfte 

Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka kvinnors kunskap om bröstcancer och 

självundersökning av brösten. Syftet var också att undersöka huruvida sådan kunskap skiljer 

sig mellan kvinnor i och utanför det nationella screeningsprogrammet för bröstcancer samt 

huruvida det finns en skillnad i förekomst av självundersökning mellan dessa grupper. Hänsyn 

togs även till de eventuella faktorer i kvinnornas bakgrund och vanor som kan ha en inverkan 

på resultatet. Med vanor avses om kvinnorna någon gång varit på en 

mammografiundersökning eller om de utfört självundersökning av brösten.  

Frågeställningar 

 

1. Vilken kunskap om bröstcancer och självundersökning finns bland kvinnorna i 

studien? 

2. Finns det någon signifikant skillnad i kunskap om bröstcancer bland kvinnor i och 

utanför det nationella screeningprogrammet för bröstcancer? 

3. Finns det någon signifikant skillnad i förekomst av självundersökning av brösten 

mellan kvinnor i och utanför det nationella screeningprogrammet för bröstcancer? 
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4. Finns det någon skillnad i kunskap om bröstcancer och förekomst av 

självundersökning mellan kvinnor med olika bakgrund och vanor?  

METOD 

Design 

En deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats användes då studien syftade till att 

beskriva förekomst av kunskap och frekvens hos målgruppen vid en viss tidpunkt (Polit & 

Beck, 2010). 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes för att välja ut deltagare till studien. Totalt eftersöktes minst 

100 deltagare. Deltagarna var besökare till tre stora vårdcentraler i Uppsala. Då kvinnorna 

anmälde sig i receptionen på vårdcentralen blev de tillfrågade av personalen om att medverka 

i studien genom att besvara en enkät. Kvinnorna delades in i två olika grupper beroende på 

huruvida de ingick i det nationella screeningprogrammet för bröstcancer eller inte. Grupp ett 

bestod av kvinnor i åldrarna 18-40 år, vilka inte ingick i screeningprogrammet. Grupp två 

innefattade kvinnor i åldrarna 41-74 år och ingick i screeningprogrammet. I syfte att få dessa 

grupper i likartad storlek eftersträvades därför en vid variation i ålder. Inklusionskriterier för 

att deltaga i studien var: 

1. Kvinnligt kön 

2. 18-74 års ålder 

 

Totalt delades 250 enkäter ut och 148 enkäter besvarades. Borfallet var 18 stycken. 15 

exkluderades på grund av felaktigt ifyllda svar, 2 exkluderades på grund av att deltagarna 

hade eller har haft bröstcancer och 1 exkluderades på grund av att personens ålder var högre 

än 74 år. Av de återstående 130 kvinnliga deltagarna var det 68 kvinnor som ingick i det 

nationella screeningprogrammet och 62 som inte ingick i det nationella screeningprogrammet.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes via enkäter. Som inspiration vid skapandet av dessa enkäter 

användes en tidigare gjord enkät inom liknande forskningsområde (Taha, 2013). Enkäten 

syftade till att besvara frågeställningarna och var utformad med 24 frågor enligt nominalskala 

(se bilaga 1). Den bestod av två delar. Den första delen innehöll 10 frågor om deltagarens 

vanor kring att undersöka brösten och deras demografiska bakgrund, vilka också syftade till 

att undersöka frekvensen av självundersökning och mammografi. Deltagaren svarade genom 
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att kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst. Den andra delen omfattade ett kunskapstest 

om bröstens hälsa, vilka syftade till att undersöka deltagarnas kunskap kring det aktuella 

ämnet. Deltagaren fick kryssa i huruvida de trodde att 14 olika påståenden var sanna eller 

falska. Enkäten testades på tio personer vilket föranledde till att enkäten reviderades innan 

den delades ut till deltagarna för studien. 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd gavs från Uppsala landstings etiska kommitté inom forskning- och utveckling för att 

få dela ut enkäterna på Flogsta vårdcentral, Svartbäckens vårdcentral samt Gottsunda 

vårdcentral i Uppsala län. Kvinnor erbjöds av receptionisterna att besvara enkäten under 

väntetiden på respektive vårdcentral. Information avseende studiens syfte, frivillighet att 

deltaga, anonymitet samt att insamlat material endast kommer att användas till studien gavs 

till deltagarna skriftligt i ett informationsbrev på enkätens förstasida (se bilaga 1). Enkäten 

beräknades ta tre till fem minuter att besvara och lämnades sedan in till receptionen. 

Enkäterna kodades sedan med specifika nummer för varje enkät. 

Bearbetning och analys 

Analysering av den insamlade data från enkäterna utfördes i programmet för statistisk analys, 

SPSS -11 (The Statistical Package of Social Science). För att besvara samtliga fyra 

frågeställningar användes “Chi-2 test” då skalnivån på enkätfrågorna var utformade enligt 

nominalskala (Polit & Beck, 2010). Signifikansnivån bestämdes till <0.05 i syfte att avgöra 

huruvida eventuella skillnader mellan de två grupperna är trovärdiga. 

Etiska överväganden 

Författarna var medvetna och förberedda på att enkätens ämne kunde väcka känslomässiga 

reaktioner hos deltagarna. Särskilt kunde frågorna om kvinnan själv drabbats av bröstcancer 

och huruvida en släkting/närstående drabbats väcka sådana reaktioner. Vidare behandlades 

svaren konfidentiellt, de kunde endast ses av författarna. I enlighet med Codex (2013) 

informerades deltagarna om frivilligheten att delta i studien och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan samt att de skulle vara anonyma. Vidare blev deltagarna i enlighet med 

lagen om etikprövning (Svensk författningssamling, 2003:460) även informerade om den 

övergripande planen, syftet med studien och metoder som tillämpas samt vilka som var 

författare till studien. 
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RESULTAT 

1. Kvinnors kunskap om bröstcancer och själundersökning 

Resultatet av kunskapstestet visar främst fyra områden där kunskapsnivån utmärkte sig 

(Tabell 1.1). 

Dessa behandlade självundersökningens betydelse för att tidigt upptäcka avvikande 

förändringar och innebörden av att tidigt upptäcka tumören för att få en god 

sjukdomsprognos. De behandlade också huruvida alla tumörer är elakartade och vid vilken 

ålder kvinnor blir rekommenderade att göra mammografi. 

 

De fyra områden där kunskapen var lägre än 80 % rätt antaganden handlade om p-piller som 

riskfaktor att drabbas av bröstcancer, ärftliga faktorers påverkan av att drabbas, amningens 

skyddande roll mot att drabbas samt sambandet mellan bröstcancer och fetma. 

 

I frågan huruvida deltagarna ansåg sig ha kunskap om hur de kan undersöka sina bröst själva i 

syfte att upptäcka eventuella knölar uppgav nästan fyra femtedelar (4/5) av kvinnorna att de 

visste hur denna självundersökning går till medan övriga deltagare inte ansåg sig ha denna 

kunskap.  

 

2. Skillnad i kunskap om bröstcancer och självundersökning mellan kvinnor i och 

utanför screeningprogrammet 

En signifikant skillnad (x2=5,817, df=1, p=0,016) mellan de två grupperna kunde utläsas. 

Frågan handlade om huruvida östrogenbaserade p-piller påverkar risken av att drabbas av 

bröstcancer. Kvinnor utanför screeningprogrammet trodde i högre utsträckning att p-piller 

minskar risken att drabbas än kvinnor innanför screeningprogrammet (Tabell 1.1). 

 

Tabell 1.1. Resultat från kunskapstest bland samtliga kvinnor och mellan de två studiegrupperna (n=130). 

 

 Antal rätta svar (%)   

Påstående Alla 

kvinnor 

Grupp 1 

(18-40 år) 

Grupp 2 

(41-74 år) 

χ 2 p-värde 

1. Risken för att få bröstcancer 

ökar efter 40-årsåldern 

92% 93% 91% 0,208 0,648 

2. Bröstcancer går att bota 93% 93% 94% 0,032 0,857 

3. Prognosen och överlevnaden i 

bröstcancer beror på vilket 

stadium tumören är i när den 

98% 100% 97% 1,796 0,180 
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upptäcks  

4. Alla knölar i brösten är 

elakartade 

98% 98% 97% 0,228 0,633 

5. Bröstsekret är normalt 

oberoende av färg  

82% 80% 84% 0,309 0,578 

6. Smärta är ett vanligt symtom 

vid bröstcancer 

88% 84% 91% 1,778 0,182 

7. Att få bröstcancer innebär 

borttagning av det drabbade 

bröstet 

85% 88% 81% 0,784 0,376 

8. Amning skyddar mot 

bröstcancer 

53% 52% 52% 0,001 0,974 

9. Det finns ett samband mellan 

bröstcancer och fetma 

35% 36% 36% 0,000 0,984 

10. De flesta diagnoser av 

bröstcancer beror på ärftliga 

faktorer 

26% 23% 29% 0,610 0,435 

11. Självundersökning av 

brösten varje månad ger 

möjlighet att upptäcka 

avvikande förändringar direkt 

när de uppstår 

98% 98% 98% 0,008 0,930 

12. När självundersökning av 

brösten genomförs ingår det att 

undersöka armhålorna 

87% 90% 84% 1,062 0,303 

13. P-piller som innehåller 

östrogen minskar risken att 

drabbas av bröstcancer 

78% 70% 86% 4,320 0,038 

14. Kvinnor blir 

rekommenderade att göra 

mammografi varje eller 

vartannat år efter 40-årsåldern 

95% 95% 96% 0,024 0,877 

Signifikant skillnad p ≤0.05 
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3. Skillnad i förekomst av självundersökning av brösten mellan kvinnor i och utanför 

screeningprogrammet 

Kvinnor inom screeningprogrammet för bröstcancer ansåg sig ha kunskap om 

självundersökning i högre utsträckning än vad kvinnor utanför screeningprogrammet ansåg 

sig ha. Även frekvens av utförd självundersökning, både regelbundet och enstaka gång var 

högre bland kvinnor i screeningprogrammet. En signifikant skillnad mellan grupperna kunde 

hittas mellan grupperna i alla tre frågor (Tabell 3). 

 

Tabell 3.1 Förekomst av självundersökning mellan grupperna. 

 

 Antal ”ja” (%)   

Frågor Grupp 1 

(18-40 år) 

Grupp 2 

(41-74 år) 

χ 2 p-värde 

Vet Du hur Du ska gå tillväga för att göra en 

självundersökning av brösten? 

62% 93% 17,778 0,000 

Har Du någon gång gjort en självundersökning 

av brösten? 

61% 96% 24,097 0,000 

Om ja, gör Du självundersökning av brösten 

regelbundet? 

27% 45% 25,553 0,000 

 

Signifikant skillnad p ≤0.05 

 

4. Faktorer i samtliga kvinnors bakgrund och vanor som kan påverka kunskap och 

förekomst av självundersökning 

 

Undervisning om bröstcancer från skola/sjukvård 

Av samtliga deltagare i studien uppgav 38 % att de erhållit undervisning om bröstcancer från 

skola eller sjukvård. Ingen stor skillnad kunde uppmätas i kunskapstestet mellan dessa 

kvinnor och kvinnor som inte hade erhållit undervisning. Dock var det två områden där en 

liten kunskapsskillnad kunde ses (Tabell 4.1). Dessa områden handlade om huruvida 

självundersökning av brösten innebär att även armhålorna undersöks och huruvida bröstsekret 

är normalt oberoende av färg. I dessa frågor var kunskapen högre bland de kvinnor som 

delgivits information.  
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Kvinnor som sade sig ha fått undervisning om bröstcancer visste i högre utsträckning hur en 

självundersökning skulle gå till jämfört med övriga kvinnor, en signifikant skillnad kunde 

uppmätas för detta område. Även regelbunden självundersökning var vanligare bland de 

kvinnor som fått undervisning (Tabell 4.1). 

 

Tabell 4.1 Undervisning och kunskap/självundersökning 

 

 Antal rätta svar/ antal ”ja” 

(%) 

  

Påstående Delgivits 

undervisning 

Ingen 

Undervisning 

χ 2 p-värde 

Kunskap: 

När självundersökning av brösten 

genomförs ingår det att undersöka 

armhålorna 

 

92% 

 

83% 

 

1,842 

 

0,175 

Bröstsekret är normalt oberoende av färg 86% 80% 0,761 0,383 

Självundersökning: 

Vet Du hur Du ska gå tillväga för att göra en 

självundersökning av brösten? 

 

92% 

 

70% 

 

8,812 

 

0,003 

Gör du självundersökning av brösten 

regelbundet? 

 

30% 

 

19% 

 

4,745 

 

0,093 

Signifikant skillnad p ≤0.05 

 

Släkting eller närstående som drabbats av bröstcancer 

Kvinnorna som uppgav att de hade en släkting eller närstående som drabbats av bröstcancer 

hade högre antal rätta svar i nio av 14 frågor, jämfört med övriga kvinnor. Två frågor 

utmärkte sig mest i kunskapsskillnaden mellan dessa två grupper (Tabell 4.3). Förekomsten av 

att självundersöka brösten regelbundet var högre bland kvinnor som hade en närstående som 

drabbats av bröstcancer (Tabell 4.2). 
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Tabell 4.2 Släkting/närstående och kunskap/självundersökning 

 Antal rätta svar (%)   

Påstående/fråga Närstående/släkting 

drabbats 

Övriga 

kvinnor 

χ 2 p-

värde 

Kunskap: 

P-piller som innehåller östrogen 

minskar risken att drabbas av 

bröstcancer 

 

87% 

 

73% 

 

3,352 

 

0,067 

När självundersökning av brösten 

genomförs ingår det att undersöka 

armhålorna 

94% 83% 2,902 0,088 

Självundersökning: 

Gör Du självundersökning av brösten 

regelbundet? 

 

28% 

 

20% 

 

1,177 

 

0,555 

 

Signifikant skillnad p ≤0.05 

 

Civilstatus 

I en av 14 frågor visades en signifikant skillnad i kunskapen mellan kvinnorna beroende på 

civilstatus. Vidare visades också signifikant skillnad i huruvida kvinnorna någon gång utfört 

självundersökning av brösten (Tabell 4.3).  

 

Tabell 4.3. Civilstatus och självundersökning. 

 Antal rätta svar/antal ”Ja” (%)   

Påstående/fråga Singel Sambo Gift χ2 p-värde 

Kunskap; 

P-piller som innehåller östrogen 

minskar risken att drabbas av 

bröstcancer 

 

42% 

 

44% 

 

63% 

 

5,449 

 

0,066 

När självundersökning av 

brösten genomförs ingår det att 

undersöka armhålorna 

71% 94% 83% 6,226 0,044 

Självundersökning: 

Gör Du självundersökning av 

brösten regelbundet? 

 

66% 

 

72% 

 

92% 

 

10,863 

 

0,004 

Signifikant skillnad p ≤0.05 
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Mammografiundersökning 

Bland kvinnor som ingick i det nationella screeningprogrammet uppgav 99 % att de någon 

gång genomfört mammografiundersökning. Av kvinnor som genomfört 

mammografiundersökning svarade 96 % att de försöker medverka vid alla erbjudna tillfällen. 

Kvinnor som genomgått mammografiundersökning visade sig ha nästan dubbelt så god i 

kunskap i bröstcancerrelaterade frågor i kunskapstestet jämfört med de kvinnor som inte 

genomgått mammografiundersökning.  

 

Det fanns signifikant skillnad mellan de som gjort mammografi och de som inte gjort 

(dddeef=2, χ 2= 25,930, p = 0,000). Av de kvinnor som gjort mammografi utförde 29 % 

regelbundet självundersökning, jämfört med 14 % bland kvinnor som inte genomgått 

mammografi.  

DISKUSSION 

Resultatet från enkäten visar att kvinnor har en relativt god kunskap om bröstcancer och 

självundersökning då över 80 % av kvinnorna svarade rätt på 10 av 14 frågor. Signifikant 

skillnad i kunskapen mellan de två grupperna kunde ses i frågan om p-pillers ökande risk för 

bröstcancer. Det var fler kvinnor som ingick i det nationella screeningprogrammet (41-74 år) 

än utanför detta (18-40) som utfört självundersökning av brösten. Flera faktorer i kvinnornas 

bakgrund såsom tidigare erhållen undervisning från skola/sjukvård, släkting/närstående som 

drabbats, civilstatus och vanor som till exempel tidigare genomgångna 

mammografiundersökningar kan ha haft påverkan på deras kunskap kring och utförande av 

självundersökning. 

 

Teoretisk ram 

Begreppet “egenvård” är en av grundpelarna i Orems omvårdnadsteori (Kristoffersen et al., 

2006). Egenvården kan baseras på två huvudkomponenter och den första komponenten är 

individens upplevelse av olika situationer och vilket initiativ individen tar till att främja sin 

egen hälsa. En parallell kan i studien som genomfördes dras till kvinnornas kunskap och 

upplevelser kring bröstcancer.  

 

Att se sin närstående lida av bröstcancer kan väcka rädsla hos kvinnorna att själva drabbas av 

sjukdom och därför söka kunskap om bröstcancer. Förekomsten av självundersökning skedde 

även mer regelbundet bland kvinnor som hade en närstående som drabbats av bröstcancer. 
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Detta kan också bero på upplevelsen av hur det är att drabbas av bröstcancer och den verkliga 

rädslan att själv kunna drabbas.  

 

Den andra huvudkomponenten i Orems egenvårdsteori (Kristoffersen et al., 2006).handlar om 

olika handlingar som individen utför för att främja hälsa och välbefinnande. Utförande av 

självundersökning av brösten och deltagande vid mammografiundersökningar var två 

konkreta handlingar som undersöktes i denna studie. Kunskapen om hur en självundersökning 

av brösten utförs främjar kvinnan i att ta initiativ att även utföra självundersökning själv. 

Kvinnorna som ingår i det nationella screeningprogrammet får vid första mammografibesöket 

information om hur de ska gå tillväga för att göra en självundersökning av brösten och vad de 

ska vara observanta på. Kvinnorna som inte ingår i screeningprogrammet måste själva söka 

sig denna kunskap om hur de ska gå tillväga för att utföra en själexamination av brösten.  

 

Kunskap om bröstcancer och självundersökning bland samtliga kvinnor 

Resultatet från studien visar att den samlade kunskapen bland de som svarat på enkäten är 

god. Fyra femtedelar (4/5) av alla kvinnor sade sig veta hur de skulle gå tillväga för att göra 

en självundersökning av brösten. Detta kan bero på att sjukdomen är vanlig och därför söker 

kvinnorna information. Vidare spelar media och upplysningar från hälso- och sjukvården idag 

en stor roll i hur kvinnor får information, något som kan ha påverkat kunskapen positivt. 

Kopplingar kan dras till studien av Wardle och medarbetare (1995) som visar att kvinnor i 

länder där självundersökning rekommenderas från vården har mer positiv inställning till 

självundersökning.  

 

En av enkätens frågor handlade om att alla tumörer inte är elakartade, något som 98% av 

kvinnorna visste. En tänkbar orsak till detta är medvetenheten om att det numer är allt 

vanligare att kvinnor med bröstcancer blir botade från sin sjukdom. Vidare var 98% av 

kvinnorna medvetna om att självundersökning av brösten varje månad ger möjlighet att 

upptäcka avvikande förändringar direkt när de uppstår. Brösten fyller en viktig funktion i 

kvinnas identitet, självbild och modersroll (Almås et al., 2011). Detta kan innebära att 

kvinnan ser och känner igen sina “normala” bröst och när något avvikande uppstår kan 

kvinnan identifiera detta.  

 

Ärftligheten är inte den största riskfaktorn för att drabbas av bröstcancer, detta trodde dock 74 

% av kvinnorna. En anledning kan vara att människor idag är alltmer medvetna om genetikens 
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betydelse. Det här kan härledas till en tidigare gjord studie som visade att just ärftlighet var 

den mest kända riskfaktorn för att utveckla bröstcancer (Karayurt et al., 2008). Det kan ses 

som oroande att ärftlighetens roll för utveckling av cancersjukdomen överskattas då detta 

skulle kunna innebära att kvinnan inte ändrar en riskfylld livsstil, såsom fetma kan vara en 

följd av. Just fetmans betydelse för utveckling av bröstcancer fanns det bland studiens 

deltagare dålig kunskap om. Endast 35 % av kvinnorna visste att fetma kan öka risken för 

bröstcancer. 

 

I studien av Alison et al. (2009) framkommer det att amning i tolv månader minskar risken att 

drabbas av bröstcancer med 4,3 %. I en publikation som är utförd av Socialstyrelsen (2008) 

framkommer det att det endast är 17 % av alla mammor som ammar helt eller delvis när 

barnet är ett år. I enkätstudien som genomfördes var det 53 % av kvinnorna som svarade rätt 

på frågan om amning skyddar mot bröstcancer. Endast spekulationer finns kring vilka kvinnor 

som svarade rätt och vilka som svarade fel på frågan. Kvinnorna som har fött barn och 

kommit i “kontakt” med amning kanske får information om att amning i minst sex månader 

skyddar mot bröstcancer via mödravårdscentralen, barnavårdcentralen eller förlossningen. Det 

är i denna studie oklart vilka kvinnor som har fött barn och inte. 

Resultatet från Socialstyrelsen (2008) och enkätstudien visar att det krävs att kvinnor blir 

medvetna om att amning är en skyddande faktor mot bröstcancer.  

 

Kunskap om bröstcancer mellan kvinnor i och utanför screeninggruppen 

Resultatet av kunskapstestet visar att kunskapen är överlag jämt fördelad mellan grupperna, 

skillnaden i de flesta frågorna var knapp. 

Att östrogenbaserade p-piller ökar risken för bröstcancer var stor majoritet av båda grupperna 

medvetna om, dock skilde det 16 % mellan dom. Kvinnor som ingick i screeningprogrammet 

besatt den högsta kunskapen i den här frågan. Detta kan bero på att p-piller användningen kan 

tänkas vara högre bland kvinnor utanför screeningprogrammet, och därmed har p-pillret 

normaliserats är de också mindre kritiskt inställda till p-pillrets bieffekter.  

 

Skillnad i självundersökning mellan kvinnor i och utanför screeninggruppen 

Den vanligaste anledningen till varför kvinnor inte utför självundersökning av brösten är 

bristfällig kunskap om hur den utförs (Karayurt et al., 2008) I enkätstudien var det fler 

kvinnor som ingick i screeninggruppen än kvinnor som inte ingick i screeninggruppen som 

uppgav att de visste hur de skulle gå tillväga för att göra en självundersökning av brösten samt 
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om de någon gång gjort en självundersökning. Kvinnorna som ingår i screeninggruppen får 

möjlighet att gå på mammografiundersökningar, något som kan ha betydelse för kunskapen 

om hur en självundersökning av brösten går till. På mammografiundersökningen får kvinnan 

information om hon utför en självundersökning av brösten och vad hon ska vara observant på 

(Lundkvist, driftchef, 20 april 2015). 

 

Mammografins betydelse 

Bröstcancer är den vanligast förekommande cancertypen bland kvinnor runt om i världen, 

varför det är viktigt att kvinnor har en god kunskap om bröstcancer och vet hur man 

självundersöker brösten samt att de medverkar vid mammografiundersökningarna som 

erbjuds. Mammografiundersökningar minskar dödligheten i bröstcancer genom att möjliggöra 

tidig upptäckt av cancertumörer(Cancerfonden, 2013). 99 % av alla kvinnor som inkluderas i 

screeninggruppen hade medverkat vid en mammografiundersökning. Kvinnorna som 

medverkat vid mammografiundersökningar visade sig även ha nästan dubbelt så bra resultat i 

kunskapstestet vilket väckte ett intresse hos författarna att undersöka vilken information 

kvinnorna får på mammografimottagningarna. Kontakt togs med driftchefen på 

mammografimottagningen på Samariterhemmets vårdcentrum i Uppsala. Vid första besöket 

på mammografimottagningen informeras kvinnorna om att det är av stor vikt att de 

regelbundet medverkar vid alla erbjudna mammografiundersökningar för att kunna upptäcka 

små förändringar som inte alltid går att känna. Kvinnorna informeras också om att det är bra 

att göra en självundersökning av brösten en gång i månaden efter avslutad menstruation då 

brösten är mjuka och enklare att undersöka. Bindväv, fett och körtelvävnad är packat som 

klumpar i brösten vilket gör att brösten känns knöliga. Om något hårt som sitter fast och är 

oömt uppmärksammas eller något annat nytillkommet upptäcks kan kvinnorna höra av sig till 

bröstsköterskorna på kirurgmottagningen eller till sin gynekolog eller husläkare där de får 

hjälp och råd. Kvinnorna får inte informationen om självundersökning regelbundet utan 

endast vid första besöket på mammografimottagningen. I väntrummet på mottagningen finns 

informations broschyrer som kvinnorna själva får ta där det finns information om hur en 

självundersökning av brösten utförs (Lundkvist, driftchef, 20 april 2015). Kvinnorna får ingen 

information om faktorer som påverkar risken att drabbas av bröstcancer om de inte själva 

ställer frågorna. Frågan är om själva mammografiundersökningen gör att kvinnor blir mer 

medvetna om risken att kunna drabbas av bröstcancer och därför ställer frågor i samband med 

mammografimottagningsbesöket eller själva söker information på egen hand efter besöket.  

 



16 

 

Undervisning om bröstcancer från skola/sjukvård 

Lite över en tredjedel av studiens samtliga deltagare uppgav att de någon gång fått 

undervisning om bröstcancer. Denna siffra bör i den bästa av världar vara högre. Detta då mer 

undervisning skulle kunna bidra till en ökad medvetenhet om bröstcancer och framför allt 

kring hälsofrämjande åtgärder. Självundersökning av brösten är i högsta grad en sådan 

hälsofrämjande åtgärd. Som tidigare nämnts är just bristande kunskap ett av de främsta 

hindren för att få fler kvinnor att utföra självundersökning (Najdyhor et al., 2013) Just skola 

och sjukvård är viktiga instanser för att nå ut med denna information, parallell kan dras till en 

studie där nästan hälften av deltagarna att de önskade mer undervisning om självundersökning 

från just hälso- och sjukvården (Budden, 2010). Kunskapen om att bröstsekret, beroende av 

färg, kan vara tecken på sjukdom var mer känd bland de kvinnor som erhållit undervisning. 

Även medvetenheten kring att undersöka armhålorna vid självundersökning var vanligare 

bland dessa kvinnor. Detta tyder på hur viktigt det är med undervisning då kvinnorna kan bli 

mer observanta på tidiga sjukdomstecken. Vidare följde medvetenheten och förekomst av 

självundersökning samma mönster. Kvinnor som fått undervisning visade en högre frekvens 

av regelbunden självundersökning, något som är en oerhört positiv indikation på att 

undervisning från vård och skola gör skillnad. Att undervisningen är av god kvalitet inger en 

trygghet hos kvinnan i utföra självundersökningen. Känner kvinnan sig säker på hur 

självundersökningen går till, ger det också en större möjlighet att hon bibehåller vanan att 

utföra den regelbundet. 

 

Säkting/närstående som drabbats av bröstcancer 

Att ha en närstående som drabbats av bröstcancer visade sig ha en positiv inverkan på såväl 

kunskapen som att regelbundet utföra självundersökning av brösten. Liknande resultat kunde 

ses i studien Pocobelli & Weiss (2014). Frågan är om kvinnor som har en närstående som 

drabbats av bröstcancer har fått mer information när de varit delaktiga i vården, eller om 

tanken av att själv kunna drabbas av cancer blivit verklig när ens närstående drabbas. 

Pocobelli & Weiss (2014) visar också att ökad dödlighet har en koppling till hur kvinnan 

ställer sig till att delta vid mammografiundersökningar. I en rapport från Socialstyrelsen 

(2013) uppskattades deltagarfrekvensen av antalet kvinnor i Sverige som bjöds in till 

mammografiundersökning vara 80 %.  I denna studie var det endast en kvinna som sade sig 

avböja att delta vid mammografiundersökningar, något som visar på en positiv attityd till att 

undersöka sig och därmed inte riskera att dödlighet till följd av oupptäckta tumörer ökar.  
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Civilstatus 

Resultatet från kunskapstestet visar att det var två frågor som utmärkte sig i kunskapsskillnad 

mellan kvinnorna i avseende på deras civilstatus. Den ena frågan handlade om att amning 

skyddar mot bröstcancer. I detta område hade de gifta kvinnorna bäst kunskap Den andra 

frågan handlade om bröstsekretets färg, där kvinnorna som levde som sambo hade bäst 

kunskap. Kvinnorna utan partner hade minst kunskap i båda av dessa frågor. En bidragande 

orsak till detta kan vara att kvinnorna som levde som sambo eller var gifta generellt sett var 

äldre än kvinnorna som levde som singel, och därför hade mer kunskap då de börjat tänka på 

att de blir äldre och kan drabbas av bröstcancer.  

 

Metoddiskussion 

Styrkor med studien var att fler antal personer än förväntat besvarade de utdelade enkäterna. 

Totalt eftersträvades cirka 100 besvarade enkäter, den slutliga svarssumman var 130. En 

annan styrka var att upptagningsområdet för studiens deltagare var brett, då enkäterna delades 

ut på tre av Uppsalas största vårdcentraler. En svaghet med studien var att författarna själva 

inte delade ut enkäterna och därför inte vet hur många kvinnor som tackade nej till att besvara 

enkäten. Alla kvinnor kanske inte tillfrågades om att deltaga och besvara enkäten. En annan 

tänkbar svaghet med studien är att kvinnor med utländsk bakgrund kan ha haft svårigheter 

med att besvara enkäten på grund av språkmässiga skäl, därav kan vissa missförstånd ha skett. 

Att inte kunna läsa eller förstå det svenska språket borde därför varit en exklussionskriterie. 

 

Första sidan på enkäten bestod av ett informationsbrev där kvinnorna informerades om att det 

var frivilligt att deltaga i studien och att de när som helst kunde avbryta när de besvarade 

enkäten. Även om det var frivilligt att deltaga i studien var det en risk att ställa privata frågor 

till kvinnorna om deras levnadsvanor och om de själva eller någon närstående drabbats av 

bröstcancer. Det fanns en risk att väcka negativa känslor hos deltagarna.  

 

Validiteten anses vara hög då syftet var att undersöka skillnader mellan grupperna och 

enkätens frågor utformades efter studiens frågeställningar. Svaren från enkäterna var relevant 

för studiens undersökningssyfte, vilket påvisar att enkätens frågor var av korrekt typ. 

Reliabiliteten kan därmed även anses vara god. Enligt Polit & Beck (2010) kan ett 

mätinstrument räknas ha hög reliabilitet då resultatet av mätinstrumentet visar låg variation 
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vid upprepade procedurer. Eftersom mätinstrumentet bestod av enkäter omprövades enkätens 

tillförlitlighet var gång en deltagare besvarade den. Svaren vi fick in var av samma karaktär, 

vilket visar att mätinstrumentets reliabilitet är god. 

 

Innan utdelning till deltagarna testades enkäten, vilket resulterade i att författarna 

specificerade frågan om undervisning genom att skriva till ”(t.ex. inom skola/sjukvård)”. 

Detta då flera av testpersonerna påpekade att det var otydligt. 

 

Vissa av enkätens frågor kan ha varit utformade på ett för deltagaren svårförståeligt sätt. 

Därmed kan det ha missgynnat vårt resultat. Frågorna är ställda som påståenden, vilket kan ha 

påverkat de erhållna svaren. Till exempel frågan “p-piller som innehåller östrogen minskar 

risken att drabbas av bröstcancer”. Frågan kunde varit mer öppet utformad och därmed kunde 

svarsalternativen fått bestå av att deltagaren själv väljer, såsom “minskar risk” eller “ökar 

risk”.  

 

I studien användes kvantitativ metod som var passande då enkäten var utformad med olika 

svarsalternativ och inte hade utrymme för fri text. Det var minst 100 deltagare som 

eftersträvades. Det hade kunnat vara intressant att komplettera studien med kvalitativa 

intervjuer kring frågorna som ingick i del 1 på enkäten för att få en bra bild över kvinnans 

bakgrund och vanor. En av frågorna i enkätens första del var om kvinnorna utför 

självundersökning av brösten regelbundet. “Regelbundet” kan betyda olika för olika personer.  

 

Fler studier behövs inom området med fler frågor om kvinnans bakgrund och vanor för att 

identifiera vilka faktorer som har en betydande roll för kvinnornas kunskap om bröstcancer. 

En fråga som uppstod under diskussionen och som hade varit intressant att studera närmre är 

om kvinnorna har fött barn eller inte för att se ett eventuellt samband kring vilka kvinnor som 

svarat rätt på frågan om amning skyddar mot bröstcancer.  

 

Författarna anser att metoden var lämplig för studiens syfte. Metoden bidrog till att resultatet i 

viss mån går att generalisera då enkäterna var enhetligt utformade. Syftet kunde besvaras 

under de förutsättningar som rådde. 

 

Klinisk implikation 
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Kvinnor som ingår i screeningprogrammet får information om hur de genomför 

självunderökning via mammografimottagningen. Denna information behöver även nås ut till 

de individer som inte ingår i screeningprogrammet, ett ansvar som sjukvården bör axla. 

Informationen kan ske inom andra undersökningar vid hälso- och sjukvården, till exempel vid 

gynekologisk cellprovskontroll och som broschyr i väntrummen. Även skolan är en bra 

plattform för att tidigt uppmärksamma cancersjukdomen hos unga kvinnor. Ett förslag för att 

nå ut till alla kvinnor är att skicka ett informationsbrev om självundersökning och symtom till 

alla kvinnor då de fyller 18 år.  

Slutsats 

Kunskapen om bröstens hälsa hos deltagarna i studien var god. Kunskapsskillnader mellan 

kvinnor i och utanför det nationella screeningprogrammet för bröstcancer kunde identifieras i 

enstaka områden. Vidare hade faktorer såsom undervisning om bröstcancer, att vara gift, att 

medverka vid mammografiundersökningar en positiv inverkan på huruvida kvinnor utför den 

relaterade självundersökningen. Då undervisning är en påverkningsbar faktor är det av stor 

vikt att vården och samhället når ut med relevant information för den enskilda kvinnan, i syfte 

att öka kunskapen och därav främja hälsa. Sjuksköterskan har en viktig funktion i det syftet, 

då han eller hon i sitt dagliga arbete har en patientnära kontakt. I möten med kvinnor kan 

sjuksköterskan samtala kring bröstcancer och på så vis uppmärksamma både riskfaktorer men 

även behov av mer kunskap hos kvinnan. 
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BILAGA 1 

INFORMATIONSBREV  

Vi är två studenter som studerar Sjuksköterskeprogrammet på Uppsala Universitet och som 

nu skriver vårt kandidatarbete. Syftet med arbetet är att undersöka huruvida kunskapen om 

bröstens hälsa skiljer sig mellan kvinnor i respektive utanför det Nationella 

screeningprogrammet för bröstcancer. Även samband mellan kunskap och förekomst av 

självundersökning och mammografi kommer undersökas. Informationen till studien kommer 

att samlas in via enkäter.  

 

Enkäten består av två delar:  

Del ett innehåller frågor om Din bakgrund och vanor, Du svarar genom att kryssa i det 

svarsalternativ som stämmer in bäst på Dig.  

Del två omfattar ett kunskapstest om bröstens hälsa, där Du kryssar i huruvida Du tror att 

påståendet är sant eller falskt. 

 

Om Du vill delta i studien tar det cirka 3-5 minuter att besvara enkäten. Deltagandet är 

frivilligt och Dina svar kommer endast ses av oss författare och vår handledare. Du kommer 

vara anonym och kan när som helst avbryta Din medverkan.  

 

 

Din medverkan har ett stort värde för vår studie.  

Om du har några frågor är Du välkommen att kontakta oss: 

 

Amanda Leijonborg  Nathalie Verona Grönberg     

a.leijonborg@live.se  nveronag@hotmail.com 

             

 

 

Önskar Du tillhandahålla de rätta svaren på frågorna? Ange din e-postadress så skickar vi 

dem. 

E-postadress: __________________________________ 

mailto:a.leijonborg@live.se
mailto:a.leijonborg@live.se
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ENKÄT: BRÖSTENS HÄLSA OCH RELATERAD SJÄLVUNDERSÖKNING 

 

Del 1: Ålder: _________       

 

1. Civilstatus? 

□ Singel 

□ Sambo 

□ Gift 

2. Högsta avslutade utbildning? 

□ Grundskola 

□ Gymnasium 

□ Högskola/universitet 

3. Har Du eller har Du haft bröstcancer? 

□ Ja 

□ Nej 

 

4. Har någon släkting eller annan närstående 

till Dig drabbats av bröstcancer? 

□ Ja 

□ Nej 

5.  Har Du gjort en mammografiundersökning? 

   □ Ja     

   □ Nej 

6.  Om ja på fråga 5, försöker Du medverka vid 

alla erbjudna tillfällen?  

□ Ja    

□ Nej 

7. Har Du delgivits undervisning om bröstcancer 

(t.ex. i skola, inom vården)?                     

□ Ja     

□ Nej 

8. Vet Du hur Du ska gå tillväga för att göra en 

självundersökning av brösten?                       

□ Ja 

□ Nej 

9. Har Du någon gång gjort en självundersökning 

av brösten?                            

□ Ja     

□ Nej 

10. Om ja på fråga 9, gör Du 

självundersökning av brösten regelbundet? 

□ Ja    

□ Nej 

 

   

Fortsättning nästa sida 
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Del 2: Kunskap om bröstens hälsa Sant Falskt 

Risken för att få bröstcancer ökar efter 40-årsåldern R*  

Bröstcancer går att bota R  

Prognosen och överlevnaden i bröstcancer beror på vilket stadium tumören är i när 

den upptäcks 

R  

Alla knölar i brösten är elakartade  R 

Bröstsekret är normalt oberoende av färg  R 

Smärta är ett vanligt symtom vid bröstcancer  R 

Att få bröstcancer innebär borttagning av det drabbade bröstet  R 

Amning skyddar mot bröstcancer R  

Det finns ett samband mellan bröstcancer och fetma R  

De flesta diagnoser av bröstcancer beror på ärftliga faktorer  R 

Självundersökning av brösten varje månad ger möjlighet att upptäcka avvikande 

förändringar direkt när de uppstår 

R  

När självundersökning av brösten genomförs ingår det att undersöka armhålorna R  

P-piller som innehåller östrogen minskar risken att drabbas av bröstcancer  R 

Kvinnor blir rekommenderade att göra mammografi varje eller vartannat år efter 40-

årsåldern 

R  

 

 

 

 

* R = rätt svar 


