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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Bröstcancer är den vanligaste cancerform som drabbar kvinnor, tidig upptäckt 

är en viktig del för en ökad överlevnad i sjukdomen. Variationer i kunskap och utbildning 

gällande bröstcancer samt attityder kring undersökningsmetoder tenderar att påverka kvinnors 

tolkning av symptom och deras beslut att söka eller delta i screening/vård. 

Syfte: Att beskriva kunskaper om bröstcancer och attityder kring mammografiundersökning 

och självundersökning av bröst hos kvinnor med olika kulturell bakgrund som är bosatta i 

Sverige. 

Design: En kvalitativ studie med intervjumetodik. 

Metod: Studien utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med öppna intervjufrågor. 

Ett strategiskt urval med snöbollsurval användes. Tolv kvinnor i åldersspannet 35-65 år som 

härstammade från olika asiatiska- och afrikanska länder deltog i studien. Kvalitativ 

innehållsanalys användes för dataanalys. 

Resultat: Majoriteten av kvinnorna beskrev att de hade goda allmänna kunskaper om 

bröstcancer, vilket var mer än den kunskap de hade med sig från sina hemländer. Resultatet 

gällande attityder till mammografiundersökning och självundersökning visade på att kvinnorna 

ansåg det viktigt att delta i screeningprogram och att utföra självundersökning men att det inte 

varit så när de först kommit till Sverige. Kulturella uppfattningar som framkom i studien var att 

det skulle innebära rädsla för kvinnan att dra skam över sin familj, att sjukdomen i vissa kulturer 

upplevdes som smittsam samt det kunde upplevas lite som tabu att prata om den egna kroppen.   

Slutsats: Det finns fortfarande ett kunskapsbehov kring bröstcancer bland kvinnor med icke 

europeisk härkomst. Ökad medvetenhet kring bröstcancer hos kvinnor, deras kunskapsnivåer 

om bland annat självundersökning av bröst kan användas för att uppnå målet med tidig upptäckt 

av sjukdomen.  

Nyckelord: bröstcancer, självundersökning, mammografi, kunskap, kultur, religion. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: Breastcancer is the most common type of cancer among women, early detection 

is important for an increased survival of the desease. Variations in knowledge and education 

about breastcancer and attitudes towards screeningmethods seem to influate womens 

perceptions about symthoms and decisions to contact healthcare providers or participate in 

screening-programmes. 

Objective: To describe the knowledge about breast cancer and attitudes about mammography 

and self-breast-examination in women with different cultural backgrounds living in Sweden. 

Design: A qualitative study using interview methods. 

Method: The study was conducted by using semi-structured interviews with open-ended 

questions. A strategic selection of snowball sampling was used. Twelve women in the age range 

35-65 years descended from different Asian- and African countries participated in the study. 

Qualitative content analysis was used for data analysis. 

Results: The majority of women described that they had good general knowledge about 

breastcancer, which was more than the knowledge they had brought from their homelands. The 

results regarding attitudes toward mammography screening and self-examination showed that 

the women considered it important to participate in screening programs and to perform self-

examination but that it might not have been like that when they first came to Sweden. Cultural 

beliefs that emerged from the study was such that it would mean the fear of an affected woman 

to shame her family, that the disease in some cultures was seen as contagious, and it could seem 

somewhat taboo to talk about their own body. 

Conclusion: There is still a need for knowledge about breast cancer among women with non-

European descent. Increased awareness of breast cancer in women, their levels of knowledge 

about including self-breast-examination can be used to achieve the goal of early detection of 

the disease.  

Keywords: breastcancer, self-breast-examination, mammography, knowledge, culture, 

religion. 
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BAKGRUND 

 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor.  I Sverige insjuknar cirka 20 

kvinnor dagligen samt över 9000 bröstcancerdiagnoser ställs varje år. Vad som orsakar 

bröstcancer är inte klarlagt. Troligen inträder sjukdomen genom ett samspel mellan olika 

riskfaktorer såsom arvsfaktorer, hormonbalans och yttre miljöfaktorer. Vissa faktorer ökar 

alltså risken men kan inte ensamma orsaka sjukdomen. De drabbade kvinnorna har större 

chanser till en bättre prognos om sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede. Överlevnaden har ökat 

det senaste decenniet både på grund av tidig upptäckt men även eftersom nya mer effektiva 

behandlingsmetoder används (Cancerfonden, 2015).  I Sverige erbjuds kvinnor från cirka 40- 

årsålder, (lite olika beroende på vilket landsting man tillhör) screening-undersökning med 

mammografi. Detta är en undersökning då bröstvävnaden undersöks med hjälp av röntgen och 

är ett bra hjälpmedel för tidig diagnostik av sjukdomen (Bergh et al., 2007). 

 

Självundersökning 

Ett värdefullt begrepp som används inom kunskapen gällande att upptäcka förändringar i 

brösten i ett tidigt skede är “breast awareness”. Begreppet innefattar betydelsen av att kvinnor 

ska vara uppmärksamma och medvetna om bröstcancer till exempel genom att veta vad som är 

normalt hos dem själva, ha kunskaper om förändringar i brösten att vara vaksam på, ta eget 

initiativ med att se och känna igenom brösten regelbundet, närvara vid screening-

undersökningar samt ha kunskap om när det är lämpligt att söka vård (Bailey & Corner, 2008). 

Viktigt är att undersöka sina bröst med jämna mellanrum, gärna varje månad. Ju oftare detta 

görs desto lättare är det att upptäcka eventuella avvikelser. Avvikande symptom att vara 

uppmärksam på förutom en knöl i bröstet som är det vanligaste symptomet är knöl i armhålan, 

allmän förstoring och ökad fasthet av bröstet, indragningar av bröstvårtan och sekretion av 

vätska eller blod från bröstvårtan. Smärta och ömhet är inte ett sjukdomssymptom i första hand 

utan det kan orsakas naturligt av hormonell påverkan (Cancerfonden, 2015). 
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Statistik 

Enligt uppgifter från statistikdatabasen gällande år 2014 var antalet kvinnor i landet 4875115 

och utav dessa var 816078 kvinnor utlandsfödda och folkbokförda i Sverige (SCB, 2015), vilket 

betyder att cirka 17 % av den kvinnliga befolkningen i landet är utlandsfödda.  Mörkertalet i 

denna grupp är stort eftersom ett antal kvinnor i landet är utlandsfödda men inte folkbokförda 

som till exempelvis asylsökande och utbytesstudenter, vilka är personer som eventuellt skulle 

kunna drabbas av sjukdomen. Enligt ytterligare uppgifter från Statistiska centralbyrån gällande 

år 2014 var 76,255 kvinnor från Asien och 46,237 kvinnor från Afrika bosatta i Sverige. 

 

Förhållningssätt inom hälso- och sjukvården 

För sjukvårdspersonal är det av stor vikt att kunna möta behoven hos patienter från etniska 

minoriteter. Tänkvärt är att etnicitet och kultur kan ha olika betydelse för människor och det 

grundläggande för sjukvårdspersonalen är då att vara medveten om egna föreställningar och 

möta den enskilda patienten med en helhetssyn och på ett empatiskt sätt uppmärksamma 

individens individuella upplevelser och specifika behov oavsett kulturell bakgrund (Bailey & 

Corner, 2008). 

 

Kultur 

Enligt den brittiske kulturforskaren Raymond Williams är ordet kultur en av de mest 

komplicerade ord som finns över huvud taget (Fornäs, 2012). Kulturanalys är ett sätt att förstå 

både nutidens och dåtidens samhälle (Johannisson, 2008). Kulturell bakgrund påverkar många 

aspekter i en individs liv bland annat religion, inställning till hälsa och sjukdom, beteende och 

upplevelse av smärta (Ahmadi, 2008). Kultur är en identitet (Johannisson, 2008). Olika kulturer 

skiljer sig från varandra (Andersson och Sander, 2015) och är paradoxala men ändå någonting 

naturligt i människors liv (Johannisson, 2008). 

Kultur innefattar alltifrån språk, religion, föreställningar om relationer mellan individer, 

religiösa föreställningar, etnicitet, sexuell läggning, ålder, klass, konst, tanke och livsmönster 

med mera (Andersson och Sander & 2015). Kultur delas in i den estetiska kulturen som avser 

de klassiska konstarterna, den etnologiska kulturen och den antropologiska kulturen där det 

centrala är sociala sammanhang, folklig kultur och livsprocesser (Statens folkhälsoinstitut, 

2005). 
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Kultur och bröstcancer 

En kvalitativ studie av Abdalrahim et al. (2013) med syfte att förstå unga utbildade jordanska 

kvinnors attityder till screening-metoder gällande bröstcancer och även förbättra deras 

kunskaper kring undersökning och hur man tidigt kan upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium. 

Författarna ansåg det endast föga klarlagt om hur kulturen formar både förståelse och praxis. 

Detta påvisades även i resultatet trots att de deltagande var både utbildade och hade tillgång till 

hälsoinformation på internet och kunskaper kring medicinsk vård. Det påvisades att islam och 

familjestrukturer hade stor inverkan. Sjukdomen ansågs vara både smärtsam och potentiellt 

dödlig av de unga kvinnorna som deltog men även uttrycktes åsikter om att sjukdomen skulle 

kunna ha en förödande inverkan på sociala roller och livssituation särskilt då kvinnor drabbas i 

yngre åldrar. Detta kunde förstås utifrån att den muslimska kulturen sätter ett högt värde på 

giftermål, barnafödande och att uppfylla familjens behov. Fruktan bedömdes vara så stor att 

den även kunde göra att kvinnorna skulle avstå från undersökning, en bröstcancerdiagnos skulle 

påverka dessa viktiga livsroller och då göra resten av livet meningslöst. På grund av att denna 

fruktan över förlust av sociala roller anser författarna till studien att det är särskilt viktigt för 

sjukvården att utforma informationen till unga kvinnor om vikten av undersökning och att tidig 

upptäckt är bättre för både prognos och behandling. 

I en kvalitativ studie av Muthoni och Miller, (2010) undersöktes kunskaper, attityder och 

beteenden gällande bröstcancer samt insatser för tidig upptäckt av sjukdomen bland åtta 

fokusgrupper av kenyanska kvinnor, dessa var boende både på landsbygd och i stadsmiljö. 

Syftet med studien var att erhålla ny kunskap som kunde ligga till grund för det förebyggande 

arbetet med att öka medvetenheten om bröstcancer, förbättra kommunikationen om sjukdomen 

och utforma kulturellt lämpliga budskap för att främja medvetandet om brösthälsa. Resultatet 

av denna studie visade att kvinnornas kunskap om bröstcancer, orsaker och symptom föll in i 

tre huvudkategorier: livsstil/fysiska orsaker, förbannelser samt genetik. Majoriteten av 

kvinnorna hade kunskaper om att ärftlighet kunde räknas till riskfaktorerna för att drabbas av 

bröstcancer samt att sjukdomen kunde upptäckas som en knöl i bröstet. Deltagarna i studien 

hade mycket varierade kunskaper kring mammografiundersökning, en del unga kvinnor 

saknade helt kunskaper om denna undersökningsmetod och endast ett fåtal hade genomgått 

undersökningen. Erfarenheter av klinisk bröstundersökning var mer utbredd bland deltagarna 

men vanligtvis hade dessa kvinnor sökt läkare på grund av något annat problem och den kliniska 

undersökningen hade utförts i samband med detta besök. Gemensamt för de deltagande 

kvinnorna var åsikter om att det inte fanns någon anledning till självundersökning av brösten 
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om allting till synes verkade vara normalt.  Det framkom även att majoriteten kände sig 

skeptiska till att insättande av behandling skulle kunna ha någon som helst verkan, en minoritet 

av kvinnorna uppgav att de hade hört att kirurgisk behandling vid bröstcancer till och med 

kunde orsaka spridning av cancersjukdom. Samma studie visade att kvinnor bosatta i stadsmiljö 

visades vara mest kunniga gällande livsstilsfrågor till exempel kring stress och genetiskt 

modifierade livsmedel som bidragande faktor till att utveckla bröstcancer. En kontrast gentemot 

detta var åsikter hos grupperna av kvinnor på landsbygden där de nämndes olika fysiska orsaker 

till att utveckla sjukdomen till exempel: gällande mjölk kvar i bröstet efter avslutad amning 

som riskfaktor eller att förvaring av pengar eller mobiltelefon inuti behån kunde orsaka 

bröstcancer. Flera kvinnor på landsbygden nämnde också trolldom eller förbannelser som en 

potentiell orsak. Resultatet visade även på att majoriteten ansåg att en diagnos av bröstcancer 

skulle äventyra familjens ekonomiska trygghet.  

 

Kunskap och attityd i världen 

Aydoghan et al., (2015) syftar i sin undersökning att identifiera kvinnors kunskapsnivå, 

medvetenhet, och deras potentiella prediktorer för att drabbas av bröstcancer. Författarna 

använde sig av en tvärsnittsstudie vilken utfördes vid Gulhane Medical Academy, en 

öppenvårdsmottagning i Ankara i Turkiet. Totalt 326 kvinnor i åldern> 20 år som antingen 

redan var patienter sedan tidigare eller kvinnor som sökte vård för att genomgå kontroll av sina 

bröst ingick i studien. Resultatet visade att de angivna svaren på kunskap och 

medvetenhetsfrågorna om bröstcancer varierande beroende på demografiska funktioner som till 

exempel äldre åldersgrupper i befolkningen, högre utbildningsnivåer, civilstatus som att ha 

ingått äktenskap, boende i urbana förhållanden samt anställning. Detta var faktorer som 

påverkade kunskaperna i en positiv riktning. Majoriteten av kvinnorna ansåg att sjukdomen var 

botbar, medan minoriteten ansåg att sjukdomen skulle kunna leda till en förlust av kvinnlig 

egenskap. Symptom med knöl i bröstet var den mest vanliga orsaken under inklusion till studien 

efter den ordinarie kontrollen. Det var en större del deltagare boende i storstadsregionerna som 

diagnostiseras med bröstcancer som ansåg att bröstcancer var en sjukdom som kunde botas. 

Kvinnor med lågt antal födda barn gav mer uttryck för att de helst inte ville bli undersökta av 

en manlig läkare. Nästan tre fjärdedelar av de deltagande kvinnorna uppgav att de praktiserade 

självundersökning av sina bröst. 
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Mclnerney och Shepherd (2006) utförde en studie under ”Breast Week” i Sierra Leone, där 

syftet var att utvärdera kunskapen om bröstcancer hos kvinnor och genom utfallet kunna 

förstärka deras inlärning.  Målen för denna forskning var att bedöma om bröstcancer som gavs 

till kvinnorna under bröst-veckan var tydlig, om den hade skapat informationen en medvetenhet 

om allvaret i bröstcancer och att identifiera luckor, svagheter och styrkor i kunskapsspridningen. 

Resultaten tydde på att majoriteten av kvinnorna hade en högre kunskapsnivå efter 

interventionen, om vad bröstcancer är, eftersom de skickligt beskrev symptom i samband med 

sjukdom. Grundläggande för informationen var att kvinnorna skulle få kunskap om avvikelser 

gällande bröst, och kopplingen mellan sjukdomstecken samt symptom i samband med detta. 

Kvinnorna uttalade sig om att tecken som till exempel hudförändringar och förhårdnad av bröst 

ansågs onormal. Detta indikerade till att kvinnorna hade en medvetenhet om sjukdomens 

allvarliga art. Det fanns dock ett antal som nämnde att de inte visste vad bröstcancer var 

överhuvudtaget. På frågan om vad som kunde orsaka bröstcancer svarade hela tre fjärdedelar 

av kvinnorna att förvaring av mynt och andra metallföremål i bysthållare var en potentiell orsak. 

I en studie av Raza, Sajun och Selhorst (2012), undersöktes kunskap och uppfattningar om 

bröstcancer bland kvinnor och läkare i Karachi i Pakistan. De flesta av de deltagande kvinnorna 

var gifta och troende muslimer. Kvinnorna hade varierande utbildningsnivå men majoriteten av 

dem var hemmafruar. Resultatet av denna studie visade att kvinnors kunskap om bröstcancer 

var proportionell till deras utbildningsnivå.  När det gällde kulturella attityder och uppfattningar 

om bröstcancer upptäcktes att kvinnorna uttryckte rädsla för att en cancerdiagnos skulle verka 

skamligt för familjen. Majoriteten av kvinnorna uppgav att mammografi inte var emot varken 

deras religiösa övertygelse, deras familjs övertygelse, kultur eller tradition men detta var 

motsägelsefullt när man studerade resultat i praktiken. Bland gruppen med läkare var 

majoriteten införstådd med riskfaktorer och betydelsen av bröstundersökning, dock ansåg en 

del av läkarna att bröstcancer inte var en dödlig sjukdom samt att sjukdomen inte ens förekom 

i Pakistan. Majoriteten av de kvinnliga läkarna var mer välvilliga till att utföra kliniska 

bröstundersökningar i jämförelse med de manliga läkarna. 

 

Kunskap och attityd gällande självundersökning och mammografiundersökning 

Akhtari-Zavare et al., (2015) eftersträvar i sin tvärsnittsstudie att identifiera kunskaper om 

bröstcancer, självundersökning samt mammografi bland kvinnliga studenter på offentliga 

universitet i Klang-Valley i Malaysia. Denna studie visade att majoriteten av malaysiska 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1546144012001019
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kvinnor hade bristande kunskap om bröstcancer, och att självundersökning av brösten i 

praktiken hade ett signifikant samband med deras kunskap om bröstcancer. Kulturella och 

sociala uppfattningar om bröstcancer var viktiga faktorer som påverkade att sjukdomen 

upptäcktes i ett senare stadium. Den låga kunskapsnivån och bristande medvetenhet om 

bröstscreening kan ändå endast delvis förklara att kvinnorna i landet oftast söker vård i ett 

senare skede i sjukdomen. Trots att nästintill alla av de tillfrågade kvinnor kände till sjukdomen 

bröstcancer var det bara en femtedel av dem som uppgav att de utförde självundersökning i 

praktiken. Den främsta anledningen till att kvinnorna inte utförde självundersökningen var 

bristande kunskap om hur detta skulle utföras. Hälften av de kvinnor som kontrollerade sina 

bröst gjorde det regelbundet. Andra orsaker till att inte undersöka sig var: tidsbrist, rädsla för 

vad man skulle kunna upptäcka, att det inte kändes nödvändigt, glömska, känsla av motstånd 

att röra sina bröst och avsaknad av symptom från brösten. Gällande kunskaperna om 

bröstcancer och bröstcancerscreening utgjorde den större delen av kunskapen sådant som 

tillhörde information kring riskfaktorer, medan kunskapsnivån kring symptom av bröstcancer 

var lägre. Uppfattningen av att känna till tecken och symptom av bröstcancer uppgavs av en 

fjärdedel av de tillfrågade, och symptom som till exempel en knöl i bröstet och/eller indragning 

av bröstvårtan angavs. Totalt 42 % av deltagarna visste att mammografi är en effektiv 

undersökningsmetod för att upptäcka bröstcancer. 

 

Invandrade kvinnors kunskap och påverkan av transnationella band 

I en kvalitativ studie utförd i Danmark av Kessing, Kristiansen, Kvernrod, Mygind och 

Norredam, (2013) uppmärksammades det faktum av ett lägre deltagande i 

mammografiundersökning hos invandrade kvinnor jämfört med infödda. Deltagande kvinnor i 

studien härstammade från Somalia, Turkiet, Indien, Iran, Pakistan och olika arabisk-talande 

länder. Det visades att kvinnorna som intervjuades hade kunskaper kring bröstcancer och 

undersökningar men att ämnet ändå var lågprioriterat i deras vardag. Kvinnorna hade kämpat 

för att bibehålla banden till sina nära och sin ursprungliga kultur vilket var förbundet med både 

ekonomiska och känslomässiga förpliktelser. Resultatet delades upp i två olika delar; 

Kvinnornas kunskap och attityder samt deras transnationella band och hur dessa spelade in. 

Kvinnorna beskrev det som att de hade mycket annat att ta itu med i sin vardag, både 

skyldigheter och prioriteringar men ansåg mammografiundersökning genom screening-

program vara relevant. Till exempel framkom förpliktelser med att hjälpa släktingar som levde 

kvar i krig och fattigdom både ekonomiskt och med att upprätthålla och bibehålla kontakter, 
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kvinnorna uttalade att de tänkte mer på andra istället för att ta hand om sig själva. Studien 

påvisade att hälsoinsatser som är riktade till invandrare måste ta hänsyn till transnationella band 

samt att flertalet faktorer spelar in på en människas hälsobeteende (Kessing et al. 2013). 

I en nypublicerad amerikansk kvalitativ studie av Ali, et al. (2014), undersöktes grupper med 

invandrade kvinnor som härstammade från Somalia och deras kunskaper om bland annat 

bröstcancer och attityder till mammografiundersökning som screeningmetod. Olika områden 

identifierades, bland annat; beteende gällande att söka sjukvård som skilde sig från deras 

hemland, kulturella skillnader om förståelse av vad sjukdom och cancer är, barriärer gällande 

deltagande i mammografiundersökning och kunskap kring vilka riskfaktorer som finns för att 

utveckla cancersjukdom. Slutsatsen i studien var att det fanns behov av särskilt kulturellt 

anpassade interventioner till invandrade Somaliska kvinnor, detta för att öka deras deltagande 

i screeningundersökningar till exempel mammografi. En god medvetenhet om kulturella 

föreställningar kan underlätta i arbeten med att utveckla bland annat förebyggande hälso- och 

sjukvård och marknadsföring för screeningmetoder. 

 

Teoretisk referensram 

Utifrån konsensusbegreppen användes Dorothea Orems egenvårdsteori som referensram 

(Renpenning & Taylor, 2003), samt Erikssons beskrivning av vårdprocessen (Eriksson, 2014). 

Orems teori är indelad i olika kategoriseringar men grunden handlar om egenvård. Egenvård 

beskrivs utifrån mål, utförande, krav för att återfå hälsa och egenvårdsbrister. Anhöriga eller 

professionell personal ska finnas till hands för omvårdnaden när egenvården brister och obalans 

råder mellan krav och utförande. 

I (Renpenning & Taylor, 2003) beskriver Orem människan som fri, initiativrik samt att ha 

motivation och förmågor att använda sig av egenvården för sitt eget välbefinnande och existens. 

En del krav ställs på människan gällande motivation, tankemässiga och kroppsliga färdigheter. 

Människan lever i ett kulturellt socialt sammanhang vilket påverkar inlärningen för till exempel 

kunskaper i egenvård. Uppfattning om hälsa och ohälsa styrs mycket av både kultur och tidigare 

erfarenheter. Hälsa ska ses utifrån en helhetssyn på människan, välbefinnandet är både fysiskt, 

psykiskt och socialt bundet. Hälsa beskrivs som när det är jämvikt mellan egenvårdskrav och 

utförd egenvård. Däremot ska omvårdnadshandlingar följa egenvårdens krav och utföras mot 

ett visst mål. Dessa handlingar ska utföras av annan än patienten själv när denne inte har egen 

förmåga och integriteten ska beaktas i omvårdnaden. Orem har definierat grundläggande behov 
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i sin teori till exempel tillräckligt närings- och vätskeintag för patienten och/eller förebyggande 

egenvård vid riskerande av att drabbas av ohälsa. Orem (i Kirkevold, 2000) beskriver 

omvårdnadsprocessen praktiskt utifrån fastställande av diagnos, medicinskt ordinerande, 

behandling samt utifrån en organisering av omvårdnaden (team-management). 

Katie Eriksson betonar att vårdvetenskapens människobild grundar sig i respekt och en 

helhetssyn på människan, som innefattar även en helhetssyn på livet. Hon beskriver i sin 

omvårdnadsteori att vårdprocessen möter människan, patienten som kropp, själ och ande. 

Människan påverkas av den värld hen lever i och även fungerar på en kulturell nivå, där sociala 

arvet påverkar människas värderingar och attityder. Detta innebär att olika kulturer har en 

varierande uppfattning om när man har hälsa eller ohälsa (Eriksson, 2014). Katie Eriksson 

understryker även att grunden för vårdandes yrkeskvalitet ligger i en fördjupad kunskap om den 

unika människan och ska utgå ifrån varje enskild människas unika egenheter. Det innebär att 

det aldrig finns likadana vårdprocesser (Eriksson, 2014). 

 

Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste cancerform som drabbar kvinnor och tidig upptäckt är viktigt för 

en bättre prognos av sjukdomen. Eftersom det i tidigare studier har framkommit att kvinnor 

med olika kulturell och religiös bakgrund visats ha vissa begränsade kunskaper om sjukdom 

och egenvård väcktes intresset för ämnet. Detta avsågs att studeras för att få en inblick i vad 

som påverkar kunskaper om bröstcancer och attityder till självundersökning av bröst. En utökad 

kunskap i ämnet skulle kunna underlätta för sjukvårdspersonal i möten med kvinnor med olika 

kulturell bakgrund så att dessa kvinnor ska få ett så optimalt och respektfullt omhändertagande 

som möjligt. 

 

Syfte 

Syfte var att undersöka kunskap om bröstcancer och attityder gällande 

mammografiundersökning och självundersökning av bröst hos kvinnor med olika kulturellt 

ursprung bosatta i Sverige. Ett annat syfte var att undersöka hur dessa kvinnor ansåg att deras 

kultur eller religion har inflytande på deras inställning i dessa frågor. 
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METOD 

 

Design 

Denna studie utfördes som en kvalitativ studie med intervjumetodik. En sådan design används 

i forskningsprocedurer som ger beskrivande data det vill säga till exempel en människas egna 

sagda ord och direkta beteenden (Carlsson, 1991). 

 

Urval 

Urvalet gjordes genom ett strategiskt urval med snöbollsurval med intentionen att variera 

urvalet avseende kultur, religion och nationalitet (Polit & Beck 2012). Potentiella deltagare var 

kvinnor utan svensk härkomst i författarnas närhet. Informanterna tillfrågades efter avslutade 

intervjuer om eventuella bekanta kvinnor som vidare kunde vara intressanta för studiens syfte. 

Urvalet gjordes mellan juni – oktober 2015 i Uppsala och Stockholm. 

Inklusionskriterier i studien är utomeuropeiska kvinnor med olika kulturell bakgrund, religion 

och nationalitet i åldersspannet 35-65 år, denna åldersgrupp valdes efter diskussion med 

handledare. Författarna begränsade urvalet till kvinnor med afrikansk och asiatisk ursprung på 

grund av bekvämlighetsskäl.  Exklusionskriterier var kvinnor som inte behärskade det svenska 

språket i tal och skrift, detta gjordes på grund av att författarna inte kunde försäkra sig om deras 

samtycke till deltagande i studien. Urvalsbortfallet bestod av ett antal kvinnor som inte ville 

delta i studien på grund av farhågor om att inte förstå språket, att de kände sig bli bedömda samt 

att de inte ansåg sig ha tillräckliga förkunskaper. Totalt 12 kvinnor valde att delta i studien, utav 

dessa var 6 kvinnor gifta. Sju kvinnor hade motsvarande gymnasialutbildning fyra kvinnor hade 

universitetsutbildning samt en kvinna hade utbildning motsvarande 10-årig 

grundskoleutbildning. Alla kvinnor uppgav att de hade en anställning, yrken som kvinnorna 

uppgav var; frisör, undersköterska, sjuksköterska, köksbiträde, säljare och arbete på 

biståndsorganisation. Kvinnorna härstammade från länder som Eritrea, Somalia, Tanzania, 

Burundi, Pakistan, Irak, Thailand och Japan. Antal år de varit bosatta i Sverige varierade mellan 

4-30 år. Kvinnorna var troende och uppgav att de tillhörde olika religioner, som islam, 

katolicism och buddhism. 
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Kontext 

Intervjuerna utfördes i en avskild miljö varierande från hemmiljö till bokade rum på offentliga 

bibliotek. Detta gjordes för att frågorna kunde uppfattas som känsliga och privata. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes genom intervjuer. Enligt Carlsson (1991) i en forskningsintervju 

efterlyser man den informationen som är viktig för forskningsresultatet. Forskarna skapar ett 

samspel och använder sig av sina personliga förutsättningar för att möta informanterna. 

Studiens datainsamlingsmetod var semi-strukturerade intervjuer. Tre huvudämnen berördes 

genom de utformade frågorna och dessa var kunskap, attityder gällande 

egenvård/mammografiundersökning och kultur. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ger 

denna metod informanterna en stor möjlighet att utforma sina svar på ett individuellt sätt. 

Frågorna behövde inte komma i samma ordning under de olika intervjuerna. Intervjufrågorna 

syftade till att besvara frågeställningarna och dessa var uppdelade i två delar: 8 frågor gällande 

informatörens bakgrund (ålder, civilstatus, antal barn, utbildning, nationalitet, religion, antal år 

boende i Sverige) och 13 huvudfrågor som riktade sig mot arbetets syfte (kunskap om 

bröstcancer och attityd till mammografiundersökning samt självundersökning av bröst) (se 

bilaga 1). Frågorna pilottestades på en kvinnlig försöksperson som var bekant till en av 

författarna, inte hade svensk härkomst eller bakgrund inom vårdyrket och information som 

framkom under den intervjun inkluderades ej i sammanställningen av resultatet. Testintervjun 

utfördes av enbart en av författarna avskilt i informantens hemmiljö, dock lyssnade författarna 

gemensamt igenom testintervjun i efterhand, och diskuterade kring behov av eventuella 

förändringar vilket inte ansågs nödvändigt. 

   

Tillvägagångssätt 

Ett par utvalda personer som var bekanta till författarna eller någon i deras närhet tillfrågades 

om deltagande i studien eller om de kunde rekommendera kvinnor till deltagande i studien, 

detta gjordes både muntligen och/eller via sms-meddelande, därav användes ett så kallat 

snöbollsurval. Alla deltagare i studien informerades muntligen och skriftligen om studiens syfte 

samt fick ett informationsbrev (bilaga 2) som förklarade att de skulle vara anonyma i studien 

och att deltagandet var frivilligt och närhelst kunde avbrytas. Deltagarna gav sitt samtycke till 

intervju enligt blankett (bilaga 3). En testperson blev intervjuad och efteråt tillfrågad om dennes 
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åsikt angående frågornas nivå, denne upplevde att frågorna var begripliga. Testpersonens svar 

användes inte i sammanställningen av resultatet. Författarna lyssnade gemensamt igenom 

testintervjun och diskuterade kring denna, inga förändringar gjordes. Intervjuerna utfördes 

enskilt mellan en författare och en respondent per gång. Under intervjuerna med deltagande 

kvinnor upprepades svaren av författarna för att säkerställa att svaren uppfattats korrekt. Alla 

inspelade intervjuer avlyssnades, det vill säga; författarna lyssnade på varandras inspelningar. 

Ordagrann transkribering utfördes enskilt, transkriberingar lästes igenom och analyserades 

gemensamt av båda författarna. Intervjuerna utfördes enskilt mellan författare och informant, 

spelades in på mobiltelefon och intervjutiden varierade mellan 15 - 30 minuter. Det svenska 

språket användes och ordagrann transkribering genomfördes samt att resultaten 

sammanställdes. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra grundläggande forskningsetiska principer att ha i åtanke när syftet är att 

undersöka människor och fenomen kring dessa, principerna är krav om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Med begreppet nyttjande menas att informanten ska känna till 

hur uppgifter som framkommer under intervjun kommer att användas och att dessa endast 

kommer används för det ändamålet (Ejlertsson, 2012). För att de deltagande kvinnorna skulle 

kunna lämna informerat samtycke gavs kort och enkel information både skriftligt och muntligt 

gällande studiens syfte innan varje påbörjad intervju samt att information om att deltagandet 

var frivilligt och närhelst kunde avbrytas. Författarna var medvetna om konfidentialitet gällande 

denna studie, ingen individ skulle komma att identifieras genom uppgifter som framkom under 

intervjuerna. Principerna ovan hade författarna som mål att uppfylla i samband med denna 

studie. Eventuella risker med utförd studie som författarna ansåg var att detta kunde upplevas 

som ett känsligt ämne att prata om, att det kunde skapa oro och att intervjuade kvinnor kunde 

ha låg förståelse för problemet gällande helhetssyn på brösthälsa samt då att förstå syfte och 

nytta med studien. Författarna ansåg nyttan med studien vara att väcka intresset för ämnet, öka 

medvetenheten samt skapa en dialog med kvinnor. 

När till exempel ett fenomen studeras är intervjuer en lämplig datainsamlingsmetod (Danielson, 

2012). Författarna var medvetna om att deras bakgrund som yrkesverksamma inom vården kan 

ha påverkat intervjuerna och tolkning av data men även att det faktum att tre av de deltagande 

kvinnorna var direkt bekanta personer till författarna kan ha påverkat resultatet. En 
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handlingsberättelse kan tolkas på olika sätt och omtolkas många gånger, men viktig är att förstå 

själva berättelsen i sitt språkliga och kulturella sammanhang (Skott, 2012). 

 

Bearbetning och Dataanalys 

Resultatet från intervjuer har analyserats deskriptivt utifrån innehållet i texten. 

Innehållet tolkades och beskrevs mer djupgående (Graneheim och Lundman, 2004). Samtliga 

intervjuer lästes igenom upprepade gånger för att få en överblick över vad som var det mest 

betydande i texten. Intervjufrågorna delades i tre huvudgrupper: kunskapsfrågor, attitydfrågor 

samt frågor gällande kultur/religion. Utifrån frågornas svarsinnehåll valdes utvalda meningar 

som författarna ansåg vara intressant information för syftet ut, dessa meningar klipptes sedan 

ut från textbladen. Efter detta färgmarkerades texterna med specifik färg (tre olika) beroende 

på om textinnehållet handlade om: kunskap, attityder eller kultur/religion. Därefter sattes dessa 

in i en tabell med olika rubriker vilka var meningsbärande enheter, kondenserade 

meningsbärande enheter, kod, eventuell subkategori samt kategori.  Under rubriken 

kondenserade meningsbärande enheter begränsades textinnehållet ytterligare och 

sammanfattades samt att språkbruket ändrades till mer korrekt än vanligt talspråk. Därefter togs 

koder för de kondenserade meningsbärande enheterna fram ur utvalda stycken. Dessa koder 

kom sedan att grupperas till subkategorier och kategorier, se tabell 1.  

Tabell 1 Exempel på dataanalys. 

Meningsenheter Kondenserade 

meningar 

Kod Subkategori Kategori 

”… det finns möjlighet 

att rädda innan det 

sprider, man kan rädda 

om man har tur, om man 

upptäcker i god tid.” 

Tidig upptäckt 

räddar liv. 

Egenvård Grundläggande 

kunskaper 

 

Överlag god 

kunskap om 

bröstcancer 

 

”De går till templet… 

och sedan till läkare och 

sen till templet. Läkare 

kan hjälpa på kroppen 

men tempel för 

buddhism kan hjälpa 

psykiskt tror jag.” 

Kvinnorna söker 

hjälp för kroppen 

hos läkare och för 

själen i templet. 

Religion 

har 

relaterat till 

att söka 

psykiskt 

hjälp 

 Religionens 

inverkan på 

vård och 

behandling 
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RESULTAT 

 

Efter analys av insamlad data har sex kategorier identifierats utifrån studiens syfte. Dessa 

kategorier är: Kunskap om bröstcancer; Känslor gällande bröstcancer; Varierande attityder 

gällande självundersökning och mammografiundersökning; Religionens inverkan på vård och 

behandling; Kulturell inverkan på helhetssynen kring bröstcancer; Förändrande kunskaper 

kring bröstcancer, som presenterats i tabell 2. 

 

 

Tabell 2 Kategorier av kvinnornas kunskap om bröstcancer, attityder kring självundersökning 

och mammografi.  

Kategori 

Kunskap om bröstcancer 

Förändrande kunskaper om bröstcancer 

 

Varierande attityder gällande självundersökning och mammografi 

 

Kulturell inverkan på helhetssynen kring bröstcancer 

 

Religionens inverkan på vård och behandling 

 

Känslor gällande bröstcancer 

 

 

 

 

Kunskap om bröstcancer 

Denna kategori består av två subkategorier: Grundläggande kunskaper om bröstcancer och 

saknar kunskaper. 
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Grundläggande kunskaper om bröstcancer 

Ett mindre antal av de intervjuade kvinnorna uppgav att de hade kunskap om bröstcancer från 

sitt hemland. De kvinnorna hade antingen gått utbildning till sjuksköterskor i hemlandet eller 

fått allmän information om bröstcancer och självundersökning av bröst eftersom det ingått i 

deras utbildningsprogram. 

 

”Jag kom till Sverige när jag var 32, jag visste om det redan innan jag kom hit.., 

det är något som jag visste om. Det har jag lärt mig när jag gick i skola när jag var 

barn..där i Afrika!” (Informant 1) 

 

Majoriteten av kvinnorna hade dock i nuläget en allmän kunskap om bröstcancer. Flera kvinnor 

uppgav att de kände någon eller hade hört om någon i deras närhet som drabbats av bröstcancer. 

De ansåg även att bröstcancer är en potentiellt livshotande sjukdom vilken skulle komma att 

skapa otrygghet i familjesituationer. Kunskaper kring hur en kvinna kan skydda sig mot 

bröstcancer var mycket varierande hos de deltagande kvinnorna. Majoriteten svarade 

självundersökning på frågan men ansåg ändå inte det vara något skyddande egentligen mer att 

man skulle upptäcka sjukdomen i tid. 

 

”Jag tycker det är viktigt med kost… livsstil!” (Informant 12) 

 

Majoriteten av kvinnorna uppgav också att de hade kunskap om hur de skulle gå till väga för 

att utföra självundersökning men de uppgav att de utförde denna i varierande utsträckning 

alltifrån varje vecka till en gång i månaden eller mer sällan. Majoriteten av kvinnorna visste att 

symptom med till exempel att känna en knöl i bröstet var någonting att vara vaksam på och 

söka vård för om detta skulle upptäckas av dem själva. En kvinna beskrev mer tydligt än de 

andra hur hon skulle gå tillväga om hon skulle upptäcka en knöl i bröstet, hon beskrev att hon 

först skulle söka vård på sin vårdcentral och bli undersökt av en sjuksköterska för att få svar 

om symptomet var någonting att söka vidare utredning för på sjukhus. 

 

”Ibland jag gör det (självundersökning) men inte så ofta som det rekommenderas” 

(Informant 9) 



15 

 

“Du vet man kan kolla själv runt bröstet, ta upp armarna och kolla om det finns 

någon knöl. Ta upp armarna när man duschar och kontrollera själv.  Om man 

upptäcker knölar. Även om det inte är cancer man kan kontakta läkare.” (Informant 

7) 

 

Riskfaktorer uttrycktes av en kvinna som svarade att hon ansåg att till exempel 

skönhetsoperationer och att använda för trång bh kunde påverka brösthälsan, hon ansåg att bröst 

är ett mycket känsligt område på kroppen som är både kärlrikt och rikt på lymfkörtlar. Därav 

kände hon att kvinnor bör vara mycket försiktiga med sina bröst och helst avstå helt från att 

göra skönhetsoperationer inom detta område till exempel då avstå från operation gällande 

bröstförstoring/förminskning.  

 

”Det jag tycker, det typ bröstets- förstorning eller de förminskar det, det jag tänkte 

är väldigt farligt…, vissa jag ser dom leker ibland med bröstet och sånt.. Det är 

också farligt.. För många kärl där och körtlar… så det är väldigt farligt. Och Bh, 

jag tycker att det som de kuporna, man måste avvakta.. man ska inte ha så trånga 

Bh”. (Informant 10) 

 

När det gäller hälsofrämjande tänkande gav nästan alla deltagande överensstämmande svar att 

de ställde sig positiva till att sprida information vidare till både familjemedlemmar och väninnor 

i förebyggande syfte.  

 

”Jag brukar säga till min systerdotter…att hon ska göra som mamma… “Du måste 

lära dig känna ditt bröst när du duschar”.., så har hon respekt för det”. (Informant 

1). 

 

Saknar kunskaper 

De flesta kvinnorna uttalade att de inte hade tidigare kunskap om bröstcancer från sitt hemland. 

Den vanligaste anledningen enligt kvinnorna var brist på information, bristande utbildning och 

dålig ekonomi.  
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”Jag hade ingen kunskap då! Ingen har sagt till mig och jag var inte nyfiken om 

bröstcancer...jag har aldrig hört det här i mitt hemland, jag har aldrig hört om 

cancer!.. De som har pengar åker utomlands och utbildar sig, kollar sin hälsa, gör 

allmän undersökning kan man säga… och betalar för jättedyra sjukhus! ” 

(Informant 7) 

 

Endast en minoritet av de deltagande uppgav hälsosamma levnadsvanor som att motionera, äta 

rätt och avstå från rökning som ett sätt att kunna skydda sig mot sjukdomen samt att ett par av 

kvinnorna svarade att de inte alls visste hur man skulle skydda sig mot att drabbas av 

bröstcancer.  

 

“ (Tänker länge och ler) Nee, jag vet inte hur man ska skydda sig.” (Informant 8) 

 

Ett par av kvinnorna saknade dock dessa kunskaper eller uttryckte inte dessa under intervjuerna. 

En kvinna ställde sig helt frågande till självundersökning och uttryckte istället att det var bättre 

för att uppsöka läkare som besitter den medicinska kunskapen än att utföra egen 

självundersökning.  

 

”Ska man göra det själv? Jag tycker det är bättre att gå till läkare!” (Informant 5) 

 

Förändrande kunskaper om bröstcancer  

Majoriteten av deltagarna ansåg att de hade blivit upplysta om sjukdomen bröstcancer sedan de 

kommit till Sverige, endast ett fåtal av de deltagande kvinnorna hade kunskaper med sig från 

skoltiden i sina hemländer. Information i massmedia och inom sjukvården till exempel på 

kliniker de hade genomgått mammografiundersökning, öppenhet i samtal mellan människor 

och Rosa bandet kampanjen nämndes bland annat som kunskapskällor och kvinnorna ställde 

sig mycket positiva till dessa. 

 

”Jag har fått eh.. Information och så när jag var på mammografi.. En broschyr 

eller så... ” (Informant 12) 

”Här kan man prata om det fritt, i köket (ler) överallt. Man skäms inte. Man kan 

prata om det på affären, det finns Rosa bandet kampanj! “ (Informant 2) 
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Varierande attityder gällande självundersökning och mammografi 

Det finns två sub-kategorier i denna kategori: Positiva attityder och negativa attityder. 

Positiva attityder 

Majoriteten av kvinnorna upplevde självundersökning som någonting naturligt och viktig att 

utföra för hälsan. 

 

”Det är normalt! Det är min kropp, jag vill inte missa något! ” (Informant 2) 

 

Majoriteten av kvinnorna ställde sig positiva till mammografi som undersökningsmetod, de 

hade både praktisk erfarenhet samt grundläggande kunskaper om att kallelse skickas till kvinnor 

över 40-års ålder vartannat år. Majoriteten av deltagarna i studien ansåg att det var viktigt för 

kvinnor att delta i screeningprogram. Dessa kvinnor ställde sig även positiva till att 

rekommendera familjemedlemmar och bekanta att genomgå undersökningen.  

 

”De skickar kallelse till mig vart annat år från när jag fyllde 40 år och sedan dess 

går jag på kontroll.” (Informant 1) 

”Ju.. eftersom i botten jag är sjuksköterska… så jag brukar rekommendera allt 

möjligt som jag vet.” (Informant 2) 

 

Av kvinnorna under 40-år som inte deltagit i någon mammografiundersökning, uttryckte en att 

hon ställde sig positiv till mammografiundersökning men uttryckte rädsla för att metoden kunde 

vara smärtsam och den andra kvinnan saknade helt kunskap om mammografiundersökning. 

 

”Jag är lite rädd för att det kan göra ont… Tycker ändå vården skulle erbjuda 

gratis undersökning även till kvinnor i yngre åldrar från 25-års ålder.. “ (Informant 

8) 
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Negativa attityder 

En kvinna uttryckte att hon till en första början känt motstridighet inför att utföra 

självundersökning. Två kvinnor svarade inte på frågan gällande attityder till att utföra 

självundersökning av bröst. 

 

“Joo… Jag känner så där i början… det var inte så lätt ” (Informant 11) 

 

Negativa attityder gällande mammografi framkom av en av kvinnorna som svarade att hon 

upplevt motstridiga känslor då hon fick kallelse första gången, det var samma kvinna som även 

uttryckt motstridighet till självundersökning som undersökningsmetod. Kvinnan påtalade även 

att hon kände rädsla för att genomgå undersökningen mestadels på grund av vad den skulle 

kunna visa och eventuellt besked om att det skulle finnas någon förändring i brösten som kunde 

vara tecken på sjukdom. 

 

”Men jag kommer ihåg första gången jag fick brevet… Då ville jag kasta den.. 

(skrattar) Och sen tyckte konstigt… Varför måste jag gå? Jag kände mig inte sjuk… 

varför måste jag då gå och undersöka mig… Sen när jag fick andra brevet gick 

jag på undersökningen, mest för att inte bråka med min man...Sen…, jag lärde mig 

att göra vad andra gör... “ (Informant 11) 

 

Kulturell inverkan på helhetssynen kring bröstcancer 

Kvinnorna berättade om helhetssynen på allmän hälsa och hälsa kring bröstcancer i deras 

hemländer. Kvinnornas svar gav en grov överblick på problemet kring kultur och synen på hälsa 

och ohälsa. Kulturen ansågs då särskild mer påverka befolkningen som är bosatta utanför 

storstäderna. Brist på utbildning, analfabetism, okunskap, fördomar eller motstånd emot nya 

kunskaper på grund av traditioner är den största utmaning för förebyggande insatser gällande 

även bröstcancer. 

 

“ ...I vår kultur, folk tror att smittar visa sjukdomar, folk har ingen kunskap och de 

gömmer sina sjukdomar. De blir rädda, skvallrar och trycker ner de som som är 

sjuka… Du vet det finns såna fördomar .., vissa vill inte säga att de är sjuka för att 

inte oroa sin familj, att folk ska inte prata om de…Här i Sverige ja, jag har ändrat 

mig mycket här, kan prata öppet, jag vågar berätta saker … ” (Informant 7) 
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“...många män tycker inte om kvinna är sjuk!” (Informant 5) 

 

En av de intervjuade kvinnorna berättade att fördomar dominerar helhetssynen på hälsa i hennes 

hemland. En annan kvinna angav att integriteten i hennes hemland är så otroligt stark, och 

beskrev att just detta med att prata om den egna hälsan var någonting mycket privat som var 

nästintill otänkbart att prata om med andra människor. 

 

”I mitt hemland!?... Annorlunda,.. vi pratar inte mycket om det där, vi är hemliga. 

Vi är sånt att vi inte kan prata så mycket tillsammans, varför vet jag inte. Vi är 

hemliga med den.” (Informant 2) 

 

Ytterligare uppgav en kvinna att hon absolut inte skulle kunna diskutera med sina anhöriga i 

hemlandet varken om bröstcancer eller självundersökning eller mammografiundersökning, 

detta just på grund av kulturella skäl. Detta på grund av den starka integriteten som influerar 

kulturen just omkring att tala om kvinnokroppen. Kvinnan uttryckte särskilt att kroppsdelar som 

bröst ansågs extra laddade att prata om. Hon beskrev även att efter en tid här i Sverige så hade 

hon lärt sig att här är mer öppenhet gällande att prata om sådana ämnen som handlar om kropp 

och hälsa men som fortfarande anses stötande av hennes anhöriga som bor kvar i hemlandet.  

”Det skulle vara jättesvårt att prata med min mamma om det… vi har så himla 

mycket integritet om kroppen… alltid är så svårt.. när kvinnor pratar om.. 

kroppen”. ( Informant 11) 

 

En kvinna berättade att befolkningen i storstäderna är mindre restriktiva och kan prata mer eller 

mindre öppet om sina hälsoproblem. I mindre områden bestående av fler mindre byar på 

landsbygden är nästintill allt som gäller hälsa tabu. Sjukdomar upplevs som något skamligt, 

något att hålla hemligt inför andra. Att avslöja sina hemligheter gällande ohälsa kan leda till 

utanförskap i sin sociala gemenskap. Det finns även fördomar att sjukdomen smittar. 

 

“I mitt hemland det är olika... om man är på en stad t.ex. som jag har växt upp..., 

man kan prata om och säga någonting. Men vi har olika provinser så det är olika 

kultur, så ibland man får inte prata öppet, då kvinnorna gömmer sig och de kan 

inte säga att de har sjukdom.., eftersom om man säger att man har sjukdom, man 

är utanför samhället!...” de är så själva folket där, om de har ont de kan inte säga.., 
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man kan inte säga att de är blyga, de är rädda att vara utanför. Man kan inte visa 

att kroppen är sjuk för att det är smittsamt, då är man utanför...” (Informant 3) 

 

Religionens inverkan på vård och behandling 

Alla kvinnor uppgav att de tillhörde någon slags religion men det rådde delade meningar 

gällande religionens inverkan på både upplevelse av sjukdom och syn på vård och behandling. 

Det framkom från svaren att flera av kvinnorna hade en tro att religionen kan ses som ett hopp, 

att religionen styr lite över vad man hamnar i för situationer i livet, att man ska acceptera både 

med och motgångar samt att det beskrevs att det fanns en tro på karma.   

 

”Mm.. När man har svårt sjuka, religion är som.. som.. ett hopp!” ( Informant 12) 

 

“ ..Om det händer någonting då kommer hända.. det är redan bestämd tror vi.  

Det blir lättare acceptera om man är religiös!” ( Informant 7) 

 

En kvinna uttryckte att det i hennes religion fanns motstridigheter och vissa åsikter om att en 

kvinna inte vill eller ska bli undersökt av en manlig läkare. 

 

”På min sida bara helt okej kan man säga… Men det man säger (antar i hemland 

eller har med religion att göra) att man inte ska gå till någon manlig läkare… För 

att undersöka bröst.” (Informant 10) 

 

 

Känslor gällande bröstcancer 

Alla intervjuade kvinnorna uttryckte rädsla och oro över att själva drabbas av bröstcancer. 

Kvinnorna tyckte att det var obehagligt att höra om sjukdomen. Majoriteten berättade om sina 

bekanta som hade drabbats av bröstcancer och vissa som även avlidit av detta. Detta gjorde att 

kvinnorna blev mer medvetna om sjukdomen och samtidigt förstärkte deras oro inför risken att 

själva insjukna in i sjukdomen.  
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“Hmm…. (funderar), om jag tanker, det är jättefarlig sjukdom tanker jag, ….., och 

jag menar att den person som har den sjukdom och jag hör om det …, jag menar 

att det blir sånt, ojojoj..( skakar på kroppen)…” (Informant 5) 

 

En del av kvinnorna uttryckte även oro över sin familjesituation om de skulle drabbas av 

sjukdom och särskilt då hos en kvinna som var ensamstående med barn här i Sverige var 

rädslan stor över vad som skulle kunna hända med barnens framtid om det skulle vara så illa 

att hon inte längre skulle finnas vid deras sida.  

 

“Jag tänker ibland när jag har ont i bröstet, jag går till doktor,… Jag är orolig, du 

vet jag har fem barn!... nu är jag ensam här och min man är där och därför jag är 

mycket orolig.” (Informant 6) 

 

 

DISKUSSION 

 

Sex huvudkategorier när det gäller kunskaper om bröstcancer och attityder kring 

mammografiundersökning och självundersökning identifierades. Resultatet visade att 

majoriteten av kvinnorna hade allmän kunskap om bröstcancer, mammografi och 

självundersökning. De flesta kvinnorna uttryckte att de fått dessa kunskaper efter dem kommit 

till Sverige. Resultatet visade också på att sjukdomen ansågs som livshotande samt att den 

väckte starka känslor som rädsla och oro hos kvinnorna. Majoriteten av de deltagande 

kvinnorna ställde sig positiva till självundersökning och mammografiundersökning, men en 

minoritet uttryckte ändå att det inte hade varit så från första början sedan de kommit hit.  Det 

fanns kulturella skillnader som påverkar helhetssynen på bröstcancer, sociala och 

familjeförhållanden relaterade till hälsa och ohälsa till exempel skamkänslor på grund av 

sjukdom och stark integritet gällande kvinnokroppen. Religion ansågs som ett användbart 

medel för att känna hopp trots sjukdom och/eller att allting som sker har en mening eller är 

förutbestämt samt att man ska acceptera det och kämpa mot sjukdom. 
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Resultatdiskussion 

 

Grundläggande kunskap om bröstcancer 

I denna studie upplevdes deltagande kvinnor ha fått allmän kunskap om bröstcancer sedan de 

kommit till Sverige. De var bosatta här samt att majoriteten var inne i det svenska 

samhällssystemet till exempel hade en anställning samt en trygg ekonomi, kunskaperna var 

dock varierande vilket kan ha berott på antalet år de gått i skola eller deras nuvarande yrke, 

kunskapen ansågs av kvinnorna här i landet vara lättillgängliga om eget intresse fanns, detta 

eftersom vi i Sverige lever i ett modernt samhälle där till exempel så gott som hela befolkningen 

har tillgång till information från internet och annan massmedia plus att kvinnor över 40-års 

ålder även får ta del av information från kliniker som erbjuder deltagande i 

mammografiundersökning, hade vi författare intervjuat yngre åldersgrupper och/eller 

nyanlända kvinnor kan kunskaperna ha sett helt annorlunda ut. Aydoghan et al. (2015) 

undersökte kunskaper om bröstcancer hos kvinnor boende i stadsmiljö. I resultatet påvisades 

att olika faktorer påverkade kunskaperna i en positiv riktning då till exempel vilken åldersgrupp 

man tillhörde, utbildningsnivåer, civilstatus/ha ingått äktenskap, boende i stadsförhållanden, 

om kvinnan hade anställning samt sunda levnadsvanor. Detta styrks även i en studie av Raza et 

al. (2012), där slutsatsen bland annat påvisade att kvinnors kunskap om bröstcancer var 

proportionell till deras utbildningsnivå. Muthoni och Miller (2010)  påvisade att majoriteten av 

kvinnorna i deras studie hade kunskaper om riskfaktorerna för att drabbas av bröstcancer samt 

hur sjukdomen kunde upptäckas. Kvinnor bosatta i stadsmiljö visades även i denna studie vara 

mest kunniga vad gäller vilka bidragande faktorer som kan påverka utvecklandet av 

bröstcancer.  

 

Förändrade kunskaper kring bröstcancer 

Majoriteten av intervjuade kvinnor erkände att de inte hade någon kunskap om bröstcancer från 

sina hemländer. Kvinnorna förklarade att huvudorsaken till detta var brist på information om 

bröstcancer och bristande utbildning. Bara en fjärdedel av kvinnorna hade kunskap om 

sjukdomen sedan tidigare och det var kvinnor som var välutbildade ifrån sina hemländer. 

Majoriteten av kvinnorna var enade om att befolkningen bosatta på landsbygden i deras 

hemländer hade extremt bristande utbildning samt allmänna kunskaper om hälsa och 

hälsoundersökningar. Den låga kunskapsnivån och bristande medvetande om bröstcancer var 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1546144012001019
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huvudfaktor till att kvinnorna sökte hjälp i ett sent skede i sjukdomen (Akhtari- Zavare, 2015). 

Det framkom i Muthonis och Millers, (2012) studie att majoriteten av kvinnorna kände sig 

skeptiska till att behandling skulle kunna ha någon verkan och en del av kvinnorna uppgav även 

att de hade hört att kirurgisk behandling vid bröstcancer kunde orsaka spridning av 

cancersjukdom. Studien påvisade kunskapsbrister om bröstcancer och undersökningsmetoder, 

men även låg nivå på utförandet av självundersökning bland de kvinnor som deltog i studien. 

Benwell, Opoku, och Yarney (2012) uppvisar i sin undersökning brist på utbildning och låg 

prioritering av informationsöverföring för hela den kvinnliga befolkningen i Ghana, särskilt de 

med låg socioekonomisk status bosatta i landsbygdssamhällen är särskilt utsatta på grund av 

deras omedvetenhet och risker för insjukna i sjukdomen. Flera av de deltagande kvinnorna i 

studien nämnde rosa bandet som en symbol som var välkänd för dessa i nuläget och upplevdes 

som en källa till ökad medvetenheten kring ämnet. En kvinna uttryckte sina åsikter angående 

skönhetsoperationer som riskfaktor för att drabbas av bröstcancer. Dessa kunskaper hade hon 

fått här i Sverige.  

 

Känslor gällande bröstcancer 

Resultatet i denna studie visade på att sjukdomen ansågs som livshotande samt att den väckte 

starka känslor som rädsla och oro hos de deltagande kvinnorna. En kvinna uttryckte att kvinnor 

i hennes hemland inte vill berätta ens för sina närmaste att de drabbas av en så allvarlig sjukdom 

eftersom de är mycket rädda för att de ska bli oroliga men även rädsla uttalades för att folk 

runtomkring dem ska börja skvallra och prata om detta. Denna oro över familjesituationer och 

rollförlust stämde överens med det som uttrycktes av kvinnorna i en studie av Abdalrahim et 

al. (2013) som beskrev unga kvinnors känslor över att drabbas av bröstcancer, det mest 

betydelsefulla var att majoriteten av deltagarna uttalade en överväldigande fruktan över förlust 

av sociala roller vid insjuknande i en allvarlig sjukdom. I Benwell, et al. (2012) 

studie inkluderade kvinnors inställning till sjukdomen rädsla som i de flesta fall var kopplat till 

död, men även rädsla för kirurgisk behandling som i deras uppfattning var liknad med döden. 

Författarna nämnde även kvinnornas rädsla inför att inte bli älskade och accepterade av sina 

män längre efter dem genomgått mastektomi. 
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Varierande attityder gällande självundersökning och mammografi 

Majoriteten av kvinnorna i denna studie uppgav att de hade kunskap om självundersökning av 

bröst, flera av kvinnorna gav utförlig beskrivning om hur de utförde undersökningen men de 

uppgav att de utförde denna i varierande utsträckning.  En informant uppgav att hon inte kände 

till självundersökning som metod trots att hon hade varit på mammografiundersökning. Samma 

kvinna angav att hon ansåg självundersökning vara onödigt eftersom hon saknade den 

medicinska kompetens som en läkare har. Integriteten gällande kvinnokroppen ansågs även den 

extra stark inom enstaka kulturer.  Detta uttrycktes särskilt av en kvinna som uppgav att hon 

hade känt motstridighet till en början när hon fick kunskap om metoden, hon undrade över 

varför man skulle undersöka sig själv. Resultatet står i kontrast till kvinnor i Muthonis och 

Millers studie (2010) som trots att de kände till sjukdomen bröstcancer uppgav endast en 

femtedel att de utförde självundersökning i praktiken. Den främsta anledningen till detta var att 

kvinnorna hade bristande kunskap om hur själva undersökningen skulle utföras. Hälften av 

kvinnorna som uppgav att de utförde undersökningen i studie kontrollerade sina bröst 

regelbundet vilket motsattes av vad som uttrycktes av kvinnorna i denna studie. Andra vanliga 

orsaker till att inte undersöka sig enligt deltagarna i studien av Muthoni och Miller (2010) var 

tidsbrist, rädsla för vad man skulle kunna upptäcka, att det inte kändes nödvändigt, glömska, 

känsla av motstånd att röra sina bröst eller avsaknad av symptom från brösten. Dessa orsaker 

skulle även kunna finnas hos deltagande kvinnor i denna studie men var inte lika uttalade.  

I denna studie hade majoriteten av kvinnorna kunskap om mammografiundersökning och hade 

även egen erfarenhet av delta i undersökningen. Endast två kvinnor uppgav att de inte hade 

genomgått mammografiundersökning, den ena kvinnan på grund av att hon ännu inte fyllt 40 

år men den andra kvinnan hade inte någon som helst vetskap om vad mammografi var 

överhuvudtaget. Muthoni och Miller (2010) beskriver deltagarnas mycket varierade kunskaper 

kring mammografiundersökning vilket överensstämmer med denna studie. Skillnaden fanns 

ändå eftersom att det i Muthoni och Millers studie var unga kvinnor som saknade kunskaper 

om denna undersökningsmetod och endast ett fåtal hade genomgått undersökningen.  

 

Religionens inverkan på vård och behandling 

Resultat visade att religion kan ha inverkan på sjukdomsupplevelse och att religion ansågs av 

deltagande kvinnorna kunna ge ett visst svar på vad som orsakat sjukdomen. Det är mycket 

personligt hur kvinnorna upplever situationen de befinner sig i, samt vilken inställning eller 
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relation de har till gud. Vissa av de deltagande kvinnorna ansåg att deras tro var som ett hopp 

som förde dem mot tillfrisknande, för andra sågs tron som ett medel för att uppleva acceptans 

medan andra trodde på karma. Benwell, et al. (2012) påvisar i sin studie från Ghana kvinnornas 

höga grad av tillit till Gud för skydd mot sjukdom, liksom på gudomligt ingripande och helande. 

Kvinnorna uttryckte att om orsaken till sjukdomen tycks okänd var det på grund av någon andlig 

orsak, övernaturliga krafter eller att sjukdomen är en handling av Gud och att ingenting händer 

utan en orsak. Enligt Al- Bader et al. (2013) en studie från Qatar, påvisades att utbildning hade 

inflytande på hur kvinnorna kopplade ihop sin hälsa med religion, deltagare som var 

lågutbildade var mer benägna att tro att cancer var Guds straff. 

 

Kulturell inverkan på helhetssynen kring bröstcancer 

Kulturella hinder som framkom i denna studie med till exempel kvinnornas beskrivning av att 

en bröstcancerdiagnos skulle kunna innefatta upplevelser av skamkänslor och påverkan på 

familjesituationer. Författarna ansåg bördan ännu tyngre för en drabbad kvinna som lever i 

en kultur där sjukdomar ses som skamligt, en bröstcancerdiagnos orsakar då inte bara kroppsligt 

lidande utan även själsligt på grund av den eventuella rädslan för utanförskap. Sannolikt kan 

även kvinnor som håller sig ajour med kunskapsutvecklingen hamna i liknande situationer 

eftersom detta riskerar att konfrontera omgivningens attityd. I Ghana, som i de flesta 

utvecklingsländer, står kvinnorna i lägre rang i samhället än männen. Detta leder till att 

kvinnliga sjukdomar såsom bröstcancer kommer i skymundan, dessa är även underfinansierade. 

Kvinnornas skuldkänslor, tro på förbannelser samt även rädsla att inte bli accepterad av sina 

män efter insjunkande, fördröjer deras behandling samt ökar risk för att inte överleva 

sjukdomen.  Därför ansågs det viktigt att involvera även männen i utbildningsprogram om 

cancer så att de kan stödja sina fruar och övertala dem att söka vård i tid enligt Benwell, et al. 

(2012). Muthoni och Miller (2010) visar i sin studie att kvinnor som var bosatta på landsbygden 

ansåg förvaring av pengar eller mobiltelefon inuti behån, trolldom eller förbannelser som en 

potentiell faktor som kan orsaka bröstcancer. Resultatet visade även på att majoriteten ansåg att 

en diagnos av bröstcancer skulle äventyra familjens ekonomiska trygghet. I Akhtari- Zavares 

studie (2015) framkom att det finns kulturella och sociala uppfattningar som påverkar 

kunskaper om bröstcancer i samhället. Bland asiatiska kvinnor, var ämnen relaterade till cancer 

och kvinnokroppen tabubelagda frågor, särskilt bland äldre kvinnor som förklarade att de flesta 

asiatiska kvinnor har låg kunskapsnivå. 
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Stöd från teoretiska utgångspunkter 

Med egenvård syftar författarna i studien på just detta med självundersökning och aktivt 

deltagande i mammografiundersökning, en viktig del utifrån resultatet var kategorin kunskap. 

Om kvinnor saknar kunskap om till exempel tidiga symptom på bröstcancer och 

undersökningsmetoder, så kan de inte vara vaksamma på detta och blir då ej heller motiverade 

till att utföra egenvården. Detta är ett problem som kan äventyra kvinnornas överlevnad vid en 

bröstcancerdiagnos. Författarna i studien upplevde detta som ett problem som skulle kunna 

åtgärdas med tydlig anpassad information till kvinnor, vilket ansågs överensstämmer med 

Orems teori om egenvård där hon menar att professionell personal ska finnas till hands för 

omvårdnaden när egenvården brister (Renpenning & Taylor, 2003). 

Religionen oavsett viken uttrycktes av flertalet kvinnor kunna verka som ett stöd i livet att 

uthärda och känna acceptans för det som sker men även som en drivkraft och ett hopp genom 

att kämpa för att klara sig igenom livets svårigheter. Denna studie talar om att kultur/samhället 

man lever i påverkar och bli påverkat av människor, deras uppfattningar gällande hälsa 

och förnekande av sjukdom till exempel på grund av skam och rädsla att bli utsatt från 

samhället. En teoretisk utgångspunkt som stödjer beskrivningen ovan var Katie Erikssons 

beskrivning av vårdprocessen (2014), där beskriver hon människans påverkan av det kulturella 

sammanhang hon lever i, samt att det sociala arvet påverkar en människas värderingar och 

attityder. 

 

Metoddiskussion 

 

Design 

Styrkan i denna studie var att intervjumetodik användes, då författarna via direktkontakt med 

informanterna kunde få svar på frågor och samtidigt ställa följdfrågor om någonting var oklart. 

Svagheter med studien var att den genomfördes med en mindre grupp kvinnor och brister i 

språkkunskaper kan ha påverkat att kvinnorna inte tolkat frågorna på det sätt författarna 

önskade.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Innan deltagande i intervjuerna delgavs kvinnorna muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte samt information om att deltagandet kunde avbrytas närhelst de önskade. 
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Konfidentialitet beaktades, ingen individ skulle komma att identifieras genom uppgifter som 

framkom under intervjuerna. Författarna var noggranna med att informationen om anonymitet 

framgick tydligt.  Eventuella risker med utförd studie som författarna ansåg var att detta kunde 

upplevas som ett känsligt ämne att prata om, att det kunde skapa oro och att intervjuade kvinnor 

kunde ha låg förståelse för problemet gällande helhetssyn på brösthälsa samt då att förstå syfte 

och nytta med studien. Författarna ansåg trots- allt risken vara låg och att nyttan i detta avseende 

vägde upp, under intervjuerna skapades en så trygg atmosfär som möjligt för öppenhet i 

samtalen just med tanke på att ämnet kunde uppfattas som känsligt att prata om.  

 

Författarnas förförståelse  

Författarnas bakgrund som yrkesverksamma inom vården kan ha påverkat intervjuerna och 

tolkning av data, omedvetet ställdes ledande frågor under vissa av intervjuerna vilket upptäcktes 

vid transkriberingen och detta kan ha påverkat resultatet. 

Tre av de deltagande kvinnorna var direkt bekanta personer till författarna vilket kunde ha viss 

påverkan på resultatet, författarna upplevde dock att kvinnorna inte höll inne med sina åsikter 

på grund av detta men ändå ovisst eftersom kvinnorna inte tillfrågades efteråt hur de upplevde 

situationen. 

Författarna upplevde att det inte var speciellt lätt att rekrytera kvinnor till att delta i studien på 

grund av flera skäl. En av författarna kände svårigheter med att få kvinnor att delta på grund till 

exempel av deras rädsla av att bli avslöjade gällande deras identiteter trots muntlig och skriftlig 

information om anonymitet. Flera kvinnor tyckte inte att deras kunskaper i svenska språket var 

tillräckliga för att kunna förstå samt till att svara på frågorna. En del av kvinnorna var rädda att 

bli bedömda kunskapsmässigt samt att en del inte förstod vad som är viktigt med studiens syfte.  

Å ena sidan upplevde den andra författaren svårigheter att få kvinnor att delta mestadels på 

grund av att ha ett begränsat kontaktnät av invandrade kvinnor och lade ner stort arbete på att 

fånga upp några specifika personer till att delta i studien. Författaren kände att kvinnorna deltog 

för att de tyckte att det var ett viktigt och intressant ämne men även att de ställde upp för att 

vara hjälpsamma till en sjuksköterskestudent och därav vara delaktiga till att studien kunde 

genomföras.  

 

 



28 

 

Trovärdighet 

 

Giltighet 

Kategorierna kontrollerades i efterhand mot studiens syfte vilket överensstämde. På grund av 

detta ansågs studiens giltighet vara relativt hög detta just eftersom kategorierna upplevdes 

stämma överens med det som framkommit under intervjuerna. Enligt Höglund- Nielsen & 

Granskär, (2012), ger en beskrivning av urval och analysarbete samt presentation av citat i 

resultatet en överblick för att kunna bedöma giltigheten för läsaren. 

 

Tillförlitlighet 

Frågor som ställdes under intervjuerna var öppna frågor och författarna var noggranna med att 

ställa följdfrågor för att få mer detaljerade beskrivning vilken även det kan påverka 

trovärdigheten i en positiv riktning. Författarnas handledare analyserade om samma material 

och gav kommentarer till författarna under arbetets gång vilket även det ökade studiens 

trovärdighet (Höglund- Nielsen & Granskär, 2012). Innan studie-intervjuerna bokades in, 

testade en av författarna intervjufrågorna på en kvinna med utomeuropeisk härkomst. Detta 

gjordes för att säkerställa att frågorna var begripliga och att de kunde ge svar på studiens syfte  

Överförbarhet 

Överförbarheten är inte möjlig trots beskrivningen av urval, datainsamling och innehållsanalys 

eftersom resultatet framkom utifrån personliga intervjuer då informanterna i efterhand var 

anonyma samt att författarna använde sig av sina individuella egenskaper i studien vilka inte 

kan replikeras av någon annan (Höglund- Nielsen & Granskär., 2012). Det går inte att 

generalisera resultatet till alla kvinnor med asiatiskt- och afrikanskt ursprung på grund av 

det låga antal deltagande i urvalsgruppen. 

 

Framtida forskning 

Författarna kände på grund av tidsbrist och några av kvinnornas språksvårigheter, att mer tid, 

tillgång till tolk och eventuellt ekonomiskt stöd skulle kunna påverka studien på olika sätt. Till 

exempel hade det eventuellt blivit mer variation bland deltagare, ett större antal deltagande samt 

även påverkan på resultatet. Författarna ansåg att en eventuell skillnad kunde påvisats i 

resultatet om deltagare hade varit nyanlända kvinnor till Sverige. Under tiden då studien pågick 
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erbjöd sig ett par deltagande kvinnor att tolka vid intervjuer med ytterligare informanter till 

studien, författarna var tvungna att avböja eftersom ett säkert samtycke då ej kunde lämnas samt 

att de tolkande kvinnornas medverkan kunde påverka de andra kvinnornas svar och senare 

studiens resultat. Denna studie belyser ett viktigt hälsoområde som skulle vara intressant att 

fördjupa sig i framtiden.  

 

Klinisk implikation 

Inom en stor del av hälso- och sjukvård i landet vårdas patienter med olika kulturell och etnisk 

bakgrund. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna möta behoven hos dessa patienter, då 

särskilt hos människor utifrån etniska minoriteter. Sjuksköterskan ska möta patienten utifrån en 

helhetssyn och på ett empatiskt sätt kunna möta människan. Det gäller att försöka vara 

närvarande, kunna lägga undan egna värderingar och möta patientens behov. Utökade 

kunskaper om kulturella/religiösa attityder och eventuella kunskapsbrister kan vara värdefull 

kunskap till exempel när hälsobroschyrer ska utformas, kanske är detta särskilt viktigt i 

primärvården som ofta är den allra första kontakten i sjukvårdskedjan. Leininger (2002) 

beskriver i sin studie om den transkulturella omvårdnaden där hon lyfter och förklarar olika 

kulturellt baserade vårdfaktorer som påverkar hälsa, välbefinnande, sjukdom och död. Det 

kulturövergripande målet med hennes teorier är att utnyttja forskningsresultaten i praktiken för 

att kunna ge kulturellt anpassad och människovärdig omvårdnad för de med helt olika eller 

liknande kulturer, allt detta ska leda till en respektfull och meningsfull omvårdnad. Med 

kulturellt baserade vårdfaktorer menar Leininger att om sjukvårdspersonal har kunskaper om 

patientens värderingar och livsstil kan detta medverka till att patienten blir mer delaktig och 

belåten med omvårdnaden. Denna studie visar vikten av att se patienten ur en helhetssyn med 

extra hänsyn till ursprungskultur men även så har studien väckt tankar kring hur man bör agera 

för att anpassa information efter patientens förutsättningar, till exempel att anpassa sitt språk i 

en acceptabel nivå för patienten eller att visa ödmjukhet inför kulturella skillnader.  

 

Slutsats  

Det finns fortfarande ett kunskapsbehov kring bröstcancer bland kvinnor med utom-europeisk 

härkomst. Detta kan förebyggas genom optimal handläggning inom sjukvården men även 

genom strategier där utbildningsinsatser spelar en nyckelroll för sjukdomsprognos. En tidig 

upptäckt av sjukdomen kan leda till en bättre prognos med sänkt dödlighet. Resultatet av denna 
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studie påvisade att deltagande kvinnor med olika kulturell bakgrund hade en allmän kunskap 

om bröstcancer och majoriteten av kvinnorna uttryckte att de fått dessa kunskaper efter att de 

kommit till Sverige. Majoriteten av kvinnorna ställde sig positiva till 

mammografiundersökning. Däremot skiljde sig deltagande kvinnors åsikter angående 

självundersökning åt, bland annat praktiserades det inte av alla deltagande kvinnor och av de 

som uppgav att de utförde självundersökningen var det i mycket varierande utsträckning. 

Orsaker kan vara många men detta skulle eventuellt kunna bero på kunskapsbrist och till 

exempel bristfällig information om egenvård. 

Slutligen beskriver författarna studiens betydelse för miljön utifrån det sociala sammanhanget 

som kvinnorna lever i. Ett delmål med denna studie skulle kunna vara att öka kvinnornas 

medvetenhet inom området brösthälsa, samt att eventuella nyvunna kunskaper och/eller synsätt 

förs vidare inom deras familjer och bekantskapskrets. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

Ålder 

Civilstatus 

Barn 

Utbildning 

Yrke 

Religion 

Ursprung 

Antal år boende i Sverige 

Intervjufrågor 

Vad kommer det upp för tankar hos dig angående sjukdomen bröstcancer? Hur kommer det 

sig? 

Har du själv varit bekant med eller hört om någon kvinna som drabbats av bröstcancer? 

Vad tänker du skulle kunna hända med en kvinna som diagnostiserats med sjukdomen? 

Kan en kvinna göra något själv för att skydda sig mot bröstcancer? Vad i så fall? 

Vad känner du till om hur man kan upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede? Varifrån har du lärt 

dig dessa kunskaper? Kan du beskriva? 

Du som har en dotter/döttrar? Är detta med brösthälsa någonting som ni skulle kunna diskutera 

inom familjen och på vilket sätt skulle du vilja ta upp det? Om inte, vad är det som hindrar att 

ni talar om det i hemmet? 

Har du själv varit på en mammografi-undersökning? 

Hur känner du inför att rekommendera vänner och familjemedlemmar att genomgå 

mammografi-undersökning? 

Hur känner du inför att utföra självundersökning av dina bröst? Vad tror du att det beror det på? 
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Hur känner du inför undersökning med mammografi av dina bröst? Vad tror du det beror på? 

Vad skulle kunna göra att det känns mer naturligt/lättare för dig att utföra 

självundersökning/genomgå mammografi-undersökning av dina bröst regelbundet? 

Vad har du för tankar om vad som skulle kunna påverka ditt beslut om att söka vård och 

genomgå mammografi-undersökning? 

Om du tänker på frågorna vi gått igenom, tror du det skulle vara någon skillnad i hur du svarat 

på frågorna om du fortfarande bott kvar i ditt hemland? På vilket sätt skiljer det sig i så fall? 

Har din kultur du kommer ifrån något inflytande på din inställning kring brösthälsa och 

självundersökning? Om ja, vilket? 

Har din religion inflytande på din inställning kring brösthälsa och självundersökning? Om ja, 

kan du beskriva hur? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Kunskap om bröstcancer och självundersökning av bröst bland kvinnor från olika 

kulturer 

Varför görs studien? 

Vi är två studenter på Uppsala universitet som läser sjuksköterskeprogrammet, termin 6. Till 

vårt examensarbete har vi valt att utföra en studie inom ämnet kvinnor med olika kulturell 

bakgrund samt deras kunskap om brösthälsa och då bland annat om självundersökning av bröst. 

Hur genomförs studien? 

Om du väljer att delta kommer vi bestämma en tidpunkt då det passar dig som deltar att träffas 

för en intervju där vi kommer ställa frågor gällande ämnet ovan, planerad tidsåtgång per intervju 

är ca 30-40 minuter och samtalet kommer under intervjun att spelas in med mobiltelefon. 

Ditt deltagande är självklart frivilligt och går att avbryta närhelst du önskar. 

Hur vi behandlar dina uppgifter? 

Inga personliga uppgifter som framkommer under intervjuerna kommer att läcka ut till 

obehöriga. Vi kommer att göra en sammanställning efter vi slutfört arbetet med intervjuerna så 

du som enskild person kommer inte kunna identifieras. Resultatet kommer att presenteras i ett 

examensarbete. Om du undrar över något är det bara att du hör av dig till någon av oss studenter! 

Katarzyna Gajko      E-mail: Katarzyna.Gajko.1952@student.uu.se 

Linda Rönnkvist    E-mail: Linda.Ronnkvist.9535@student.uu.se 

Handledare: Pranee Lundberg, sjuksköterska och barnmorska, docent 

E-mail: pranee.lundberg@pubcare.uu.se 

Önskar du tillhandahålla det färdiga examensarbetet kan du lämna din E-mail adress nedan så 

skickar vi det till dig! 

E-mail: ………………………………………………………….. 
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Bilaga 3 

Samtycke till att delta i en intervjustudie som handlar om kvinnor med olika kulturell 

bakgrund och brösthälsa 

Din underskrift nedan är en bekräftelse på att du har fått information om att delta i en 

intervjuundersökning och samtycker till detta. 

Du visar även samtycke till att vi spelar in genomförd intervju med mobiltelefon och 

information som framkommer skrivs sedan ner ordagrant. Vi vill också informera om att den 

inspelade intervjun kommer raderas efter vi skrivit ner vad som yttrats och inga uppgifter 

kommer sparas som kan avslöja din identitet. Du kan närhelst du önskar avbryta din medverkan 

i studien. 

………………………………….               …………………………………. 

Underskrift                         Ort och datum 

…………………………………. 

Namnförtydligande 
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