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Abstrakt 

Introduktion: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Europa och den 

största dödsfallsorsaken hos kvinnor i medelåldern. Varje år upptäcks en bröstcancerdiagnos 

hos 7000 – 9000 kvinnor i Sverige. För att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede inbjuds alla 

kvinnor mellan 40 och 74 år i Sverige till mammografiscreening. Det finns dock olika 

anledningar till att kvinnor inte vill göra detta. Det kan exempelvis bero på att kvinnorna är 

ensamstående, att de har dålig ekonomi eller att de på något vis känner obehag eller smärta. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva de faktorer som förhindrar kvinnor att genomgå 

mammografiundersökning. Metod: Studien har genomförts som en allmän litteraturöversikt. 

Resultat: visar att kostnad, kunskap, kultur och rädsla är faktorer som påverkar kvinnor och 

som leder till att de undviker att genomföra mammografiscreening. Konklusion: Studien kan 

användas för att få ökad förståelse för de hinder kvinnor kan ha vid en 

mammografiundersökning. Den belyser hur viktig röntgensjuksköterskans roll är som 

informationskälla och vid bemötandet av varje enskild kvinna. 

 
Nyckelord: Mammografi, hinder, deltagare, beteende, erfarenheter 
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Abstract  

Introduction: Breast cancer is the most common form of cancer in women in Europe and the 

greatest cause of death in middle-age women. Every year, breast cancer diagnoses discover 

approximately 7000 – 9000 cases of breast cancer in women in Sweden. To detect breast 

cancer at an early stage, women between the ages of 40 – 74 are invited to mammography 

screening. Despite the advantages of early screening, there are a variety of reasons for why 

women do not take part in testing. Studies show that the absenteeism is represented by women 

with a weak economy, are single and come from a different background than the majority 

population. Purpose: The purpose of this paper is to describe the factors that prevent women 

from undergoing mammography. Method: The method used was a study conducted as a 

general literature review. Result: The results showed that there are various factors that can 

affect women who avoid mammography screening such as the high costs, lack of information, 

culture and fear. Conclusion: The conclusion from the study can be used to better understand 

the barriers women may face during a mammogram. It highlights the importance 

radiographer’s role as far as giving information and that the treatment is essential for every 

woman.   
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Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor världen över Uppskattningsvis 

fick 1,67 miljoner kvinnor diagnosen bröstcancer under 2012(25 % av alla cancerfall) och 

sammanlagt dog 522 000 i bröstcancer det året (Ferlay et al., 2015). I Sverige drabbas 7000 – 

9000 kvinnor årligen av bröstcancer vilken är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor 

även i Sverige. Cirka 30 % av cancerdiagnoserna hos kvinnor är bröstcancer och ungefär 20 

kvinnor insjuknar varje dag (Nystrand, 2014).  

Det finns olika former av bröstcancer, till exempel ductal cancer som hittas i mjölkgångarnas 

celler, lobulär cancer som kan finnas i mjölkkörtlarna och även bröstcancer som uppstår i 

bindvävnaden (Nystrand, 2014). Nystrand (2014) beskriver vidare att bröstcancercellerna har 

olika typer av tillväxthastigheter, en del växer snabbt medan andra växer mycket långsamt.  

Det finns flera faktorer som har betydelse för risken att drabbas av bröstcancer. En faktor som 

ökar risken är en ärftlig disposition i familjen där genmutationer står för ca 10 % av alla 

nyupptäckta fall (Vitak & Svane, 2008, s.391). Tidig pubertet eller sent klimakterium hos 

kvinnor kan öka risken för bröstcancer. Kvinnor som blivit överviktiga efter klimakteriet samt 

kvinnor som fått hormonersättningsbehandling i och efter klimakteriet löper också en högre 

risk för bröstcancer (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2015). Vidare beskriver Cancerfonden 

och Socialstyrelsen (2015) att alkohol och tidiga generationers p-piller också kan öka risken 

för bröstcancer. Radioaktiv bestrålning i anamnesen är också en faktor som ökar risken för 

bröstcancer hos kvinnor (Elkin et al., 2011). Det finns även faktorer som minskar risken för 

att drabbas av bröstcancer. Exempel på sådana faktorer är kvinnor som har fött barn eller har 

kommit sent i puberteten (Vitak & Svane, 2008, s.391). 

Screeningprogram är en systematisk undersökning för att identifiera personer som har en hög 

risk för framtida ohälsa. Syftet med screeningprogrammet är att minska antalet dödsfall, svår 

skada eller funktionedsättning genom att tidigt upptäcka hälsotillstånd som kan leda till detta 

(Socialstyrelsen [SoS], 2015). I Sverige finns screeningprogram som undersöker kvinnor som 

är utan bröstcancersymptom och som uppfattar sig själv som friska. Screeningundersökningen 

sker i allmänhet vid lokala screeningverksamheter (Vitak & Svene 2008, s. 400 – 401). Vidare 

beskriver Vitak och Svene (2008, s. 400 – 401) att en del av kvinnor blir återkallade för vidare 

undersökning.  

Screeningprogrammet i Sverige har för avsikt att upptäcka bröstcancer för kvinnor i åldern 40 

– 74 år. Röntgenundersökningen som erbjuds kallas för mammografi och är frivillig och 

regelbunden. Undersökningen ska göras var 18 – 24:e månad (Socialstyrelsen [SoS], 2013).  



Att diagnostisera bröstcancer i ett tidigt skede kan minska bröstcancerdödligheten (Kösters et 

al., 2007). Sylwan (2013) beskriver att de flesta knölar inte är bröstcancer utan eventuellt kan 

vara bröstkörtlar eller knutar.  

Mammografi är en speciell röntgenundersökning av bröstet (Wishart et al., 2010). Wishart et 

al. (2010) skriver att vid mammografi komprimeras bröstet för att minimera stråldosen. Den 

låga rörspänningen som används vid mammografi gör det möjligt att påvisa maligna 

förändringar i bröstet i ett tidigt stadium, före det att en knuta har bildats, och minskar på så 

vis dödligheten vid bröstcancer. Wallskär (2012) beskriver att själva bildtagningen börjar med 

att röntgensjuksköterskan placerar bröstet mellan två plattor, varav den ena består av en 

röntgendetektor och den andra består av ett röntgenrör tillsammans med en 

kompressionsplatta. Därefter pressas bröstet ned långsamt mellan dessa två plattor. Gartlehner 

et al.(2013) skriver att det för kvinnor med mycket körtelvävnad i brösten kan vara svårt att 

upptäcka bröstcancer eftersom normal bröstvävnad och tumörer är svåra att skilja från 

varandra vid mammografiundersökningen.  

Den komprimering av brösten som görs under en mammografiundersökning kan orsaka 

obehag eller smärta hos en del kvinnor vilket kan vara en orsak till att vissa av dessa kvinnor 

inte vill genomgå mammografi (Miller et al., 2008). Ångesten och oron som kan uppkomma i 

samband med mammografi kan påverka till varför inte alla kvinnor deltar i undersökningen, 

även om den har ett förbyggande syfte (Miller et al., 2011). I Sverige väljer 10 – 40 % av 

kvinnorna som kallas till mammografi att inte delta (Zackrisson, 2010).   

I kompetensbeskrivningen för legitimerade röntgensjuksköterskor framgår det att 

röntgensjuksköterskor ska stödja och uppmuntra vårdtagaren och samtidigt se till att patienten 

känner sig trygg med undersökningen (Örnberg & Andersson, 2012). Även i Yrkesetisk kod 

för röntgensjuksköterskor (2008) framgår det att röntgensjuksköterskan ska ta hänsyn till 

patienten och stödja den förebyggande hälsovården. Av olika anledningar väljer dock vissa 

kvinnor att inte genomgå mammografiundersökning. Därför är det än viktigare att ta reda på 

varför dessa kvinnor uteblir från denna undersökning. 

 

 

 

 



Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de faktorer som förhindrar kvinnor att 

genomgå mammografiundersökningar.  

 
Metod 
Den här studien utfördes som en allmän litteraturöversikt genom att skapa en sammanfattning 

över ett begränsat område eller ett problem. Grunden är en systematisk litteraturstudie och 

litteraturen beskrivs genom en översikt. Friberg (2012, s. 133 - 138) beskriver att en 

litteraturöversikt görs med hjälp av redan förekommande forskning och metoder samt under 

vilken förutsättning de i teoretiska sammanhang används. Med hjälp av sex av Goodmans sju 

steg, som översatts av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 57-58), börjar författaren med 

att välja ett område och sedan görs en problemformulering. Därefter preciserar författaren 

inklusionskriterier, sedan söks litteratur inom området och slutligen väljs de artiklar som 

kvalitetsgranskas ut.  

 
Inklusionskritererna  

Friberg (2012, s. 137) menar att genom att definiera sökordsresultatet så används 

inklusionskriterier för att reducera antalet sökträffar. De artiklar som inkluderades var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter med peer review under åren 2005 till och med 2016. 

Detta för att underlaget ska bli så aktuellt som möjligt. Artiklarna var presenterade i fulltext 

och var på engelska.  

 
Litteratursökning 
Författaren påbörjade med litteraturstudien genom att ta fram lämpliga sökord som skulle 

passa litteratursökningen. Sökorden var formulerade så att de avgränsas inom ett specifikt 

problemområde (Forsberg & Wengström, 2008, s. 80-81). MeSH sökord identifierades via 

Karolinska Institutet, sedan genomfördes litteratursökningar via Luleå Tekniska Universitets 

internetdatabaser i Cinahl och PubMeb. De sökord som författaren använde för att finna 

relevanta artiklar och studier var: mammography, barrier, participants, behavior och 

experiences. Vid litteratursökning i databasen kopplades sökorden ihop med en boolesk 

operator ”AND” för att kombinera olika söktermer. Detta för att rikta fler vetenskapliga 

artiklar i sökningen till ett begränsat område (Willman et al.,2011, s. 76). Alla artiklar med 

sökträffar finns redovisade i Tabell 1. Vetenskapliga artiklar som var relevanta för studiens 

syfte valdes ut och lästes sedan igenom. Det har förts ett granskningsprotokoll för kvalitativa 



och kvantitativa studier över de artiklar som hör till resultatet (Willman et al., 2011, s. 106 - 

108) se Tabell 3. 

 
Tabell 1: Översikt av litteratursökningen   

  
Syfte: var att beskriva de faktorer som varför kvinnor väljer att inte delta vid 
mammografiundersökningar 
CINAHL 2016-02-05 

Sök nr        *)               Sökterm   Träffar  Valda 

1                 Mesh          Mammography  2699 
2                 FT         Barrier   18303        
3 Mesh Participants  
4 Mesh Experiences 
5 Mesh Behavior 
  1 AND 2 AND 3  59 5
  1 AND 2 AND 4  34 3 
  1 AND 2 AND 5  52 1 
PubMeb 2016-02-15 

Sök nr  *) Sökterm   Träffar  Valda 

1                 Mesh          Mammography  4355 
2                 FT         Barrier   27385 
3 Mesh Behavior   255607  
  1 AND 2 AND 3  14 1 
Total      10 
MeSH = Swedish MeSH 
FT = fri text 

 
Kvalitetsgranskning 
 
Artiklarna kvalitetsgranskades enligt protokollet för kvantitativa och kvalitativa studier i 

enlighet med Willman et al. (2011, s. 173 – 176). Detta gjordes eftersom trovärdigheten ökar 

när granskning av kvaliteten av befintlig forskning ingår i arbetsprocessen när man 

sammanställer en litteraturöversikt. Författaren besvarade frågorna enligt 

granskningsprotokollen och gav poäng beroende på om svaren var positiva eller negativa (se 

Bilaga 1 och Bilaga 2). Poängen användes sedan för att bedömda om de granskade artiklarna 

hade kvaliteten hög, medel eller låg (se Tabell 2).  

  



Tabell 2. Kvalitet på artiklarna efter granskning 

 

Kvalitet Poäng (p) Antal 
 

Hög 9 
Medel 1 
Låg 
 

0 

 

 
Etiska överväganden  

Författaren anser att det är viktigt att deltagarna i forskningsstudier gett sitt samtycke för att 

värna om frihet och självbestämmande. Kjellström (2012, s. 71) menar att forskningsstudier 

ska bedrivas och utföras så att människor som medverkar inte kommer att utnyttjas, skadas 

eller såras. Enligt Forsberg ochWengström (2008, s. 69-70) ska etiska urval tillämpas även på 

artiklar vid presentation av resultat och vid litteraturöversikt. Författaren av denna 

litteraturöversikt har bara tagit med artiklar som blivit godkända vid etisk prövning och fått 

etisk tillstånd. 

 

Tabell 3: Översikt av artiklar samt kvalitetsgranskning(n = 10) 

 
Författare 
År/land 

Studietyp Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

 
Clark et al. 
(2008)  
USA 
 

Kvalitativ 
 

 Intervjustudie 
 

Brist på kunskap, kultur 
begränsar och rädslan är 
faktorer som hindrar kvinnor 
att genomföra mammografi 
   

Hög 

Elsie et al. 
(2010) 
Uganda 
 

Kvalitativ och  
kvantitativ 

100 Intervjustudie, 
Tvärsnittsstudie 

Kvinnorna hade inte kunskap 
om mammografiscreening och 
bröstcancer. De flesta av dem 
förväxlar mammografi med 
bröstultraljud. 
 

Medel 

Granado et al. 
(2014) 
Västindien, 
Bridgetown 

Kvalitativ 110 Fokusgrupper Skräckhistorier (smärtsamt) om 
mammografi kan hindra vissa 
kvinnor att undersöka brösten. 
 

Hög 

 
Kwok et al. 
(2011)  
Australier  
 
 
 
 

 
Kvalitativ 

 
23 

 
Intervjustudie i 
fokusgrupper 

 
Vissa kvinnor uppfattade ej att 
mammografi var förebyggande 
för bröstcancer.  
 

 
Hög 



 
Författare 
År/land 

Studietyp Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

 
Lee-Lin et at. 
(2012) 
USA  
 

 
Kvalitativ 

 
38 

 
Diskussioner i 
fokusgrupper 

 
Kvinnorna trodde att 
mammografi en gång i livet var 
tillräcklig om de inte har 
bröstcancersymptom. 
 

 
Hög 

McAlearney et al. 
(2007)  
USA 
 

Kvantitativ 897 Intervjustudie Att kostnad fungerade som ett 
hinder för denna patientgrupp 
för att genomgå 
mammografiscreening. 
 

Hög 

Schlehofer et al. 
(2015) 
USA 
 

Kvalitativ 33 Intervjustudie i 
fokus grupper 

Kvinnor angav att det var dyrt 
att få mammografi. Även kultur 
och rädslan påverkade att de 
inte vill göra screening. 
 

Hög 

Teo et al.  
(2013)  
Singapore 
 

Kvantitativ 208 Tvärsnittsstudie Deltagare noterade en orimligt 
hög kostnad för att de skulle 
genomgå regelbunden 
mammografi. 
 

Hög 

Wallace et al. 
(2014) 
USA 
 

Kvalitativ 51 Semi-strukturerad 
intervjustudie 

Kostnad, kunskap och kultur 
var orsaker som hindrade 
kvinnor att genomföra 
mammografiscreening.  
 

Hög 

Wu et al.  
(2006) 
USA 

Kvalitativ 11 Fokusgrupp Kvinnorna kände mycket 
obehag med att diskutera och 
visa en del av kroppen till 
sjukvårdpersonal. De var också 
rädda att bröstcancer 
framkallades vid 
mammografiundersökning. 

Hög 

   
 

   

 

 

Dataanalys 

Analysen följde Friberg (2006, s.140-141) som ger en allmän bild av litteraturöversikter 

tillsammans med tre olika steg för dataanalysen. I det första steget läste författaren igenom 

artiklarna flera gånger för att få en uppfattning om dess innehåll och få relevant information. I 

det andra steget fångades likheter respektive olikheter upp i de artiklar som hade synpunkter 

på teoretiska utgångspunkter, metoder, syften och resultat.  I steg tre gjorde författaren en 

tabell (Tabell 4) för att ge en överblick över likheter och olikheter i artiklarnas resultat. 

 



Resultat 

Tabell 4 visar en översikt över likheter och olikheter av artiklarna i analysen. De 

sammanställdes av författaren i fyra huvudområden: kostnad, kunskap, kultur och rädsla. 

 

Tabell 4: Översikt av likheter och olikheter av artiklarna som ingår i analysen 

 
Författare, År, Land: Kostnaden Kunskap Kultur 

 
Rädsla 

Clark et al. (2008) 
USA  x x x 

Elsie et al. (2010) 
Uganda 

 x   

Granado et al. (2014) 
Västindien, Bridgetown  

   x 

Kwok et al. (2011) 
Australier 

 x   

Lee-Lin et at.  (2012) 
USA 

 x   

McAlearney et al. (2007)  
USA 

x    

Schlehofer et al. (2015) 
USA  x  x x 

Teo et al. (2013)  
Singapore 
 

x   x 

Wallace et al. (2014) 
USA 

x x x  

Wu et al. (2006) 
USA 

  x x 

 

 
Kostnad som ett hinder för mammografiscreening  

I fyra av studierna har kostnaden för undersökningen identifierats som en faktor som 

förhindrar kvinnor att genomgå mammografi. Tre av dessa undersökningar är gjorda i USA 

och en i Singapore. 

 
I McAlearney et al. (2007) studie bestod deltagarna av afroamerikaner (33 %), Native 

Americans (41 %), vita amerikaner (25 %) och kvinnor med blandad bakgrund (1 %). En 

fjärdedel hade gymnasieutbildning. Nästan tre fjärdedelar av kvinnorna hade låg inkomst. Mer 

än hälften av kvinnorna berättade att kostnaden var ett hinder för att genomgå mammografi. 

https://www.google.se/search?biw=1138&bih=529&q=Afroamerikaner&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjI_Z_QoJbLAhWqDZoKHYEaAQkQBQgYKAA


Kvinnor berättade vidare att de prioriterade att gå till doktorn när de blev sjuka framför att 

utföra mammografiundersökning. Resultatet var signifikant relaterat till att kostnaden 

fungerade som ett hinder för denna patientgrupp.  

 
Teo et al. (2013) menar att deltagare måste betala cirka US $ 48 för att genomgå regelbunden 

mammografiscreening, medan deltagarna var villiga att betala US $ 24. Deltagarna noterade 

att det förväntades att de skulle genomgå regelbunden mammografi trots att det för dem var 

en orimligt hög kostnad. Kvinnorna i en studie utförd av Schlehofer et al. (2015) angav att det 

i USA var dyrt att få en mammografi och logistiskt svårt att komma till mammografikliniken.  

 
Kvinnorna i studien av Schlehofer et al. (2015) berättade att när de har pengar är det lätt att 

besöka kliniken eller sjukhuset, men när de inte hade några pengar skjuter de upp det tills det 

finns pengar igen. Anledningen till att de inte genomgår mammografi är på grund av att de 

saknar pengar och att kvinnorna i första hand måste betala sina räkningar. Wallace et al. 

(2014) angav det var en stor kostnad för kvinnor att genomgå brösthälsovård där bland annat 

mammografiundersökning ingår. Dessa kvinnor måste i första hand betala för huslån och mat.   

 

Kunskap som ett hinder för mammografiscreening 

I fem av de funna artiklarna beskrivs att kunskap är en faktor som förhindrar kvinnor att 

genomgå mammografi. Tre av dessa undersökningar är gjorda i USA, en i Uganda och en i 

Australien. Exempel på kunskapsfaktorer som förhindrar kvinnor att genomgår mammografi 

är: okunskap om bröstcancer, okunskap om mammografi, okunskap om metoder för att 

upptäcka bröstcancer samt brist på information om mammografi. 

Okunskap om bröstcancer är en faktor som gör att kvinnor inte genomgår 

mammografiscreening (Clark et al., 2008). Vissa kvinnor var inte medvetna om faran med 

sjukdomen på grund av de inte hade tillräckligt med utbildning och en del hade inte den 

försäkring som behövdes för att få det gjort. Elsie et al. (2010) uttryckte att mer än häften av 

kvinnorna inte visste något om riskfaktorerna för bröstcancer.  

Clark et al. (2008) berättade att några kvinnor trodde att mammografi var en eventuell orsak 

till cancer och en del visste inte hur de kunde få mammografiscreening. Elsie et al. (2010) 

hävdar att kvinnorna inte visste att röntgenstrålning används vid mammografiscreening och de 

flesta av dem förväxlade mammografi och bröstultraljudundersökning. Ingen av kvinnorna i 

denna studie har genomgått mammografiscreening eftersom de ansåg att mammografi inte 



används för att utreda bröstcancer. Kvinnorna i en studie utförd av Kwok et al. (2011) beskrev 

att vissa kvinnor missuppfattade mammografin på så sätt att den var förebyggande för 

bröstcancer. Studien som gjordes av Lee-Lin et al. (2012) visade att kvinnor som bor i USA 

trodde att genomgången mammografi en gång i livet var tillräckligt. Kvinnor från Kina 

uttryckte ett annat synsätt angående mammografiscreening. De berättade att screening inte var 

tillgängligt för alla kvinnor i Kina, utan att det fanns vissa grupper som får genomgå 

undersökningen. Kvinnorna berättade vidare att om de ingick i denna grupp kom de att 

genomgå undersökning, om inte hade det inte stor så betydelse för dem att undersökas. Dessa 

kvinnor menar att eftersom de inte hade bröstcancersymtom så var undersökningen onödig 

och obehaglig. 

I en studie av Wallace et al. (2014) visade det sig att många kvinnor var osäkra på hur 

självbröstundersökningen och den kliniska bröstundersökningen utförs. Vid 

självbröstundersökningen hade många inte kunskap om vilka tecken bröstcancersymtom 

kunde förknippas med. Kwok et al. (2011) hävdar att reklambroschyrer om mammografi för 

att hjälpa kinesisk - australiensiska kvinnor att förstå syftet med mammografi ännu inte finns 

framtaget. Även Wallace et al. (2014) beskrev att i vissa fall var kvinnorna osäkra på vilken 

vårdgivare som utförde mammografi. 

     
Kultur som ett hinder för mammografiscreening  

I fyra av studierna har kultur identifierats som en faktor som förhindrar kvinnor att genomgå 

mammografi. Samtliga av dessa undersökningar gjordes i USA.  

Litteraturen visar att det finns minst sex olika kulturella faktorer som förhindrar kvinnor att 

genomgår mammografi. Dessa faktorer är: blyghet, trosuppfattning, könsroller, språk, tro på 

medicinskt örtte och känsla av obekvämhet. 

Det fanns två kulturella faktorer som förhindrade deltagarna att genomgå mammografi enligt 

Clark et al.(2008). Första faktorn var blyghet. Många kvinnor var motvilliga till att visa upp 

sina bröst för andra, även till hälso- och sjukvårdspersonal. Deltagarna beskrev att den 

kulturella förtegenheten förstärktes av deras mödrar. När forskare frågade om deras mödrar 

hade läst något om bröstshälsa, svarade en kvinna att hennes mor bara sagt att hon inte skulle 

låta någon röra vid hennes bröst. Många deltagare ansåg att denna kulturella blyghet 

minskade med åldern och tiden i USA (Clark et al., 2008). 



Andra faktorer var tron på Gud. Några deltagare berättade att thailändska kvinnor kan se 

bröstcancer som deras öde och tror att screening är meningslöst (Clark et al., 2008). Även 

Wallace et al. (2014) angav att för några kvinnor ses bröstcancer som "Guds vilja" och om det 

händer så är det något utanför deras kontroll. Till följd av detta avstår de från att utföra 

mammografiscreening. 

När det gäller könsroller framkommer det att denna faktor är ett hinder för kvinnor från 

Latinamerika som har permanent uppehållstillstånd i USA (Schlehofer et al., 2015). Mer än 

hälften av deltagarna uppgav att kvinnliga könsroller var kulturella hinder för att göra 

självbröstundersökningen eller mammografin. Studien av Schlehofer et al. (2015) visade 

vidare att könsroller sågs som förbjudande på två sätt. För det första var kvinnorna rädda för 

att visa sina bröst till en manlig vårdgivare under mammografin, eftersom det är förbjudet för 

manlig personal att undersöka deras bröst. För det andra nämnde kvinnorna att deras män inte 

tillät dem att göra mammografi eftersom de inte vill att de ska visa sin kropp för någon annan. 

Kvinnorna uppgav också att i deras kultur prioriterades familjens behov före sina egna 

hälsobehov.  

 
Språket är ett annat hinder för kvinnor att genomgå mammografi. Detta framkom i studien av 

Schlehofer et al. (2015) att kvinnorna berättade om när det gällde språket kände de en viss 

skräck på grund av de talade en alltför dålig engelska.  

 
I studien av Wallace et al. (2014) trodde deltagarna att de i första hand kunde förebygga 

sjukdomar genom att använda örtte och om hälsoproblemen fanns kvar skulle kvinnorna söka 

sig vidare till sjukvård.  

 
Wu et al. (2006) uppgav att kvinnorna kände sig obekväma med att visa eller prata om sina 

bröst. En del av kvinnorna som har bott i USA i 20 år sa att det kändes mycket obehagligt att 

diskutera och visa en del av kroppen till sjukvårdpersonal. En kvinna berättade att filipinska 

kvinnor ibland är mycket konservativa. De vill inte röra sina egna kroppar eftersom de tror att 

det är syndigt.  

 

 

 

 



Rädslan som ett hinder för mammografiscreening 

I fem av studierna framgår det att rädslan är en faktor som förhindrar kvinnor att genomgå 

mammografi. Tre av dessa undersökningar är gjorda i USA, en i Västindien och en i 

Singapore. 

Det förekommer olika faktorer av rädsla som förhindrar kvinnor att genomgå mammografi. 

Dessa är rädsla för smärta vid undersökning, skräckhistorier, undersökningssvaret och 

strålning.  

Kvinnorna var rädda för smärtan vid undersökningen. En kvinna talade om att hon tror att 

kvinnor inte vill göra screening eftersom de hört berättelser om hur de pressar brösten och att 

det gör ont (Schlehofer et al., 2015). Även i en studie av Teo et al. (2013) framkommer det att 

kvinnorna kände sig rädda för smärtan vilket var orsaken till att dessa kvinnor undvek att 

genomgå mammografi.  

Skräckhistorier om mammografi kan hindra vissa kvinnor att undersöka brösten. En kvinna i 

studien hörde skräckhistorier från sina vänner där de berättat att om kvinnan har små bröst så 

drar röntgenpersonalen in brösten in i maskinen tills de passar. Kvinnan som hörde historien 

blev chockad (Granado et al., 2014). 

Vissa av kvinnorna angav att rädsla var ett hinder för mammografiscreening. Dessa rädslor 

relaterade ibland till kulturuppfattningar som de funderade på (Clark et al., 2008). En kvinna i 

studien av Clark et al. (2008) sa att de inte brukar gå till läkaren om de inte är sjuka. Hon 

väljer att inte gå till läkaren eftersom hon tror att han kanske ska hitta någon sjukdom. 

Schlehofer et al. (2015) skriver att rädslan var den största orsaken till att kvinnorna undvek att 

genomgå mammografiscreening. Kvinnorna var rädda för att upptäcka bröstcancer när 

undersökningen genomförs. Granado et al. (2014) angav orsaker som förhindrade kvinnor att 

genomgå mammografi var att de var rädda för att få enbröstcancerdiagnos. Även en studie av 

Teo et al.(2013) påvisade att kvinnorna kände sig rädda för undersökningssvaret som kan 

påvisa bröstcancer.  

Kvinnornas, i studien av rädsla för bröstcancer påverkade deras uppfattningar om 

bröstcancerscreening (Wu et al., 2006). Dessa kvinnor talade om mammografi som en 

sammankoppling till att de redan har cancer. En annan kvinna uttalande också att kvinnor i 

hennes hemland inte heller genomgår mammografi på grund av de trodde att om de gör 

mammografi, så betyder det att de redan fått bröstcancer (Wu et al., 2006). I en studie av Teo 



et al. (2013) visar resultatet att kvinnorna kände sig rädda för strålningen vilket var orsaken 

att dessa kvinnor inte vill genomgå mammografi.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en allmän litteraturöversikt med avsikten att samla kunskap 

om de faktorer som gör att kvinnor väljer att inte genomgå mammografi. Metoden för 

litteraturöversikten är beskrivet i detalj för att underlätta verifiering och reproducering av 

resultatet. Författaren användades flera sökord både som fritext och Mesh-termer i denna 

litteraturöversikt. En av nackdelarna med en litteraturöversikt är att urvalet av studier kan bli 

för selektivt och de artiklar som väljs stödjer författarens eget antagande i ämnet (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 26). För att undvika detta gjorde författaren en inledande bred sökning 

som gav många träffar som svarade mot syftet.  

En styrka var att nästan alla av artiklarna var tillgängliga i full text och att en del av artiklar 

svarade direkt mot studiens syften vid genomläst av titeln. Detta förenklade urvalet av 

relevanta artiklar. Många av de inkluderade artiklarna fanns med vid flera kombinationer av 

sökord vilket ökar pålitligheten för att dessa artiklar svarar mot litteraturöversiktens syfte. 

Språket har under skrivandet av denna uppsats varit en stor svårighet. Uppsatsen är skriven på 

svenska, de vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska och författarens modersmål är 

thailändska. Felaktigheter kan ha uppkommit när författare översatte de vetenskapliga 

artiklarna från engelska till svenska. Det beror främst på författarens ibland bristande 

språkkunskap. För att undvika detta översatte författaren även artiklarna från engelska till 

thailändska för att säkerställa tolkningen. En svaghet med uppsatsen är alltså att språkliga 

svårigheter kan leda till misstolkningar och översättningar som inte är korrekta. Författaren 

har läst igenom artiklarna flera gånger för att detta problem skall minimeras.  

Studierna som ligger till grund för artiklarna som författaren har använt i litteraturöversikten 

var utförda i USA, Kanada, Uganda, Västindien, Australien, och Singapore. De artiklar som 

författaren inkluderade var från år 2005 – 2015. Årtalen valdes för att inkludera aktuell 

forskning samtidigt som ett tillräckligt stort antal artiklar behövde inkluderas. Mycket 

forskning inom området gjordes under 1960- och 1970-talen då mammografiundersökning var 

en ny teknik, men mycket av denna forskning är inte helt aktuell. Nya kunskaper utvecklas 



genom forskning vilket gör att det är viktigt för röntgensjuksköterskan att använda de nya 

vetenskapliga studierna i områdetsarbetet (Dahlborg Lyckhage, 2012, s. 23). 

Med hjälp av bedömningsformulär har de artiklar som ingår kvalitetsgranskats för att öka och 

säkerställa trovärdigheten. En svaghet är att författaren har liten tidigare erfarenhet av att 

granska och värdera vetenskapliga studier. Att arbeta ensam med en litteraturstudie kräver 

mycket tid och kan även försämra kvaliteten och trovärdigheten i arbetet. Enligt Willman et 

al. (2011, s. 93) får granskningen av artiklar en större trovärdighet om den genomförs av 

minst två oberoende granskare som kan jämföra sina tolkningar.  

Utkast till uppsatsen har granskats och kommenterats av handledande lärare under arbetets 

gång. Revideringar har gjorts efter dessa kommentarer. Dessa kommentarer har gjort att 

arbetet har gått framåt och att trovärdigheten har kunna stärkas och det har bidragit till att 

författaren kunde komma fram till målet (Segesten, 2012, s. 17). 

 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap från artiklar som visar på 

faktorer som förhindrar kvinnor att genomgå mammografiundersökning. Resultatet visar att 

kostnad, kunskap, kultur och rädsla är faktorer som gör att kvinnor väljer att inte genomgå 

mammografiundersökningar 

 
Resultatet i denna litteraturöversikt visar att kvinnor med låg inkomst ofta avstår från att 

genomföra mammografiundersökning. Detta är en anledning till att vissa kvinnor undviker att 

delta i denna typ av screeningprogram. Sveriges kommuner och landsting (2016) har efter 

kostnadsberäkningar bestämt sig för en avgift på 200 kronor under år 2016 vid 

mammografiscreening. Med det priset hade många kvinnor som lever under sämre 

ekonomiska förhållanden uteblir oftare från denna undersökning. Sveriges kommuner och 

landsting (2016) beskriver vidare att prognosen för överlevnad i bröstcancer av dessa kvinnor 

är kortare jämfört med andra kvinnor. Därför diskuterar Sveriges kommuner och landsting ett 

förslag att i lag och förordning reglera avgiftsfri mammografiscreening inom hälso- och 

sjukvården (Sverige kommun och landsting, 2016).  

 

McAlearney et al. (2005) kommer fram till att nästan 80 % av de privatförsäkrade kvinnorna 

inte hade tillräcklig information om vad deras försäkring täcker. Författaren i studien menar 



därför att det är viktigt att statliga och privata försäkringsbolag ger rätt information om hur 

mycket mammografikostnad som ingår och betalas ut av försäkringarna. Om dessa kvinnor 

bättre förstår hur försäkringsnivån för mammografi fungerar, kan kostnaden för undersökning 

som ett hinder minska. I studien gjord av Kim et al. (2004) menar man att i USA kan mobil 

mammografi erbjudas till en låg kostnad eller helt gratis. Exempel på ett centralt mål är att 

öka bröstcancerscreening bland korean-amerikanska kvinnor som bor i tätorter.  

 
Brist på kunskap som ett hinder för mammografiscreening visar det sig att kvinnor saknade 

kunskap om bröstcancer, mammografi och metoder för att upptäcka bröstcancer samt brist på 

information om mammografi. Lee-Lin et al. (2013) visar att det är viktigt att utbilda kvinnor 

om hur bröstcancer kan upptäcktas tidigt, genom att göra mammografiscreening. Detta 

utbildningsprogram ökar deltagarnas kunskap om mammografi och sätt att förstå olika 

beteenden. Rezaeian et al. (2014) berättar att genom att genomföra lämplig hälsoutbildning 

med fokus på mammografi kunde bröstcancer upptäckas tidigt. Detta skapade en positiv 

motivation för hälsa bland kvinnor och antalet kvinnor för att genomföra en undersökning 

ökade därmed. I utbildningsprogrammet ingår grundläggande information om bröstcancer, 

fakta och siffror, bröstcancerepidemiologi, bröstanatomi, riskfaktorer för bröstcancer. Den 

innehåller dessutom information om utvecklingen av cancer, tecken och symtom, vikten av en 

tidig upptäckt, rekommenderade screeningmetoder, riktlinjer för mammografiscreening, 

mammografiroll med startdiagnos av bröstcancer och en presentation över sjukhus där 

kvinnor kan få mammografi. Även Ceber et al. (2010) anser att hälsoutbildning är en positiv 

metod för att öka kunskap om bröstcancer och mammografiscreening.  

 
Resultatet visade att kultur var ett hinder för kvinnor att vilja genomgå mammografi med 

anledning av blyghet, trosuppfattning, könsroller, språk, tro på medicinskt örtte och känsla av 

obekvämhet. Mychasiw et al. (2013) visar att sjukvården skulle kunna informera om ett 

mammografibudskap som visar hur viktig mammografi är och som anpassar sig efter varje 

etnisk grupp. Detta budskap bör återspegla samma värderingar och övertygelser för 

målgruppen och innehållet i budskapet ska vara lätt att förstå. Även Lima et al. (2011) 

beskriver hur det underlättade för många kvinnor att få en kulturellt anpassad samt 

språksamstämmig information till flyktingar eller invandrare från Bosnien. Detta fick 

mammografin att öka. Studien av Lima et al.(2011) visar vidare att hälsorådgivare med rätt 

modersmål hjälper patienter att boka tid för undersökning, ordnar transport, hjälper till med 

försäkringsfrågor, och/eller följer dem till mammografikliniken. Resultatet visar att antalet 



patienter som undersöktes ökade med 64 %. I studien av Lee et al. (2014) säger koreanska 

invandrare att specifikt kulturella hälsoåtgärder gällande mammografi fungerade som ett stöd 

för koreanska kvinnor som bor i USA. Författaren i studien på dessa kvinnor hade en slogan: 

“Healthy Family, Healthy Wife” på koreanska. Med det menas att mannen främjar familjens 

hälsa genom att uppmuntra om bröstcancerscreening eller hälsosam kost till sin fru. Resultatet 

av Lee et al. (2014) visar på en signifikant ökning av mammografiundersökning för dessa 

kvinnor.  

 
Brist på information eller oförståelse om mammografi kan leda till att rädsla kan uppkomma 

hos kvinnor. Det kan vara rädsla för smärta vid undersökning, skräckhistorier, svaret från 

undersökningen och/eller strålning. Shrestha et al. (2001) beskriver att kvinnor som uppvisar 

tecken på obehag i samband med mammografi vill ha mer information före själva 

undersökningen. Detta kan minska rädslan för smärta. Enligt Michielutte et al. (2005) tyder 

det på att primärvården som tillhandahåller information och tar emot undersökningar har 

möjlighet att öka och ta emot fler mammografiscreeningar. Även Nekhlyudov et al. (2005) 

beskriver att kvinnorna i studien ville ha specifik information om mammografi innan de 

bestämde sig för att göra en undersökning. Informationen skulle bestå av eventuella skador, 

screeningens logistik och screeningens fördelar. Geller et al. (2007) beskriver att 

informationen kunde ges på olika sätt, till exempel via brev, broschyrer, video, internet, 

telefon eller muntligt.  

 
Slutligen framkommer det hur röntgensjuksköterskan kan påverka eller ändra kvinnors åsikter 

om mammografi. Viktig information om vad en röntgensjuksköterska har att förmedla har 

utförts genom en studie av Denburg et al. (2005). Där framkommer att när beslut tagits om 

cancerscreening så underlättar det om patienten har en korrekt förståelse angående syftet, samt 

fördelarna och riskerna kring undersökningen. Vidare anger Denburg et al.(2005) att en 

effektiv kommunikation eller information bör komma från professionella på 

mammografikliniken i samband med primärvård. Även Doyle et al. (2002) beskriver att 

kvinnor hade positiva upplevelser av bemötandet när personalen var tröstande, lugnande och 

hjälpsam. Doyle et al. (2002) berättar vidare att kvinnor som upplevde att 

röntgensjuksköterskorna var trevliga mot patienten tyckte att det hjälpte till med att lindra 

känslor av rädsla och oro. Goethem et al. (2003) betonar att röntgensjuksköterskan som möter 

kvinnor i samband med undersökningarna har betydelse för upplevelsen och om kvinnorna får 



en positiv erfarenhet och värdefull, så kommer dessa upplevelser att berättas vidare av 

kvinnorna till familj och vänner (Goethem et al., 2003) 

 
Slutsats 
Denna litteraturöversikt kan användas för att öka förståelsen för de faktorer som hindrar 

kvinnor från att göra en mammografiundersökning. Den ger även en ökad förståelse för vilken 

roll röntgensjuksköterskan och tillika organisationen inom sjukvården har, inte bara när det 

gäller kunskap om själva bildtagningen, utan även om de teorier som behövs för att ge ett gott 

omhändertagande av de kvinnor som berörs. Resultatet av denna litteraturöversikt kan ge 

information om hur man kan hjälpa och förstå kvinnor från olika kulturer och med olika 

bakgrunder. Författaren anser att det är viktigt att man samverkar mellan mammografikliniks 

personal och övrig sjukvårdspersonal samt primärvård eller onkologi sjuksköterskor. Mer tid 

och resurser bör satsas för att utarbeta omhändertagandet av kvinnor. Detta kan påverka 

antalet kvinnor som vill genomföra undersökningen på nytt, vilket i sin tur gör att bröstcancer 

kan upptäckas i tid och därför minska dödligheten i bröstcancer. Litteraturöversikten visar att 

den mesta forskningen inom området är utförd i USA. Inga studier gjorda i Sverige hittades. 

Det finns därför ett behov av att forskning inom detta område utförs i Sverige för att ge 

kunskap om vilka faktorer som gör att kvinnor inte genomgår mammografiundersökning.  
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Bilaga 1.  

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Beskrivning av studien  

(studentlitteratur, 2001) 

 
Tydlig avgränsning/problemformulering?  □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 

Patientkarakteristika   Antal ……………………...  

Ålder ……………………..  

Man/kvinna …………….  

 

Är kontexten presenterad?    □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 
Etiskt resonemang?     □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 
Urval  

- Relevant?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Strategiskt?     □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 
Metod för  

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  

- Datainsamling tydligt beskriven?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

-  Analys tydligt beskriven?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 
Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  

- Råder datamättnad?    □ Ja □ Nej □ Vet ej   

- Råder analysmättnad?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 
Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  □ Ja □ Nej □ Vet ej   

- Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 

Genereras teori?    □ Ja □ Nej V□ et ej 

 

 



Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Bra  □ Medel  □ Dålig 

Kommentar ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

Granskare (sign) …………………………..  

  



Bilaga 2.  

Mall för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod  

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 173-174).  

 

Beskrivningen av studien  

Forskningsmetod  

□ RCT     □ Multicenter, antal center 

□ CCT    □ Kontrollgrupp/er  

 

Forskningsmetod  

Patientkarakteristiska  

Antal …     Man/Kvinna… 

Ålder …   

 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Intervention 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

Vad avsåg studien att studera?  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

 

Urvalsförfarandet beskrivet?    □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
Representativt urval?    □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
 
Randomiseringsförfarande beskrivet?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
Likvärdiga grupper vid start?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
Analyserade i den grupp som    

de randomiserades till?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 
Blindning av patienter?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 
 



Fortsättning Bilaga 1.  

Blindning av vårdare?    □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
Blindning av forskare?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
Bortfall Bortfallsanalysen beskriven?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
  
Bortfallsstorleken beskriven?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
Adekvat statistisk metod?    □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
Etiskt resonemang?    □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
 

Hur tillförlitligt är resultatet?  
 

- Är instrumenten valida?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 

- Är instrumenten reliabla?  □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
 
Är resultatet generaliserbart?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
 

Huvudfynd (hur stor var effekten? hur beräknades effekten? NNT,  

konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, Power beräkning) 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………   

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Bra □ Medel □ Dåligt 

 
Kommentar 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

 
Granskare Sign: … 


