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Abstract  

 

The aim of this study were to investigate the awareness of lifestyle related 

factors associated with breast cancer in Sweden, as well as the association between 

socio-demographic variables with such awareness. Today's research shows that there are 

seven life style related factors that correlates with the risk of breast cancer. Methods: 

This cross-sectional study was conducted during eight days in March and April 2016, 

and included women, 18 years and older, from the general population in a major train 

station in south of Sweden. Data was collected through a questionnaire. Results: One 

hundred women between 18-85 years were included in this study.  The majority of the 

sample was unmarried and the level of education was equally distributed. About 60% of 

the population reported to have relatives with breast cancer. The mean awareness score 

of the strongest correlated life style factors for breast cancer was 3, 4 ± 1.74 out of 7. 

Women with higher education and income were significantly more aware of lifestyle 

factors associated with breast cancer. Conclusion: Compared to other countries, women 

in Sweden have a higher level of awareness of risk- and protective factors for breast 

cancer. However, there is a need to educate women how they may change lifestyle in 

order to reduce the risk of breast cancer.  
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Abstrakt  

 

Syftet med denna studie var att undersöka medvetenheten för påverkbara risk- 

och skyddsfaktorer för bröstcancer i Sverige, och dess samband med sociodemografiska 

variabler. Enligt studier, finns det i nuläget sju livsstilsfaktorer som visat sig ha ett 

samband med bröstcancer. Metod: Denna tvärsnittsstudie utfördes under åtta dagar i 

mars och april 2016 och inkluderade slumpmässigt valda kvinnor över 18 år på en 

tågstation i södra Sverige. Data samlades ihop genom att använda en pappersenkät. 

Resultat: 100 kvinnor mellan 18-85 år inkluderades i studien. Majoriteten var ogifta 

och nivån av utbildning var jämt fördelad över studiepopulationen. Mer än hälften av 

deltagarna hade en nära anhörig som hade drabbats av bröstcancer. Medelvärdet för 

medvetenheten för livsstilsfaktorer med relation till bröstcancer låg på 3, 4 ± 1.74 av 7. 

Kvinnor med högre utbildning och högre inkomst hade en signifikant högre 

medvetenhet. Slutsats: Kvinnor i Sverige har en generellt bra medvetenhet om 

påverkbara livsstilsfaktorer för bröstcancer jämfört med många andra länder. Å andra 

sidan, finns det ett behov av att informera och öka medvetenheten om hur kvinnor kan 

påverka sin risk för bröstcancer.  

 

 

Nyckelord:  
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  Bakgrund 
 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och utgjorde 31 

procent av alla kvinnliga cancerfall år 2013. I Sverige insjuknar i genomsnitt 25 personer per 

dag och antalet nya årliga fall av bröstcancer har ökat från 80 till 190 fall per 100 000 

personer under perioden 1970 till 2013 (Socialstyrelsen, 2014). Sedan början av 2000-talet 

har antalet fall minskat något i åldersgruppen 50-64 år, medan incidenten i åldersgruppen 65-

79 år har ökat.  Det är framförallt medelålders- och äldre kvinnor som drabbas av bröstcancer 

och två tredjedelar av de kvinnor som drabbas är över 60 år. Män kan också drabbas men 

detta är mer sällsynt (Malmquist, Söderlund- Leifler, & Landberg, u.å.). 

Även om antalet fall av bröstcancer har ökat, har mortaliteten legat på en konstant nivå 

sedan 1970-talet, på runt 30-35 fall per 100 000 personer. Detta tack vare att möjligheten att 

bli botad från sjukdomen har ökat (Socialstyrelsen, 2014). Även om färre personer avlider i 

sjukdomen, orsakar denna mycket lidande för den drabbade. Det är inte bara under 

behandlingen med cytostatika och strålning som är påfrestande, utan även tiden efter då 

många går och oroar sig för att återinsjukna i sjukdomen (Nystrand, 2014). En 

bröstcancersjukdom kan också leda till en förändring av kroppens utseende och kan 

följaktligen leda till depression och ångest (Miyawaki, Shibata, Ishii & Oka, 2014).  

Anhöriga påverkas också av sjukdomen, och i enlighet med Hansen (2013) lägger 

europeiska anhöriga mer än tre miljarder timmar på att vårda cancersjukdomar. Bryter man 

ner detta till svenska förhållanden, spenderade i genomsnitt varje person 5,2 timmar per år på 

anhörigvård. Bröstcancer kostar även resurser för hälso- och sjukvården. Enligt en rapport 

från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (Lundqvist, Andersson & Steen-Carlsson, 

2016) beräknades kostnaden för behandling av bröstcancerpatienter i den svenska sjukvården, 

år 2013, till 4,6 miljarder kronor, vilket utgjorde 13 % av den totala budgeten för 

cancersjukdomar. 

Påverkbara och icke påverkbara risk- och skyddsfaktorer för bröstcancer 

Risk- och skyddsfaktorer för bröstcancer kan grovt delas in i påverkbara och icke påverkbara. 

Inom kategorin för icke påverkbara finns etnicitet, genetik, ålder, bröstvävnadsdensitet, 

menarche och menopaus (American cancer Society, 2016; Peltzer & Pengpid, 2014). Inom 

kategorin påverkbara finns alkoholintag, hormonell terapi, p-piller användning, övervikt, 

fysisk aktivitet, att föda barn före 30 års ålder och att amma (Peltzer et al., 2014).  
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Enligt ett flertal studier och rapporter skulle det vara möjligt att förebygga många fall av 

bröstcancer genom förändrade levnadsvanor. Enligt World Cancer Research Fund 

international [WCRF] (n.d.) uppskattas många bröstcancerfall kunna förebyggas genom ett 

minskat alkoholintag, kroppsvikt och fysisk inaktivitet. I Storbritannien beräknas ungefär 40 

% av alla bröstcancer kunna förebyggas och i USA ligger siffran på 33 %. I Storbritannien är 

det framförallt alkoholintaget som ökar risken, medan i USA är det övervikt och fysisk 

inaktivitet som utgör de största riskfaktorerna för bröstcancer. I andra studier (Colditz & 

Bohlke, 2014; Dieterich, Stubert, Reimer & Berling, 2014; Parkin, Boyd& Walker, 2011) 

uppskattas siffrorna något lägre, men alla visar på betydelsen av hälsosamma livsstilsval 

genom livet för att förebygga bröstcancer.  

Påverkbara risk- och skyddsfaktorer 

Alkohol. En väldokumenterad riskfaktor för bröstcancer, både före och efter 

klimakteriet, är alkohol (Dumitrescu & Cotaria 2005; Colditz et al., 2014; Miyawaki et al., 

2014; WCRC 2015).  Risken för bröstcancer ökar linjärt med alkoholintaget (Dumitrescu et 

al., 2005) och för varje 10 ml:s ökning av daglig konsumtion av ren alkohol ökar risken med 

7-14 % (Chen, Rosner, Hankinson, Golditz & Willett, 2011; Hamajima et al., 2002; Key et 

al., 2003). Även personer som har en lägre konsumtion och dricker upp till ett glas per dag, 15 

ml alkohol, har en ökad risk för bröstcancer. I enlighet med en metaanalys gjord av Bagnardi 

et al. (2013) ökade risken med 5 % jämfört med de som inte drack någonting. I en studie (Liu 

et al., 2013) pekar resultatet också på att alkoholintag före den första fullgångna graviditeten 

ökar risken för bröstcancer. Därför skulle en minskning av alkoholkonsumtionen under den 

här perioden i livet kunna vara en effektiv strategi för att minska risken för bröstcancer (ibid.).  

Hormonpreparat. Läkemedel innehållande östrogen och progesteron som används 

vid klimakteriebesvär anses också öka risken för bröstcancer (Anothaisintawee et al., 2013; 

Colditz et al., 2014; Dumitrescu et al., 2005; WCRF, 2010).  Pågrund av denna risk, 

rekommenderas läkare i Sverige sedan år 2002 att väga fördelar och nackdelar mot varandra 

vid insättning av hormonpreparat vid klimakteriebesvär. (Läkemedelsverket 2006). Även 

andra läkemedel såsom p-piller har visat sig öka risken för bröstcancer (Anothaisintawee et 

al., 2013; Gierisch et al. 2013; WCRF, 2010). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dieterich%20M%5Bauth%5D
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Övervikt. En annan riskfaktor är övervikt, som framförallt ökar risken för 

bröstcancer efter menopaus (Colditz et al., 2014; Buck, Kaaks & Chang-Claud, 2010; Peacey 

et al., 2006, Van der Brandt et al., 2000; Xia et al., 2014). För kvinnor före menopaus kan 

däremot en högre vikt vara skyddande (IACR 2002, Vainio, Kaaks & Bianchini, 2002, Van 

der Brandt et al., 2000). Hur övervikt påverkar risken att drabbas är komplicerat och inte helt 

klart. En teori är att ökad kroppsvikt är associerad med ökad mängd könshormoner i kroppen 

(Key et al., 2003).  I en metaanalys av Wienecke , Knorpp, Stegmüller & Kroke (2008) 

beräknas 12-23 % av alla tyska bröstcancerfall efter menopaus kunna förebyggas om kvinnor 

var normalviktiga. Likaså, har studier visat att överviktiga som går ner i vikt har en minskad 

risk för bröstcancer (Eliasson, Golditz, Rosner, Willett & Hankinson, 2006; Wolin & Colditz, 

2008). 

Fysisk aktivitet. När det kommer till skyddande faktorer, är fysisk aktivitet ett 

exempel på en sådan. Det är framförallt personer som passerat klimakteriet som har ett ökat 

skydd av att vara fysiskt aktiva (Colditz et al., 2014;WCRF, 2015).  Det finns flera teorier till 

varför fysisk aktivitet skulle vara skyddande. En teori är att det påverkar den androgena 

hormonmetabolismen och inflammationen i kroppen. Andra positiva effekter är en minskning 

av fettvävnad, bättre immunförsvar och en förändring i mängden fria radikaler (Dieterich et 

al., 2014). Enligt Colditz et al. (2014), antas 10- 11 % av alla bröstcancerfall i de 

industrialiserade delarna av världen bero på fysisk inaktivitet. I en rapport av Hildebrand et al. 

(2013) fann man att kvinnor som passerat klimakteriet och som promenerade minst sju 

timmar i veckan hade 14 % riskreduktion jämfört med de som promenerade mindre än tre 

timmar. I en annan studie (Lynch, Neilson & Friedenreich, 2012) fann man en riskreduktion 

på 25 % för de som var mest aktiva jämfört med de som motionerade minst.  

Tidig graviditet. Kvinnor som genomgår en fullgången graviditet innan en ålder av 

30 år har en minskad risk för bröstcancer, jämfört med de personer som blir gravida senare i 

livet eller aldrig genomgår en fullgången graviditet (Dumitrescu et al., 2005; WCRF, 2010 ). I 

enlighet med en metaanalys gjord av Hamajima et al.(2002), pekar resultaten på att den 

relativa risken för bröstcancer minskade med 7 % per graviditet.  

Amning. En annan skyddande faktor för bröstcancer är amning (Dumitrescu et al., 

2005; Miyawaki et al., 2014; Zhou, Chen, Li, Huang, Lan & Jiang, 2015; WCRF, 2015). I en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dieterich%20M%5Bauth%5D
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metaanalys från 2013 (Anothaisintawee et al.) fann man att amning minskar risken med upp 

till 11 % och att amma längre än ett år kan skydda upp till 28 %. 

Risk- och skyddsfaktorer och ett eventuellt samband med bröstcancer 

Det finns också andra faktorer som eventuellt skulle kunna ha ett samband med 

uppkomsten av bröstcancer. Rökning är känt för att vara en stor riskfaktor för många 

cancersjukdomar (IARC, 2012). Sambandet mellan rökning och bröstcancer har varit 

kontroversiellt under många, men under senare år har ett flertal studier publicerats som tyder 

på att det finns en svag koppling mellan bröstcancer och rökning (IARC 2015; Gaudet, 

Gapstur, Sun, Diver, Hannan & Thun, 2013; Macacu, Autier, Bonio & Boyle, 2015). 

Framförallt är det personer som börjar röka före den första fullgångna graviditeten som har en 

ökad risk (Gaudet et al., 2013).  Å andra sidan, finns det studier som pekar i en annan 

riktning. I exempelvis en kanadensisk kohortstudie med 3314 kvinnor hittades inget samband 

mellan bröstcancer och rökning (Catsburg, Kirsh, Soskolne, Kreiger & Rohan, 2014).  

Samtidigt bedömer IARC (2015) och USA:s folkhälsodepartement (Surgeon General, 2014) 

att rökningen förmodligen utgör en riskfaktor för bröstcancer, men evidensen är fortfarande 

begränsad. Pågrund av detta, samt att det svaga sambandet inte förrän nyligen bekräftats av 

Macacu et al. (2015) kommer inte rökning anses utgöra en riskfaktor i denna studie. 

Det finns också andra faktorer som skulle kunna ha ett samband med bröstcancer, men 

i nuläget saknas tillräckligt med evidens för att dra en sådan slutsats. Ett exempel är att ett 

högt intag av fiber, frukt och grönsaker skulle kunna vara en skyddsfaktor, men studier pekar i 

olika riktningar (Jung et al., 2013; Mourouti, Kontogianni, Papavagelis & Panagiotakos, 

2015) . Nattskift är en faktor som skulle kunna öka risken för bröstcancer och vissa studier 

bekräftar ett sådant samband (Kamdar, Tergas, Mateen & Bhayani, 2013; Wang et al., 2013), 

medan man i andra studier inte anser att det finns tillräckligt med evidens för att dra en sådan 

slutsats (Iljaz et al. 2013).  Likaså är stress en faktor som skulle kunna öka risken för 

bröstcancer, men där man i nuläget inte hittat något samband (Heikkilä et al. 2013; Santos, 

Horta, Amaral, Fernandes, Galvão & Fernandes, 2009).  

Medvetenhet om påverkbara risk- och skyddsfaktorer 

I tidigare internationella studier, har man funnit en generellt låg medvetenhet om olika 

livsstilsfaktorer för bröstcancer. Exempelvis visade Peacey et al. (2006) i en internationell 

studie, med mer än 90 000 studenter, att enbart 1 av 20 deltagarna ansåg att livsstilsfaktorerna 

vikt, alkohol och fysisk aktivitet kunde ha en påverkan på bröstcancer. I en liknande studie av 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tergas%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23400581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tergas%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23400581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhayani%20NH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23400581
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Peltzet et al. (2014) med cirka 10 000 universitetsstudenter fann man en medvetenhet på 35 % 

för livsstilsfaktorerna.  

Kännedom om olika riskfaktorer skiljer sig också åt mellan länder. I studien Peacey et 

al. (2006) undersökte man medvetenheten i 23 olika länder och i denna studie såg man, 

exempelvis, att populationen på Island hade högre insikt om sambandet mellan fysisk aktivitet 

och bröstcancer, än deltagarna från Portugal. I andra studier med kvinnor från den generella 

befolkningen kunde man också se skillnader. I en studie från Japan gjord av Miyawaki et al. 

(2014) ansåg 31,5 % att motion var skyddande medan i en annan studie från Irland låg siffran 

på 48 % (McMenamin et al., 2005). Liknande situation kan man också se när det gällande 

alkohol. Exempelvis betraktade 9 % av populationen i en amerikansk studie att alkohol var en 

riskfaktor (Wang, Miller, Egleston, Hay & Weinberg, 2010), medan enbart 1,2 % av de 

belgiska studenterna var medvetna om denna (Peltzet et al., 2014). I en annan studie från 

Förenade Arabemiraten ansåg 61 % av studenterna att alkohol utgjorde en riskfaktor (Al-

Sharbatti, Shaikh, Mathew & Al-Biate, 2014). Även i länder som ligger geografiskt nära och 

har likartade samhällsstrukturer skiljer sig medvetenheten om riskfaktorer åt. I exempelvis 

Storbritannien ansåg 6,6 % av studenterna att övervikt var en riskfaktor för bröstcancer medan 

siffran i Frankrike låg på 1,4 % (Peacey et al., 2006). Man kan också urskilja att vissa länder 

generellt vet mer om riskfaktorer än andra. Exempelvis har studenter i Förenade Arabemiraten 

mer kännedom om riskfaktorer än man har i många andra länder (Al-Sharbatti et al., 2014). 

I andra studier har det också framkommit att många studiedeltagare tror att vissa 

faktorer är starkt kopplade till bröstcancer, vilket inte är fallet. I exempelvis en irländsk studie 

av McMenamin et al. (2005) trodde 67 % deltagarna att stress ökade risken för bröstcancer, 

vilket det enligt gällande forskningsrön inte gör (Heikkilä et al. 2013; Santos, Horta, Amaral, 

Fernandes, Galvão & Fernandes, 2009). Vidare är det vanligt i studier att personer ansett att 

kosten har en stor betydelse för bröstcancer (McMenamin et al. (2005).  

Förutom låg medvetenhet i internationella studier, har man också konstaterat att det 

finns skillnader mellan medvetenhet och olika sociodemografiska faktorer. Bland annat fann 

man att personer med högre utbildning oftast hade en större medvetenhet om riskfaktorer för 

bröstcancer än de med lägre (Dey, Mishra, Govil & Dhillon, 2015; Miyawaki et al., 2014; 

Sim, Seah & Tan, 2009). I en studie av Sim et al. (2009) kunde man även konstatera att yngre 

personer visste mer om riskfaktorer än äldre personer. I samma studie såg man dessutom att 

personer som själv haft bröstcancer eller någon i deras närhet hade mer kunskap än andra. 

Detta samband påträffades även i en annan studie av Sambanje & Mafuvadz (2012). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miyawaki%20R%5Bauth%5D
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Medvetenhet om bröstcancer i Sverige 

Bröstcancer leder till mycket lidande för den drabbade och dess anhöriga, samtidigt 

som det kostar också samhället stora summor pengar varje år. Som tidigare nämnts skulle 

många av dessa fall kunna förebyggas genom förändrade levnadsvanor. Utifrån författarens 

kännedom, har ingen tidigare studie gjorts i Sverige eller i något av de skandinaviska länderna 

om medvetenheten om påverkbara livsstilsfaktorer för bröstcancer. I norden har endast en 

studie (Peacey et al., 2006) gjorts och det var på studenter på Island.  Därför är det av stort 

intresse att göra en sådan i Sverige. Att kartlägga medvetenheten i Sverige är ett första steg i 

att långsiktigt förebygga sjukdomen. Förhoppningsvis kan en sådan studie även ligga till 

grund för att generera framtida riktade folkhälsoprogram för att öka medvetenheten om olika 

risk- och skyddsfaktorer för bröstcancer. Kvinnor som önskar minska sin risk för bröstcancer 

behöver vara medveten om potentiella risk- och skyddsfaktorer för bröstcancer, för att kunna 

göra ett medvetet livsstilsval då kunskap är första steget i en framgångsrik beteendeförändring 

(Miyawaki et al., 2014).  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga medvetenheten om påverkbara risk- och 

skyddsfaktorer för bröstcancer hos kvinnor i Sverige.  

 

Frågeställningar 

 Hur ser medvetenheten om påverkbara risk- och skyddsfaktorer ut för bröstcancer?  

 Finns det något samband mellan sociodemografiska faktorer, erfarenhet av bröstcancer 

och medvetenheten? 

 Finns det något samband mellan medvetenheten och förändringar i hälsobeteende? 

Metod 

Design och procedur  

För att besvara frågeställningarna tillämpades en kvantitativ metod.  Denna metod är 

att föredra när man undersöker en större grupps åsikter eller kunskap, för att dra objektiva och 

generaliserande slutsatser. Det är också en bra metod när man vill undersöka skillnader 

mellan variabler (Bryman, 2011:167–170). Materialet till studien samlades in med hjälp av en 

pappersenkät (Bilaga 2), vilket är passande vid insamling av data från en stor studiepopulation 
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samtidigt som enkäter inte påverkas av någon intervjuareffekt (Bryman, 2011: 228). Enkäten 

delades slumpmässigt ut till kvinnor på Knutpunkten i Helsingborg, som är huvudstation i 

Helsingborg och ett kommunikationsnav för färjor, bussar och tåg. En anledning till att denna 

plats valdes var för att få en så stor variation av studiedeltagare (Bryman: 2011: 178-185) . 

Det är också en plats där många väntar och har lite tid över för att besvara en enkät.   

Vid rekrytering av deltagare tillfrågades alla kvinnor som satt eller stod och väntade 

vid ett antal bänkar i vänthallarna, detta för att undvika urvals-bias och att få ett representativt 

urval (Bryman: 2011:179). Kvinnor som samtalade i telefon, var i djupare diskussion med 

någon annan person eller som tydligt var på väg någon annanstans tillfrågades inte. 

Studiepopulation 

Kvinnor över 18 år som kunde läsa och förstå svenska inkluderades i studien. Totalt 

tillfrågades 162 personer under sju dagar i mars och april 2016. Tretton personer uppfyllde 

inte inkluderingskriterierna . Av de som uppfyllde, hade 25 personer inte tid att vara med i 

studien, 18 personer ville inte vara med av okänd anledning och fyra personer var för trötta 

för att delta. Totalt besvarade 102 personer enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 69 %. Två 

av enkäterna exkluderades eftersom mer än 50 % av enkäten inte var ifylld. Detaljer om 

populationen finns i Tabell 1.  

Mått 
För att mäta medvetenheten för risk- och skyddsfaktorer fick deltagarna fylla i hur de 

trodde att 17 olika risk- och skyddsfaktorer påverkade risken att drabbas av bröstcancer. För 

respektive faktor kunde deltagarna välja att det minskade, ökade eller inte alls påverkade 

risken för bröstcancer. Om de inte hade någon aning kunde de fylla i ”vet inte”.  De risk- och 

skyddsfaktorer som fanns med i enkäten (Bilaga 2) var faktorer som använts i tidigare studier 

(Al Shabatti et al. 2014; Liu et al. 2014; Mc Menamin et al. 2005; Peacey et al., 2006; Peltzer 

et al. 2014; Radi et al. 2013).  

Data samlades också in om sociodemografiska variabler som ålder, civilstånd, 

utbildningsnivå och inkomst, vilka är faktorer som används i tidigare studier och där man 

påvisat en skillnad i medvetenhet (Liu et al. 2014; Radi et al. 2013; Sim et al. 2009).  

 

Pilotstudie 
Bryman (2011: 258) rekommenderar att man gör en pilotstudie för att kontrollera att 

undersökningen fungerar i sin helhet. Genom en pilotstudie kan man också få reda på om 

enkäten och informationsbrevet är lämpligt utformad och förståelig. En pilotstudie, gjordes 
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därför på 10 slumpmässigt utvalda kvinnor en dag i mars 2016 på Knutpunkten i Helsingborg.  

Efter pilotstudien korrigerades enkäten utifrån kommentarer och frågor som hade uppkommit. 

Data som samlades in vid detta tillfälle är inkluderat i analysen. 

Dataanalys 

All data från enkäten registrerades och analyserades i SPSS, version 22. Kontinuerlig variabel 

presenteras med medelvärde, standardavvikelse och intervall medan kategoriska variabler 

presenteras med frekvens och procenttalet. För att analysera samband mellan 

studiepopulationens medvetenhet om risk- och skyddsfaktorer och sociodemografiska 

variabler användes ett poängsystem, som tidigare använts i andra studier inom området (Liu et 

al. 2014; Al Shabatti et al. 2014). I en av frågorna i enkäten skulle deltagarna fylla i hur de 

trodde att 17 livsstilsfaktorer påverkade risken att drabbas av bröstcancer. Av dessa, har sju 

faktorer ett accepterat och vedertaget samband med bröstcancer; alkohol, hormonell terapi, 

och p-pilleranvändning som riskfaktorer medan motion, normalvikt, amning, och föda barn 

före 30 års ålder som skyddsfaktorer. Korrekt svar till varje faktor gav ett poäng, medan 

inkorrekta svar eller vet ej gav noll poäng. Totalt kunde deltagarna få sju poäng. 

Totalsumman för antalet poäng räknades ihop för respektive deltagare i Excel och 

importerades sedan till SPSS. Efter detta analyserades samband mellan sociodemografiska 

faktorer och medvetenhet.  Medvetenhet behandlades som en kontinuerlig variabel (Al 

Shabatti et al., 2014; Burak & Boone, 2008; Sim et al. 2009), och sociodemografiska faktorer 

och erfarenhet av bröstcancer behandlades som kategoriska variabler. Sambandet mellan 

medvetenhet och sociodemografiska variabler eller erfarenhet av bröstcancer genom anhörig, 

analyserades genom att använda ANOVA. För att undersöka sambandet mellan personlig 

erfarenhet av bröstcancer och medvetenhet användes Student´s t-test (Pallant, 2005:97).  P-

värde <0,05 användes som signifikansnivå, vilket rekommenderas av Ejlertsson (2003:142). 

Etiskt övervägande 

Enligt vetenskapsrådet för forskning (2015) finns det fyra huvudkrav på forskning, 

vilka är information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. I enligt med dessa krav ska 

alltid deltagarna i en studie vara informerade om studiens syfte och få information om att det 

är frivilligt att delta och att personen har rätt att när som helst dra sig ur. Vidare ska 

studiedeltagaren rätt att få vara anonym och all data ska förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av denna.  Dessutom får insamlad data enbart användas för forskningens ändamål.  

Innan studiedeltagarna bestämde sig för att vara med i denna studie och fylla i enkäten 

fick de både muntlig och skriftlig information. Vid den muntliga informationen fick de veta 
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vad syftet med studien var och att det var frivilligt att vara med. Likaså fick de veta vad som 

förväntades av dem, att det var anonymt att vara med och hur lång tid det tog att fylla i 

enkäten. Deltagarna informerades också om att studien var en del av författarens 

magisteruppsats på Mittuniversitetet. 

Efter den muntliga informationen, fick deltagarna enkäten med den skriftliga 

informationen. Alla deltagare rekommenderas att läsa igenom denna information (Bilaga 1) 

innan de bestämde sig för att fylla i enkäten. De fick också kontaktuppgifter till författaren om 

några funderingar skulle uppkomma. Även information om var uppsatsen skulle publiceras 

fanns med i informationsbrevet. Enkäten var också noga utformad för att inte vara kränkande 

mot någon grupp eller person och vid analysen var författaren angelägen om att behandla 

materialet på ett sådant sätt att budskapet förblev oförändrat.  

Resultat 

Studiepopulation 

Totalt inkluderades 100 kvinnor med medelålder 37,5 ± 19,43 år (intervall 18-85 år) i 

studien (Se tabell 1) och av dessa var 39 % yngre än 30 år. Majoriteten av studiedeltagarna 

var ogifta (55 %) och anställda (52 %). Utbildningsnivån var generellt jämt fördelad; 50 % av 

studiepopulationen hade grundskoleutbildning, gymnasieutbildning eller liknande, medan 

resterande hade gått på högskola eller universitet.  Majoriteten (73 %) av deltagarna tjänade 

mellan 0-30 000 kr och mer än 70 % av deltagare hade aldrig haft ekonomiska svårigheter 

under de senaste sex månaderna. Tre procent av deltagarna hade drabbats av bröstcancer 

medan 60 % av deltagarna hade någon anhörig som hade eller hade haft bröstcancer. 
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Medvetenhet om påverkbara risk- och skyddsfaktorer 

I Tabell 2 visas resultatet över hur deltagarna trodde att respektive livsstilsfaktor 

påverkade insjuknandet av bröstcancer. De faktorer som deltagarna framförallt trodde ökade 

risken var rökning (77 %), stress (64 %), sol (54 %), p-pilleranvändning (51 %), hormonell 

terapi (49 %) och alkohol (47 %). Som skyddande faktorer hade deltagarna kryssat i motion 

(77 %), äta frukt och grönsaker (63 %), vara normalviktig (57 %) och att amma (36 %).  

De faktorer som personerna trodde hade minst påverkan på bröstcancer incidensen var 

att använda deodorant 51 %, föda barn före 30 års ålder (45 %) och amma (42 %). Av 

deltagarna nämnde 18 % att alkohol inte hade någon påverkan på bröstcancer medan 17 % 

inte trodde att kroppsvikten påverkade uppkomsten av sjukdomen.  

  

Tabell 1: Översikt över studiepopulation 

Variabel Antal*   Variabel Antal*   

Ålder (100) Inkomst (100) 
18-30 år 40 0-15000 kr 36 

31-45 år 20 15 001-30 000 kr 37 

46-60 år 20 30 001 kr eller mer 

 

19 

61 år och uppåt 20 Vet ej 

 

8 

Civilstånd (100) Ekonomiska svårigheter 

 

(100) 

Ogift 55 Ja, ofta 

 

8 

Gifta eller registrerad partner 27 Ibland 

 

18 

Skild eller separerade 14 Aldrig 74 

Änka 4 Personlig erfarenhet av bröstcancer 

 

(100) 

Utbildning (100) Ja 

 

3 

Grundskola, folkskola eller realskola 

 

22 Nej 97 

Gymnasieutbildning eller liknande 

 

31 Erfarenhet av bröstcancer genom 

anhörig 

 

(100) 

Universitet eller högskola <3 år 

 

11 Ja 60 

Universitet eller högskola >3 år 

 

36 Nej 39 

Sysselsättning (98) Vet inte 1 

Anställd 52   

Egenföretagare 2   

Studerande 19   

Pensionär 

 

19   

Arbetssökande eller i arbetspolitisk åtgärd 6   

*Antalet överensstämmer med ungefärligt antal procent då antalet personer i studien var 100 stycken 
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I genomsnitt hade deltagarna medvetenhet om 3,4 stycken av de sju risk- och 

skyddsfaktorer som anses ha ett samband med bröstcancer (dricka alkohol, använda p-piller, 

hormonellterapi, vara normalviktig, amma, föda barn före 30 år och motionera). Av 

deltagarna hade 3,1 % medvetenhet om alla sju risk- och skyddsfaktorerna medan 6 % 

saknade kännedom om alla faktorerna.  

Medvetenhet och sociodemografiska faktorer samt erfarenhet av 

bröstcancer 

Som visas i Tabell 3, var medvetenheten jämt fördelad mellan de sociodemografiska 

faktorerna. Däremot visar studien att det finns en signifikant skillnad mellan medvetenhet om 

risk- och skyddsfaktorer och utbildningsnivå. Personer med högre utbildningsnivå har mer 

medvetenhet än de med lägre utbildning. I studien kan man också urskilja att medvetenheten 

ökar med månadsinkomst. Personer som har en större månadsinkomst har en signifikant högre 

medvetenhet än de med lägre. 

  

Tabell 2: Medvetenhet om risk- och skyddsfaktorer hos studiepopulationen   

Livsstilsfaktorer Ökar risken 

(n) 

Minskar risken 

(n) 

Ingen påverkan 

(n) 

Vet ej 

(n) 

Totalt  

(n) 

Amma 3 36 42 18 99 

Använda bröstimplantat  32 2 20 45 99 

Använda deodorant 15 1 51 32 99 

Använda tight BH 23 0 47 28 98 

Äta frukt och grönsaker 1 63 23 13 100 

Dricka alkohol 47 10 18 25 100 

Föda barn före 30 år 2 24 45 27 98 

Använda hormonell terapi 49 3 5 42 99 

Jobba nattskift 40 0 29 30 99 

Motionera 0 74 10 15 99 

Äta mycket fett 33 2 17 37 89 

Använda p-piller 51 10 10 29 100 

Röka 77 7 4 12 100 

Äta mycket socker 44 2 23 30 99 

Sola ofta 54 0 17 29 100 

Stressa ofta 64 1 11 24 100 

Vara normalviktig 3 57 17 20 97 

n betyder antal, och överensstämmer med ungefärlig antal procent då antalet personer i studien var 100 

stycken 
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Medvetenhet och förändringar i hälsobeteende 

Enligt denna studie hade 19 % gjort en förändring i hälsobeteende medan 81 % inte 

hade gjort någon sådan. De främsta anledningarna till att deltagarna inte gjort några 

förändringar var att de visserligen trodde att de kunde påverka sin risk att få bröstcancer, men 

de visste inte vad de skulle göra (30,9 %). Mer än en fjärdedel (28 %) trodde inte att de kunde 

påverka sin risk, och därför hade de inte gjort några förändringar. Vidare fanns det deltagare 

(13,6 %) som ansåg att det var möjligt att påverka risken för sjukdomen men de hade 

prioriterat att göra andra saker och därför inte gjort någon förändring. Resterande deltagare 

(27 %) hade inte gjort någon förändring på grund av annan anledning. En av de främsta 

anledningarna som nämndes (63,3 %) var att personerna redan ansåg att de levde sunt för den 

allmänna hälsan.  Således behövde de inte göra några förändringar för att minska risken för 

bröstcancer. Personer som hade gjort en förändring hade något bättre medvetenhet än de som 

inte gjort någon förändring men detta samband var inte signifikant.  
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Tabell 3. Samband mellan sociodemografiska variabler samt 

erfarenhet av bröstcancer och medvetenhet för risk- och 

skyddsfaktorer för bröstcancer 

Sociodemografiska variabler Medelvärde Antal  p  

Ålder (år)* 0,57 

 

 
18-30  3,38 40 

31-45 3,85 20 

46-60 3,32 19 

≥61  3,06 17 

Nuvarande civilstånd* 0,65 

 

 
Ogift 3,28 53 

Gifta eller registrerad partner 3,72 25 

Skild eller separerade 3,50 14 

Änka 2,75 4 

Högsta genomförda utbildning* 0,002 

 

 
Grundskola, folkskola eller 

realskola 

 

2,71 21 

Gymnasieutbildning eller 

liknande 

 

2,90 30 

Universitet eller högskola <3 år  

 

3,46 11 

Universitet eller högskola >3 år 

 

4, 27 34 

Huvudsaklig sysselsättning* 0,32 

 

 

 

Anställd 3,64 52 

Egenföretagare 4,25 4 

Studerande 2,79 19 

Pensionär 

 

3,13 16 

Arbetssökande eller i 

arbetspolitisk åtgärd 

3,60 5 

Genomsnittlig månadsinkomst (före skatt)* 0,007 

 

 
0-15000 kr 2,82 33 

15 001-30 000 kr 3,56 8 

>30 000 kr 4,37 29 

Ekonomiska svårigheter det senaste halvåret* 

 

0,23 

 

 

 

 

Ja, ofta 

 

2,43 7 

Ibland 

 

3,76 17 

Aldrig 3,42 72 

Personlig erfarenhet av bröstcancer** 

 

0,46 

 

 
Ja 

 

2,67 3 

Nej 3,43 97 

Erfarenhet av bröstcancer genom anhörig* 

 

0,65 

 

 
Ja 3,52 57 

Nej 3,21 38 

Vet inte 4,00 1 
* One- Way ANOVA  

** Student’s t-test 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka medvetenheten om risk- och skyddsfaktorer bland 

kvinnor i Sverige för att kartlägga hur denna ser ut och för att eventuellt identifiera 

sociodemografiska grupper som är i behov av mer kunskap. I jämförelse med många andra 

internationella studier, visar denna studie på en relativt hög medvetenhet. Å andra sidan är det 

tydligt att det finns ett behov av mer information om hur människor kan påverka sin risk att 

drabbas av bröstcancer. 

Medvetenhet om påverkbara risk- och skyddsfaktorer. En stor del av deltagarna i studien  

var medvetna om många av de risk- och skyddsfaktorer som man idag vet har ett samband 

med bröstcancer. Av deltagarna hade mer än 70 % medvetenhet om tre eller fler faktorer.  

Den faktor som deltagarna hade bäst kunskap om var motion och jämfört med andra studier är 

medvetenheten förhållandevis hög (McMenamin et al., 2005; Miyawaki et al., 2014).  

Betydelsen av en normalvikt efter klimakteriet var inte lika välkänt bland deltagarna 

som motion, och behöver bli bättre. De senaste åren har det skett en ökning i Sverige av 

antalet personer med övervikt och fetma, och nästan 50 % av alla svenskar har ett Body Mass 

Index [BMI] över 25. Ökningen har framförallt skett bland personer i åldrarna 45-64 år 

(Folkhälsomyndigheten 2014), vilken är den ålder där de flesta kvinnor drabbas av 

bröstcancer (Malmquist, Söderlund- Leifler, & Landberg, (u.å.).   

När det kommer till fördelarna med amning och att föda barn i tidig ålder var 

medvetenhet i studien förhållandevis låg. Samtidigt var det många personer som saknade 

medvetenhet om att faktorerna faktiskt kan påverka risken för bröstcancer. Det var till och 

med fler av deltagarna som inte trodde att det hade någon påverkan, än som korrekt 

identifierade faktorerna som skyddande. Enligt Socialstyrelsen (u.å.) rekommenderas mödrar 

att helamma sitt barn i sex månader. Idag ammar 66 % av kvinnorna i Sverige sitt barn vid två 

månaders ålder och 53 % vid fyra månader. Enligt föräldraledighetslag (SFS 1995:584) finns 

goda förutsättningar för att kvinnor ska kunna amma. Här står det att kvinnor har rätt att vara 

helt lediga från arbetet för att kunna amma sitt barn och får lov att vara hemma tills barnet är 

18 månader. Efter denna period finns det möjlighet till att förkorta arbetsdagen till och med 

den dag barnet fyller åtta år.  

När det kommer till medvetenheten om alkohol som en riskfaktor, var denna kunskap 

begränsad.  Många trodde inte att faktorn påverkade risken och det fanns även de som ansåg 

att alkohol minskade risken för bröstcancer. I jämförelse med en andra länder har kvinnor i 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miyawaki%20R%5Bauth%5D
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Sverige en generellt en bra medvetenhet. Som exempel, såg man i en studie från USA att 

medvetenheten låg på 30 % (Wang et al., 2010). I en studie har man funnit en högre 

medvetenhet om alkohol som en riskfaktor (61 %), och denna studie gjordes på studenter i 

Förenade Arabemiraten (Al-Sharbatti et al., 2014).  En förklaring till denna skillnad mellan 

länder skulle kunna bero på hur olika kulturer förhåller sig till alkohol.  Även om den 

genomsnittliga alkoholkonsumtionen minskat de senaste åren, och Sverige numera ligger 

lägre än de flesta andra europeiska länder, dricker svenskar i genomsnitt nio liter ren alkohol 

per år (CAN, 2016). Slår man ut detta per år får varje person i genomsnitt i sig cirka 25 ml 

alkohol per dag, och enligt Bagnardi et al. (2013) ökar risken för personer som dricker 15 ml 

alkohol per dag jämfört med de som inte dricker något.   

År 2012 gjorde TNS-SIFO en undersökning för att studera kunskapen om 

skyddsfaktorer för generella cancersjukdomar i Sverige. Även i denna studie, påträffade man 

en låg medvetenhet bland deltagarna. Likaså fann man att hälften av deltagarna var 

omedvetna om hur kroppsvikt och alkoholintag påverkar risken för cancersjukdom, vilket är 

anmärkningsvärt och oroväckande eftersom dessa faktorer inte bara ökar risken för 

bröstcancer utan utgör en stor risk för den allmänna folkhälsan (Livsmedelsverket, 2015).  

Medvetenhet och sociodemografiska faktorer samt erfarenhet av bröstcancer. När det 

kommer till medvetenhet om risk- och skyddsfaktorer och sociodemografiska faktorer, pekar 

resultat i denna studie på att personer med högre utbildning och högre inkomst har en högre 

medvetenhet. I en studie av Liu et al. (2014) som gjordes på kvinnor i Kina, pekade 

resultaten, även här, på att personer med högre utbildning hade mer medvetenhet. Likaså 

hittades en skillnad i medvetenhet mellan personer med olika sysselsättningar och personer 

med erfarenhet av bröstcancer som inte hittades i denna studie.  

Medvetenhet och förändringar i hälsobeteende. I denna studie hittades inget 

samband mellan medvetenhet och att ha genomfört en förändring för att minska risken för 

bröstcancer. Däremot kunde man se att personer som hade gjort en förändring, generellt hade 

något högre medvetenhet än de som inte gjort någon. Att det inte fanns något starkare 

samband mellan medvetenhet och förändring är förvånansvärt. En anledning till detta resultat, 

skulle kunna vara att deltagarna framförallt gjort en förändring för den allmänna hälsan, och 

inte bara för att minska risken för bröstcancer.  
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Metoddiskussion 

I denna studie användes en kvantitativ metod för att få en överblick av 

medvetenheten i samhället för risk- och skyddsfaktorer. Denna metod fungerade bra för att 

samla in en stor mängd empirisk data för att sedan dra generella slutsatser. Hade en 

kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod används hade resultatet blivit annorlunda och 

istället för att få en överblick av medvetenheten hade man fått en djupare förståelse för hur 

enskilda personers medvetenhet om risk- och skyddsfaktorer. En kvalitativ metod skulle vara 

att föredrar vid eventuella framtida studie för att skapa sig en djupare förståelse av enskilda 

individers attityd och upplevelse (Bryman, 2011;361-364) av att göra livsstilsförändringar för 

att påverka sin risk för att drabbas av bröstcancer. 

För att samla in data användes en pappersenkät. Det finns både fördelar och nackdelar 

med att använda sig av en enkät. Några fördelar är att det är billigt och går snabbt att 

administrera, samtidigt som det är ett bra verktyg när man vill samla in data från en större 

mängd respondenter. En annan fördel är att resultatet inte påverkas av någon intervjuaffekt 

(Bryman, 2011:228). Vidare delades och samlades enkäten ut vid samma tillfälle, vilket 

gjorde att bortfallet förmodligen blev betydligt mindre än om enkäten hade skickats ut per 

post eller som en webbaserad enkät. En stor risk med att skicka ut enkäter är annars att 

bortfallet blir väldigt stort. Nackdelar med en enkät är att det är svårt att ställa följdfrågor och 

att det finns risk för att deltagarna inte besvarar alla frågorna (Bryman, 2011: 228-229). 

I många tidigare studier, har forskning framförallt gjorts på studenter (Peltzer et al., 

2014, Al-Sharbatti et al., 2014, Peacey et al., 2006), vilket gjort det svårt att applicera 

resultatet på den generella befolkningen. En styrka i denna studie är att populationen som 

undersöks var en relativt heterogen population, vilket ger en bredare bild av hur 

medvetenheten ser ut i samhället. Exempelvis var det en stor spridning mellan åldrarna på 

deltagarna, det fanns också en spridning mellan civilstatus och sysselsättning. En annan styrka 

är att en slumpmässig urvalsmetod användes, vilket gör att alla har möjlighet att vara med 

(Bryman 2011: 183-185) 

Studien har också ett antal brister som man ska tänka på när man ska tolka resultatet. 

Även om insamlingen av data gjordes på olika dagar och vid olika tidpunkter och både träffat 

personer som pendlat eller varit på väg ut på en resa, finns det en risk att vissa grupper i 

samhället inte kommit med. Studien var exempelvis inte utformad på andra språk än svenska 

vilket gör att icke-svensktalande personer exkluderats från studien. Likaså finns det en risk att 

vissa demografiska grupper, som föredrar att använda bil framför kommunaltrafik, inte haft 

en chans att komma med i studien. En annan risk är att personer som tackade nej till att vara 



 

 

17 
 

med inte var lika intresserad av hälsa och hade en annorlunda medvetenhet, vilket kan ha 

påverkat resultatet. 

För att skapa en god tillförlitlighet och validitet i studien utformades enkäten på ett 

liknande sätt som i andra studier inom området. Samtidigt korrigerads enkät och 

studiedesignen beroende på vad andra författare hade kommit fram till i sina studier. 

Exempelvis fann Sim et al. (2009) en signifikant skillnad mellan ålder och medvetenhet och 

därför användes denna sociodemografiska variabel. Enkäten var också konstruerad på ett 

sådant sätt att den besvarade frågeställningarna och för att kontrollera att den fungerade i 

sammanhanget gjordes en pilotstudie.  

Efter att ha utfört denna studie finns det en del saker som man skulle kunna gjort 

annorlunda. I denna studie togs inte genetik med eftersom syftet med studien var att belysa 

påverkbara risk- och skyddsfaktorer. Nu i efterhand, hade det varit intressant att ha med arvet 

som en faktor för att se hur medvetenheten om detta såg ut och jämföra detta med 

medvetenheten för livsstilsfaktorer.  

Slutsats 

Kvinnor i Sverige har idag ganska hög medvetenhet om risk- och skyddsfaktorer 

jämfört med många andra länder i världen. Å andra sidan är det tydligt att svenska kvinnor 

saknar medvetenhet om en rad risk- och skyddsfaktorer, samtidigt som många är omedvetna 

om att de kan påverka sin risk att drabbas av bröstcancer. Mer information om sambandet 

mellan livsstilsfaktorer och bröstcancer behöver därför spridas i samhället för att människor 

ska kunna göra ett medvetet val för att påverka sin risk för bröstcancer. Samtidigt är det 

viktigt att samhället utformas på ett sådant sätt att det blir lättare för människor att välja en 

hälsosammare livsstil.  

 

  



 

 

18 
 

Referenser 
Al-Sharbatti,S.S., Shaikh, R.B., Mathew, E., & Al-Biate, M.A.(2014). Assessment of Breast 

Cancer Awareness among Female University Students in Ajman, United Arab 

Emirates. Sultan Qaboos Univiversity Med J., 14(4), 522-9. Retrieved October 15, 

2015 from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4205065/ 

American Cancer Society. (n.d.). Rumors, Myths, and Truths. Hämtad 2015-03-03, från 

http://www.cancer.org/aboutus/howwehelpyou/rumors-myths-and-truths 

American Cancer Society. (2016). What are the risk factors for breast cancer? Hämtad 2016-

02-25, från http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-

risk-factors 

Anothaisintawee, T., Wiratkapun, C., Lerdsitthichai, P., Kasamesup, V., Wongwaisayawan,S., 

Srinakarin J.,… Thakkinstian, A. (2013).Risk factors of breast cancer: a systematic 

review and meta-analysis. Asia Pac J Public Health, 25(5):368-87. doi: 

10.1177/1010539513488795 

Bagnardi, V., Rota, M., Botteri, E., Tramacere, I., Islami, F., Fedirko, V.,…..La Vecchia, 

C.(2013). Light alcohol drinking and cancer: a meta-analysis. Annals of Oncology, 

24(2),301-8. doi: 10.1093 / annonc / mds337 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Burak, L., & Boone, B.  (2008). College Women and Breast Cancer: Knowledge, Behavior, 

and Beliefs regarding Risk Reduction. American Journal of Health Education, v39 

n4 p206-212. doi: 10.1080/19325037.2008.10599040 

CAN. (2016). Fakta om:alkohol. Hämtad 2016-02-10, från http://www.can.se/Fakta/alkohol/ 

Cancer research UK. (n.d.). Top ten breast cancer myths explained. Hämtad 2015-12-15, från 

http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@new/@

gen/documents/generalcontent/cr_047366.pdf 

Catsburg,C., Kirsh, V.A., Soskolne, CL., Kreiger, N., & Rohan, T.E. (2014). Active cigarette 

smoking and the risk of breast cancer: a cohort study. Cancer Epidemiol.,38(4):376-

81. doi: 10.1016/j.canep.2014.05.007 

Chen, W.Y., Rosner, B., Hankinson, S.E., Colditz, G.A., & Willett, W.C.(2011). Moderate 

alcohol consumption during adult life, drinking patterns, and breast cancer risk.  

JAMA, 306(17):1884-90. doi: 10.1001/jama.2011.1590  

Colditz, G.A., & Bohlke, K. (2014).Priorities for the primary prevention of breast cancer.  A 

Cancer Journal for Clinics, 64(3), 186-94. doi: 10.3322/caac.21225 

Dey, S., Mishra, A., Govil, J., & Dhillon, P.K. (2015). Breast Cancer Awareness at the 

Community. Level among Women in Delhi, India. Asian Pacific Journal of Cancer 

Prevention, 16(13), 5243-51. doi:  10.7314/APJCP.2015.16.13.5243 

Dieterich, M., Stubert, J., Reimer, T., Erickson, N., & Berling, A. (2014) Influence of lifestyle 

factors on breast cancer risk. Breast Care (Basel), 9(6):407-14. doi: 

10.1159/000369571 

Dumitresu, R.G., & Cotaria, I. (2005). Understanding breast cancer risk-Where do we stand in 

2005? Journal of Cellular and Molecular Medicine. 9(1):208-21. doi: 

10.1111/j.1582-4934.2005.tb00350.x  

Ejlertsson, G. (2003) Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

Eliassen, A.H., Colditz, G.A., Rosner, B., Willett, W.C., & Hankinson, S.E. (2006). Adult 

weight change and risk of postmenopausal breast cancer. JAMA,  

  296(2):193-201. doi:10.1001/jama.296.2.193 

Gierisch, J.M., Coeytaux, R.R., Urrutia, R.P., Havrilesky, L.J., Moorman, P.G., Lowery, 

W.J.,…Myers, ER.(2013). Oral contraceptive use and risk of breast, cervical, 

colorectal, and endometrial cancers: a systematic review. Cancer Epidemiol 

Biomarkers Prev., 22(11):1931-43. doi:10.1158/1055-9965  

http://www.cancer.org/aboutus/howwehelpyou/rumors-myths-and-truths
http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-risk-factors
http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-risk-factors
http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@new/@gen/documents/generalcontent/cr_047366.pdf
http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@new/@gen/documents/generalcontent/cr_047366.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15784178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15784178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15784178


 

 

19 
 

 

Gaudet, M.M., Gapstur, S.M., Sun, J., Diver, W.R., Hannan, L.M., & Thun M.J.(2013). 

Active smoking and breast cancer risk: original cohort data and meta-analysis. J Natl 

Cancer Inst., 105(8):515-25. doi: 10.1093/jnci/djt023  

Hamajima, N., Hirose, K., Tajima, K., Rohan, T., Calle, E.E., Heath, C.W.,… 

Meirik, O. (2002). Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Alcohol, 

tobacco and breast cancer--collaborative reanalysis of individual data from 53 

epidemiological studies, including 58,515 women with breast cancer and 95,067 

women without the disease. British Journal of Cancer, 87(11), 1234-45. 

doi:  10.1038/sj.bjc.6600596  

Hansen, A. (2013, 14 nov). Cancer kostar européer 1100 miljarder kronor. 

Läkartidningen 2013;110: CI39. Hämtad 2016-02-15, från 

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2013/11/Cancer-kostar-

europeer-1100-miljarder-kronor/ 

Heikkilä, K., Nyberg, S.T., Theorell, T., Fransson, E.I., Alfredsson, L., Bjorner, J.B.,… 

Kivimäki, M.(2013). Work stress and risk of cancer: meta- analysis of 5700 incident 

cancer events in 116,000 European men and women. BMJ, 7; 346:f165. doi: 

10.1136/bmj.f165 

Hildebrand, J., Gapstur,  S., Campbell, P., Gaudet, M., & Patel, A. (2013). Recreational 

physical activity and leisure-time sitting in relation to postmenopausal breast cancer 

risk.Cancer Epidemiol Biomarkers Prev., 22(10):1906-12. doi: 10.1158/1055-

9965.EPI-13-0407 

Livsmedelsverket.(2015). Övervikt och fetma. Hämtad 2016-05-24, från 

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-

halsa/overvikt-och-fetma/ 

Liu, Y., Colditz, G.A., Rosner, B., Berkey, C.S., Collins, L.C., Schnitt, S.J.,… Tamimi, 

RM.(2013). Alcohol intake between menarche and first pregnancy: a prospective 

study of breast cancer risk. J Natl Cancer Inst.,  

105(20):1571-8. doi: 10.1093/jnci/djt213 

Lundqvist, A., Andersson, E., & Steen-Karlsson, K. (2016).  Kostnader för Cancer i Sverige 

idag och år 2040. (Rapport 2016:1). Hämtad 2016-02-10, från 

http://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1459776752/documents/ihe-

rapport-2016.pdf 

Lynch, B.M, Neilson, H.K., & Friedenreich, C.M. (2011). Physical activity and breast 

cancer prevention. Recent Results Cancer Res.,186:13-42. doi: 10.1007/978-3-642-

04231-7_2 

Läkemedelsverket. (2006).  Hormonersättning för kvinnor i klimakteriet. Hämtad 2016-06-10, 

från https:// lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-

behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Hormonersattning-HRT-for-

kvinnor-i-klimakteriet/ 

IARC. (2002). IARC handbooks of cancer prevention: Weight control and physical activity, 

vol. 6. Retrieved February 1, 2016, from, http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-

online/prev/handbook6/  

IARC. (2012). Tobacco smoking. Hämtad 2016-06-10, från 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100E/mono100E-6.pdf 

IARC. (2015).  List of classifications by cancer site. Retrieved June, 15, 2016, from  

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/Table4.pdf  
 

http://dx.doi.org/10.1038%2Fsj.bjc.6600596
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2013/11/Cancer-kostar-europeer-1100-miljarder-kronor/
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2013/11/Cancer-kostar-europeer-1100-miljarder-kronor/
http://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1459776752/documents/ihe-rapport-2016.pdf
http://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1459776752/documents/ihe-rapport-2016.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21113759
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21113759
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21113759
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook6/
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook6/
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/Table4.pdf


 

 

20 
 

Ijaz, S., Verbeek, J., Seidler, A., Lindbohm, M.L., Ojajärvi, A., Orsini, N.,… Neuvonen, 

K.(2013). Night-shift work and breast cancer--a systematic review and meta-

analysis. Scand J Work Environ Health, 39(5):431-47. doi: 10.5271/sjweh.3371 

Jung, S., Spiegelman. D., Baglietto, L., Bernstein, L., Boggs, D.A., Van den Brandt, P.A.,… 

Smith-Warner,S.A.(2013). Fruit and vegetable intake and risk of breast cancer by 

hormone receptor status. J Natl Cancer Inst., 105(3):219-36. doi: 

10.1093/jnci/djs635 

Kamdar, B.B., Tergas, A.I., Mateen, F.J., & Bhayani, N.H.(2013). Night-shift work and risk 

of breast cancer: A systematic review and meta-analysis. Breast Cancer Research 

Treatment,138(1),291-301. doi: 10.1007/s10549-013-2433-1 

Key, T.J., Appleby, P.N., Reeves, G.K., Roddam, A., Dorgan, J.F., Longcope, 

C.,…Longcope, C.(2003) Endogenous Hormones Breast Cancer Collaborative 

Group. Body mass index, serum sex hormones, and breast cancer risk in 

postmenopausal women. Journal of the National Cancer Institute, 95(16), 1218-26. 

doi: 10.1093/jnci/djg022 

Liu, L.Y., Wang, F., Yu, L.X., Ma, Z.B., Zhang, Q., Gao, D.Z., Li,,…Yu, Z.G.(2014). Breast 

cancer awareness among women in Eastern China: A cross-sectional study. BMC 

Public Health, 26 (14).  doi: 10.1186/1471-2458-14-1004 

Macacu, A., Autier, P., Boniol, M., & Boyle, P.(2015). Active and passive smoking and risk 

of breast cancer: a meta-analysis. Breast Cancer Res Treat., 154(2):213-24. doi: 

10.1007/s10549-015-3628-4 

Malmquist, J., Söderlund, Leifler, K., & Landberg, T (u.å.). Bröstcancer. I 

Nationalencyklopedin. Hämtad 2016-03-15, från 

http://www.ne.se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/br%C3

%B6stcancer. 

McMenamin, M., Barry, H., Lennon, A.M., Purcell, H., Baum, M., Keegan, D., … 

Mulcahy, H. (2005). A survey of breast cancer awareness and knowledge in a 

Western population: lots of light but little illumination. Eur J Cancer.41(3):393-7. 

doi:10.1016/j.ejca.2004.11.015 

Miyawaki, R., Shibata, A., Ishii, K., & Oka, K. (2014). Awareness and correlates of the role 

of physical activity in breast cancer prevention among Japanese women: Results 

from an internet-based cross-sectional survey.  BMC Womens Health, 14(80). doi: 

10.1186/1472-6874-14-80  

Mourouti, N., Kontogianni, M.D., Papavagelis, C., & Panagiotakos, D.B.(2015) Diet and 

breast cancer: a systematic review. Int J Food Sci Nutr., 66(1):1-42. 

doi:10.3109/09637486.2014.950207 

National cancer Institute. (2014). Common Cancer Myths and Misconceptions 

Hämtad 2015-02 -15, från http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-

prevention/risk/myths 

Nystrand, A. (2014). Bröstcancer. Cancerfonden. Hämtad 2015-11-13, från 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/brostcancer 

Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual: A step by step guide to data analysis using SPSS. 

Glasgow: Bell & Bain Ltd. 

Parkin, D.M., Boyd, L., & Walker, L.C. (2011).  The fraction of cancer attributable to 

lifestyle and environmental factors in the UK in 2010. Br J Cancer, 6; 105 Suppl 

2:S77-81. doi: 10.1038/bjc.2011.489 

Peacey, V., Steptoe, A., Davídsdóttir, S., Baban, A., & Wardle, J. (2006). Low levels of breast 

cancer risk awareness in young women: An international survey. Eur J Cancer. 

42(15), 2585-9.  doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2006.03.017 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamdar%20BB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23400581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tergas%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23400581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mateen%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23400581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhayani%20NH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23400581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23400581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23400581
http://www.ne.se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/br%C3%B6stcancer
http://www.ne.se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/br%C3%B6stcancer
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/brostcancer
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2006.03.017


 

 

21 
 

Peltzer, K., & Pengpid,S.(2014). Awareness of breast cancer risk among female university 

students from 24 low, middle income and emerging economy countries.  Asian Pac J 

Cancer Prev, 15 (18), 7875-8. doi: 10.7314/APJCP.2014.15.18.7875 

Radi, S.M. (2013). Breast Cancer awareness among Saudi females in Jeddah. Asian Pac J 

Cancer Prev., 14(7):4307-12.doi: 10.7314/APJCP.2013.14.7.4307 

Sambanje, M.N., & Mafuvadze, B.( 2012). Breast cancer knowledge and awareness among 

university students in Angola. Pan Afr Med J, 11(70).  Retrieved October 15, 2015 

from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3361208/pdf/PAMJ-11-70.pdf 

Santos, M.C., Horta, B.L., Amaral, J.J., Fernandes, P.F., Galvão, C.M., & Fernandes, 

A.F.(2009). Association between stress and breast cancer in women: a meta-analysis. 

Cad Saude Publica, 25 Suppl 3:S453-63. doi.org/10.1590/S0102-

311X2009001500010  

SFS 1995:584. Föräldraledighetslag. Stockholm: Arbetsdepartementet. Hämtad 2015-05-28, 

från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/foraldraledighetslag-1995584_sfs-1995-584 

Sim, H. L., Seah,M.,& Tan,S.M.(2009). Breast cancer knowledge and screening practices:  A 

survey of 1,000 Asian women. Singapore Med J, 50(2), 132-8. Hämtad 2015-11-10, 

från http://smj.sma.org.sg/5002/5002a3.pdf 

Socialstyrelsen. (u.å.). Statistik om amning. Hämtad 2015-05-15, från 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/amning 

Socialstyrelsen. (2014). Cancerincidens i Sverige 2013- Nya diagnosticerade cancerfall år 

2013. Hämtad 2016-03-20, från https://www.socialstyrelsen.se/Lists/ 

Artikelkatalog/Attachments/19613/2014-12-10.pdf 

Svenska Folkhälsomyndigheten. (2014).  Fler har fetma och övervikt Hämtad 2015-05-15, 

från https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-

press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-har-fetma-och-overvikt/ 

TNS-SIFO. (2012). Oroväckande låg kunskap om cancer. Hämtad 2016-05-27, från  

https://www.cancerfonden.se/nyheter/orovackande-lag-kunskap-om-cancer 

Surgeon General (2014) Cancer. In: The health consequences of smoking—50 years of 

progress. Hämtad 2016-05-27, http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-

years-of-progress/full-report.pdf 

Vainio, H., Kaaks, R., & Bianchini, F. (2002). Weight control and physical activity in cancer 

prevention: International evaluation of the evidence. Eur J Cancer Prev, 11(2), 94-

100. doi: 10.1046/j.1467-789X.2002.00046.x 

Van den, Brandt, P.A., Spiegelman, D., Yaun, S.S., Adami, H.O., Beeson, L., Folsom, 

A.R.,...Kushi, S.(2000). Pooled analysis of prospective cohort studies on height, 

weight, and breast cancer risk. Am J Epidemiol, 152(6). doi: 10.1093/aje/152.6.514 

Vetenskapsrådet. (2015). Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning.  Hämtad 2015-12-18, från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vrieling, A., Buck, K., Kaaks, R., & Chang-Claude J.(2010). Adult weight gain in relation to 

breast cancer risk by estrogen and progesterone receptor status: a meta-analysis. 

Breast Cancer Res Treat.,123 (3):641-9. doi: 10.1007/s10549-010-1116-4 

Wang, C., Miller, S.M., Egleston, B.L., Hay, J.L., & Weinberg, D.S. (2010). Beliefs about the 

causes of breast and colorectal cancer among women in the general population. 

Cancer Causes Control, 21(1), 99-107. doi: 10.1007/s10552-009-9439-3 

Wang, F., Yeung, K.L., Chan, W.C., Kwok, C.C., Leung, S.L., Wu, C.,…Tse, L.A.(2013). A 

meta-analysis on dose-response relationship between night shift work and the risk of 

breast cancer. Ann Oncol.,24(11):2724-32. doi:10.1093 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldraledighetslag-1995584_sfs-1995-584
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldraledighetslag-1995584_sfs-1995-584
http://smj.sma.org.sg/5002/5002a3.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/%20Artikelkatalog/Attachments/19613/2014-12-10.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/%20Artikelkatalog/Attachments/19613/2014-12-10.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-har-fetma-och-overvikt/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-har-fetma-och-overvikt/
https://www.cancerfonden.se/nyheter/orovackande-lag-kunskap-om-cancer
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

22 
 

WCRF (n.d.). Cancer preventability estimates for diet, nutrition, body fatness, and physical 

activity. Hämtad 2016-06-10, från http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-

figures/preventability-estimates/cancer-preventability-estimates-diet-nutrition 

WCRF & AICR. (2010). Breast cancer 2010- Report food, nutrition, physical activity, and 

the prevention of breast cancer. Hämtad 2016-01-20, från 

http://www.wcrf.org/sites/default/files/Breast-Cancer-2010-Report.pdf 

WCRF. (2015). Breast cancer statistics. Hämtad 2015-12-10, från 

 http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-specific-cancers/breast-cancer-

statistics  

Wienecke , A., Knorpp, L., Stegmüller, K. & Kroke, A. (2008). Preventability estimates for 

colorectal and breast cancer in Germany.  A methodological evaluation of 

the riskfactors alcohol and overweight. Bundesgesundheitsblatt 

Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, 56 (3), 439-46. doi: 10.1007/s00103-012-

1625-x 

Wolin, K.Y., & Colditz, G.A.(2008). Can weight loss prevent cancer? Br J Cancer, 

7;99(7):995-9. doi: 10.1038/sj.bjc.6604623 

Xia, X., Chen, W., Li, J., Chen, X., Rui, R., Liu, C,… Yuan, P. (2014). Body mass index and 

risk of breast cancer: a nonlinear dose-response meta-analysis of prospective studies. 

Sci Rep., 15;4:7480. doi: 10.1038/srep07480 

Zhou, Y., Chen, J., Li, Q., Huang, W., Lan, H., & Jiang, H. (2015).  Association between 

breastfeeding and breast cancer risk: evidence from a meta-analysis. Breastfeed 

Med., 10(3):175-82. doi: 10.1089/bfm.2014.0141 

 

 

 

  

http://www.wcrf.org/sites/default/files/Breast-Cancer-2010-Report.pdf
http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-specific-cancers/breast-cancer-statistics
http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-specific-cancers/breast-cancer-statistics


 

 

23 
 

(Riv av denna flik, om du önskar kontaktuppgift) 

Bilagor 
Bilaga 1: Informationsbrev 
 

Studiens titel: Medvetenheten om livsstilsrelaterade risk- och skyddsfaktorer för bröstcancer 

Forskare: Ulrika Kristensson                   Email: ulbl1000@student.miun.se                                                                   

Handledare: Dr. Bahareh Eslami, MD, PhD.  Email: bahareh.eslami@mium.se                                                                                      

 
 
 

Informationsbrev för deltagare  
Vill du delta i en studie som handlar om medvetenheten om livsstilsrelaterade risk- och 

skyddsfaktorer för bröstcancer?  

 

Innan du bestämmer dig för att delta, är det bra om du läser igenom denna information. Om 

någonting är otydligt eller om du önskar mer information hjälper jag dig gärna.  

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av min utbildning på det 

Folkhälsovetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet. Syftet med studien är att undersöka 

medvetenheten bland befolkningen om livsstilsrelaterade risk- och skyddsfaktorer för 

bröstcancer. Förhoppningsvis kan denna kunskap vara ett första steg i att förebygga 

bröstcancer.  

 

Studien vänder sig till slumpmässigt utvalda kvinnor från 18 år och uppåt. Deltagandet 

innebär att besvara en enkät. Enkäten innehåller 13 frågor och tar ungefär 5-7 minuter att 

besvara. Det är frivilligt att vara med och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Du kommer att vara helt anonym genom enkäten och behöver inte uppge 

några personuppgifter.  

 

Resultatet av enkäten kommer att sammanställas i ett examensarbete och presenteras för 

handledare, examinatorer samt kursdeltagare. Arbetet kommer även att publiceras i databasen 

DiVA (Digitala Vetenskalpliga Arkivet).  

 

Med hopp om din medverkan 
 
            Ulrika Kristensson 

 

 

 

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

Kontaktuppgift: 

Forskare: Ulrika Kristensson                                  Email: ulbl1000@student.miun.se  

 

mailto:ulbl1000@student.miun.se
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Bilaga 2: Enkät        

 

Information innan du börjar besvara frågorna: Var vänlig läs igenom frågorna noga och 
markera det eller de svar som stämmer bäst överens för dig. Uppstår det frågor kring enkäten 
går det bra att fråga mig.  

 
Del 1- Bakgrund 

 
1. Vilket år är du född? (Ex. År: 1976)           

År: 19… 
 

2. Nuvarande civilstånd (Ange endast ett alternativ). 

 Ogift                    Gift/registrerad partner          Skild/separerad               Änka 
 
 

3. Vilken är din högst genomförda utbildning? (Ange endast ett alternativ). 

 Grundskola, folkskola, realskola eller liknande  

 Gymnasieutbildning eller liknande 

 Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år  

 Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 

 
4. Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?  

(Ange endast ett alternativ). 

 Anställd 

 Egenföretagare  

 Studerande  

 Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- och förtidspensionär)  

 Långtidssjukskriven (mer än 3 månader)  

 Tjänst-/föräldraledig  

 Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

 Hemarbetande, sköter hushållet  

Annat_____________________________________________________________ 
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5. Vilken är din genomsnittliga månadsinkomst före skatt? Med inkomst avses 

lön, arbetslöshetsersättning, ersättning från försäkringskassa, rörelseinkomster, 

pensioner samt olika bidrag som t ex barn-, studie- och underhållsbidrag (Ange 

endast ett alternativ). 

 0 – 10 000 kronor  

 10 001 – 15 000 kronor  

 15 001 – 20 000kronor  

 20 001- 30 000 kronor  

 30 001- 40 000 kronor 

 40 001 kronor eller mer 

 Jag vet inte 

 

6. Har du haft ekonomiska svårigheter under det senaste året? (Ange endast 

ett alternativ) 

 Ja, ofta 

 Ja, sällan 

 Nej, aldrig 

 

7. Har du drabbats av bröstcancer?  

 Ja             Nej 

 

8. Har någon i din umgängeskrets (familj, nära vänner, arbetskamrater, etc.) 

drabbats av bröstcancer? (Ange endast ett alternativ). 

 Ja             Nej         Vet ej 

 

Del 2- Livsstilsfaktorer 

 

1. Känner du till några livsstilsfaktorer som kan skydda mot bröstcancer? Om ja, 

vilka? 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Nedan följer en lista med livsstilsfaktorer. Hur tror du att följande faktorer 
påverkar risken att få bröstcancer? (Sätt ett kryss vid det alternativ du tror/vet, en 
markering per livsstilsfaktor). 

 
Ökar 
risken 

 
Minskar 
risken 

 
Ingen 

påverkan 

 
Vet ej 

 
Livsstilsfaktorer 

    Amma barn 
    Föda barn före 30 års ålder 
    Vara normalviktig (BMI 18,5 – 24,9) och undvika viktuppgång 

under vuxenlivet 
    Motionera regelbundet  
    Dricka alkohol 

    Röka 
    Använda tajt behå 
    Sola ofta 

    Stressa ofta 

    Äta mycket animaliska fetter 
    Använda bröstimplantat 
    Använda deodorant 
    Använda hormonell terapi under längre period i samband med 

klimakteriet 

    Äta mycket socker 
    Äta frukt och grönsaker dagligen 
    Jobba nattskift regelbundet 
    Använda P-piller  

 
 

3. Har du medvetet gjort någon förändring i ditt liv för att minska risken för att 
drabbas av bröstcancer? (Ange endast ett alternativ). 

 Ja, var vänlig gå till fråga 4.            Nej, var vänlig gå till fråga 5.  
 
 

4. Om du svarat ja på fråga 4, vilka förändringar har du gjort? Vad är den främsta 
orsaken till att du gjort dessa? 

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

 
 

5. Om du svarat nej på fråga 4, vad är den främsta orsaken till att du inte gjort 
några förändringar? 

 Jag tror/trodde inte att man kan påverka risken att drabbas av bröstcancer. 

 Jag tror att man kan påverka risken att drabbas av bröstcancer, men vet inte vad jag ska 

göra.  

 Jag tror att man kan påverka risken att drabbas av bröstcancer, men har saknat motivation, 

prioriterat annat eller inte brytt mig om det.   

 Annat:…………………………………………………………………………………… 

 
 
Tack för att du tagit dig tid att besvara enkäten 
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