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Sammanfattning    

 

I Sverige insjuknar 15-20 kvinnor varje dag i bröstcancer. Att få beskedet att man lider 

av bröstcancer är en livskris som inte enbart påverkar kvinnan utan även hennes partner. 

Kvinnans lidande är det som uppmärksammas, och männen lider oftast i det tysta. Som 

sjuksköterska är det viktigt att skapa en vårdrelation till patienten, men det är lika vik-

tigt att skapa en vårdrelation till närstående, det är därför viktigt att man ser familjen 

som en helhet. Att ha en helhetssyn i vårdrelationen innebär att genom att stödja man-

nen i dennes lidande kan detta bidra till en förbättrad relation mellan paret och även 

minskat sjukdomslidande för kvinnan. 

 

Vårt syfte var att belysa vad det kan innebära att leva i en relation med en bröstcancer-

drabbad kvinna, samt att belysa vårdrelationens betydelse. Vi valde att göra en littera-

turstudie med åtta kvalitativa artiklar som utgångspunkt. Artiklarna granskades enligt 

Evans (2002) modell för innehållsanalys. 

 

Resultatet presenteras utifrån fyra huvudteman med tillhörande subteman. Huvudteman 

är Att leva i en förändrad roll, Att vårda relationen, Att möta den förändrade kroppen 

och Att behöva en god vårdrelation, resultatet belyser hur männen upplever den nya 

rollen och den förändrade relationen med sin kvinna, även vårdrelationens betydelse 

beskrivs. 

 

I arbetet diskuteras vikten av att skapa en vårdrelation till mannen genom att stötta, in-

formera och hjälpa honom i vårdandet av kvinnan. Det är också viktigt att som sjukskö-

terska vara så trygg i sin roll att man vågar ta upp frågor som rör relationen och sexuali-

teten. 

 

 

Nyckelord: Partner, bröstcancer, upplevelse, vårdrelation, närstående  
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INLEDNING 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna som drabbar kvinnor. I Sverige 

fick 7049 kvinnor diagnosen bröstcancer år 2007 (Socialstyrelsen, 2009; Nystrand, 

2010). Att få beskedet att man lider av sjukdomen är en chockartad upplevelse som i ett 

ögonblick medför stora förändringar i livet för kvinnan, men även för närstående. I detta 

arbete har vi valt att beskriva vad det kan innebära att leva i en relation med en bröst-

cancerdrabbad kvinna, samt att också belysa vårdrelationens betydelse för mannen ef-

tersom forskning visar att sjukvården i stora drag är patientfokuserad och att närstående 

ofta glöms bort (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie & Paunen-Ilmonen, 2001). Att få 

en uppfattning om hur dessa män upplever sin livssituation kan medverka till en förbätt-

ring av vården för cancersjuka kvinnor men även för ökad förståelse av männens livssi-

tuation 

 

 

BAKGRUND 

Fakta om bröstcancer  

 

Enligt socialstyrelsen (2007) insjuknar i Sverige 15-20 kvinnor varje dag i bröstcancer, 

vilket gör detta till den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Idag är överlevnaden 

tio år efter insjuknandet högre än för fyrtio år sedan. Överlevnaden har ökat tack vare 

bättre utredningar samt bättre behandlingsmetoder (Bergh, Brandberg & Hall, 2007).   

 

Symptomen på bröstcancer är oftast att man känner en knöl i bröstet eller i armhålan, 

men även förändringar i bröstets form, utseende, inåtdragning, eksemliknande föränd-

ringar och/eller blodig flytning på eller runt bröstvårtan är några av de tydligaste och 

tidigaste tecknen på bröstcancer (Almås, 2001). Vid diagnostiserig av bröstcancer an-

vänds så kallad ”trippeldiagnostisering” som innebär att man gör en klinisk undersök-

ning, bilddiagnostisering och därefter nålbiopsi (Andersson, 2004). Genom multidisci-

plinära bröstkonferenser där olika vårdprofessioner medverkar ökas säkerheten för att 

diagnostisera bröstcancer (Bergh et al., 2007). 

 

De vanligaste orsakerna till bröstcancer är ärftlighet, hormonella förändringar såsom 

tidig menstruation och sen menopaus samt p-piller användning (Bergh et al., 2007). 

Kvinnor som på grund av hereditet har ökad risk för bröstcancer behöver få kunskap om 

de ökade riskerna för att insjukna. Detta innebär att de oftast innan de nått 30 år får årlig 

bröstundersökning och mammografiscreening för att i möjligaste mån förebygga, upp-

täcka och minska risken för insjuknande (Socialstyrelsen, 2007). 

 

De vanligaste behandlingsformerna är kirurgi, strålbehandling och läkemedel. Kirurgi är 

idag standardbehandling vilket innebär att bröstet tas bort helt s.k. mastektomi, ett annat 

alternativ är att den bit av bröstet där tumören sitter tas bort. Kombinationsbehandling 

med kirurgi och läkemedel (cytostatika) har visat bättre effekt med färre återfall och 

förbättrad överlevnad än behandling med enbart kirurgi (Bergh et al., 2007). De natio-

nella riktlinjerna för vården av bröstcancerdrabbade kvinnor anger att behandling, om-
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vårdnad och rehabilitering skall individanpassas vilket leder till att sjukvården ger den 

insjuknande bättre möjligheter till ett bra liv (Swärd, 2007). 

 

Reaktioner i samband med cancerbesked 

 

Det är tyvärr bröstcancer. Sedan hör jag inte mer, ser hur han liksom glider långt bort i 

rummet... 

Jag vet fortfarande inte vad jag ska säga. Allt känns helt overkligt. Det kan inte handla 

om mig, skulle jag ha cancer? (Bergh et al., 2007, s. 49).   

 

Att få beskedet att man lider av bröstcancer är en påfrestande livskris. Bergh (2007) 

nämner att de vanligaste rektionerna i samband med bröstcancerbeskedet är ångest, ils-

ka, skuldkänsla, skam och en känsla av hot om död. Kvinnan kan också drabbas av en 

känsla av dödsångest som handlar om både livets ändlighet, och om rädslan att för evigt 

behöva lämna sin familj och andra nära.  
 

Cancer hos någon i familjen innebär att relationerna sätts på hårda prov. Den som tidi-

gare varit stark kan plötsligt bli svag och tvärtom. Gamla mönster kan brytas upp och 

lojaliteten sättas på hårda prov. Den som står nära patienten har sin egen oro och för-

tvivlan att brottas med, samtidigt som man ska vara lyhörd och stödjande (Leander, 

2009). 

 

Bröstcancerbeskedet kan påverka förhållandet mellan mannen och kvinnan både positivt 

och negativt. O´Mahoney och Caroll (1997) beskriver att vissa par anpassar sig till 

situationen vilket resulterar i ökad närhet och kommunikation, medan andra beskriver 

att förhållandet blev mer ansträngt. Det innebär att det är viktigt för vårdpersonal att 

förstå att relationen mellan mannen och kvinnan påverkas av cancerbeskedet. Detta för 

att partnern av sjukvården ofta ses som ett naturligt stöd för kvinnor som insjuknat i 

bröstcancer. Den psykologiska stressen som männen går igenom var jämförbar med 

kvinnans eftersom allt negativt som påverkar kvinnan i form av behandling, minskad 

sexualitet och ändrade roller även kan påverkar mannen i lika stor utsträckning.  

 

Att vara närstående 

 

I den här studien har vi lagt fokus på partnern till en bröstcancerdrabbad kvinna. Med 

partner avser vi make, sambo eller närstående. 

Män som lever i ett förhållande med en bröstcancerdrabbad kvinna har upplevelser av 

ett stort och tyst lidande (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Kvinnas liv och lidande låg i 

centrum vilket kunde bidra till att männen oftast kände sig fångade i det förändrade var-

dagslivet. Detta resulterade i nya livsmönster för männen. Att leva i en relation innebär 

gemensamma förpliktelser samt ett givande och tagande. När ens närstående blir sjuk 

kan det innebära att maken får bära en stor börda, som inte uppmärksammas av kvinnan 

eller vårdpersonal (Johansson, 2007). I en familj är det nästan självklart att vårda sin 

närstående, men det är inte självklart som partner hur mycket man orkar, vill eller kan 

ställa upp (Strang, 2004). Hur en make hantera situationen av att leva med en kvinna 
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som har en sjukdom kan bero på hans egna resurser såsom självtillit, kunskaper och 

färdigheter.  Hur relationen var innan sjukdomsbeskedet har också betydelse (Kirke-

vold, 2003). Närstående drabbas av en liknande chock som kvinnorna. Skillnaden mel-

lan dessa reaktioner är att männen drabbas av en fördröjd reaktion. Strang (2004) be-

skriver att dessa psykologiska reaktioner kan vara oro, trötthet, ilska, besvikelse och 

kroppsliga symtom som huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och yrsel. Den för-

dröjda reaktion beror på att männen hela tiden försöker visa sig starka och finnas där för 

sin partner, vilket innebär att de håller allt inombords. Som närstående är det viktigt att 

veta att det bästa sättet att stödja sin kvinna är att bara finnas nära, det krävs inte att man 

ska veta eller kunna allt.   

Vårdpersonal förbiser ofta närstående och ser inte att dessa kan utgöra en resurs som 

gynnar patienten. Det är viktigt att familjen involveras och medverkar till att stötta den 

sjuka familjemedlemmen, eftersom patienten reagerar mer på sina närståendes reaktio-

ner kring sjukdomen än själva sjukdomen i sig. Detta innebär att om närstående har en 

positiv föreställning om att de ska klara av sjukdomen kan detta bidra till att patienten 

även får uppfattningen att hon klara av sin sjukdom (Wright, Watson & Bell, 2002; Kir-

kevold, 2003). 

 

Vårdrelationen 

 

Vårdrelationen beskrivs som en av de meningsfulla relationerna för kvinnor med bröst-

cancer (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Enligt Eriksson (1995) innebär vårdrelation ett 

ömsesidigt förhållande mellan vårdpersonal, patient samt närstående vilket kräver tillit. 

En bra vårdrelation utgör en förutsättning för en fungerad vårdprocess, därmed är det 

viktigt att vårdaren har helhetssyn. Det innebär att varje människa är unik och det är 

viktigt att man tar hänsyn till hela människan och dess erfarenheter, så att man inte bara 

ser sjukdomen utan människan bakom sjukdomen. Det är viktigt att komma ihåg att 

vårdare i och med sin kunskap har en maktposition och det är hur vi som vårdpersonal 

använder vår makt som ger förutsättningar för en bra relation. Att ha en bra vårdrelation 

innebär att hjälpa patienten och närstående att tillvarata sina egna resurser, växa och 

utvecklas. Enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, (2003) är öp-

penhet och närvaro i mötet med närstående och patienten viktigt för att de skall kunna 

åstadkomma det största möjliga välbefinnandet i den vårdade situationen.  

 

Lidande 

 

Att insjukna i bröstcancer innebär ett lidande för kvinnan men även för hennes närstå-

ende. Lidande innebär en inre process som berör hela människan och hennes upplevelse 

av sig själv i världen (Eriksson & Barbosa da Silva, 1991). Eriksson (1993) beskriver 

lidandet som den mest centrala upplevelsen i patientens värld och som kan omfatta olika 

delar av hennes verklighet. Lidandet kan delas in i sjukdoms-, vård- och livslidande. 

Sjukdomslidande innefattar de problem som kan följa i sjukdomsprocessen såsom be-
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handlingar och biverkningar. Det kan också innefatta exempelvis upplevelsen av att 

vara begränsad i livet. Vårdlidande innebär det lidande som patienten upplever som en 

följd av vård och behandling. Det kan handla om att inte bli tagen på allvar när man 

berättar om sina symptom eller när behandlingar och mediciner uteblir. Det kan även 

vara en upplevelse av att mista kontroll, maktutövning eller brister i vårdorganisationen. 

Livslidande är lidande som berör hela människans existens och upplevelsen av att inte 

kunna leva upp till sin roll. 

 

För kvinnor som har drabbats av bröstcancer kan lidandet innebära en upplevelse av 

smärta, skam och sorg som i större eller mindre grad påverkar kvinnan och hennes när-

ståendes liv. För männen innebär lidandet en rädsla över att förlora sin partner. Att som 

närstående ge uttryck för sin förtvivlan och oro kan leda till att kvinnan inte får den vård 

och omsorg som hon är i behov av för att kunna försona sig i sitt lidande. Öppenhet, 

kärlek och god kontakt från partnern lindrar kvinnas lidande samt leder till utveckling 

och förändring i hennes livsvärld (Arman & Rehnsfeldt, 2006). 

 

 

Livsvärld 

 
Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än omedvetet, 

tar för given.  

Livsvärlden är den levda världen, direkt given i erfarenhet och handling.  (Dahlberg et 

al., 2003, s. 24).  

 

I denna uppsats är fokus på den närståendes livsvärld. Livsvärld är ett begrepp och som 

innebär den värld vi lever i så som vi upplever den. Att som vårdare ha ett livsvärlds-

perspektiv innebär att gå in i mötet med patienten och den närstående med en öppenhet 

inför att varje människa är unik och har sina egna upplevelser och erfarenheter. Öppen-

het med god kommunikation mellan vårdare, patient och närstående kan hjälpa vårdgi-

vare att skapa sig en bild av deras respektive livsvärldar, detta för att förstå och lindra 

patienten och närståendes lidande (Dahlberg et al., 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

När en kvinna drabbas av bröstcancer förändras både hennes och hennes närståendes 

livsvärld. Som närstående förväntas man ta en aktiv roll för att stödja den cancersjuka 

kvinnan, och den närståendes upplevelse kan i detta sammanhang glömmas bort vilket 

kan leda till ett lidande. I den situationen är det viktigt att som sjuksköterska vara med-

veten om att det inte bara är patienten, utan också den närståendes liv som förändras. 

Närstående kan vara barn, föräldrar, vänner eller partner. I vår uppsats har vi valt att 

belysa vad det kan innebära att leva i en relation med bröstcancerdrabbad kvinna, samt 

att belysa hur sjukvården kan stödja det drabbade paret. 
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SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att belysa vad det kan innebära att leva i en relation med en 

bröstcancerdrabbad kvinna, samt att belysa vårdrelationens betydelse. 

 

METOD 

För att kunna få en djupare förståelse för detta ämne genomfördes en litteraturstudie där 

åtta kvalitativa artiklar granskades. Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse 

av ett visst fenomen samt att sammanställa tidigare studier till en ny helhet. Studiens 

resultat skall sedan kunna användas till något praktiskt (Friberg, 2006). 

 

Datainsamling 

 

Litteratursökningen gjordes via Borås Högskolas biblioteksdatabas. Databaserna Cinahl, 

Pubmed och samsök användes. Sökorden som användes var ”breastcancer”, ”spouses”, 

”nursing care”, ”relationship” och ”life experiences”. Inklusionskriterierna var att artik-

larna skulle svara an på syftet att belysa hur det är att leva i en relation med en bröst-

cancerdrabbad kvinna. Artiklarna skulle också ha en kvalitativ ansats. Den inledande 

artikelsökningen resulterade i 179 träffar varav 27 artiklar valdes. Artiklar valdes ut då 

de stämde överens med våra inklusionkriterier. De utvalda artiklarnas abstract lästes 

igenom och efter granskning ansågs 12 passa till vårt syfte. Av dessa var det fyra som 

inte gick att få fram genom databaserna. Vi valde då att gå vidare och söka via Göte-

borgs universitets bibliotekdatabas och fick då fram ytterligare 2 artiklar via biomedi-

cinska biblioteket. Resterande artiklar som inte gick att få tag i exkluderades. Gransk-

ning av de utvalda artiklarna gjordes med hjälp av C. Wallengren (personlig kommuni-

kation 26 jan, 2010) granskningsmall. Efter litteratursökningen valdes åtta artiklar ut 

som höll hög kvalitet enligt granskningsmallen, de utvalda artiklarna svarade också på 

vårt syfte. Analysen av resultatet i denna studie omfattar 116 intervjuer av makar till 

bröstcancerdrabbade kvinnor (bilaga 1). 

 

Analys 

 

För att analysera artiklarna användes Evans (2002) innehållsanalys. Metoden utgår ifrån 

fyra steg i analys processen. Dessa steg innebär att samla data, identifiera nyckelord, 

relatera teman samt beskriva fenomenet. Vi började analysen genom att läsa igenom de 

8 artiklarna ett flertal gånger för att få en känsla och förståelse för helheten av innehållet 

i artiklarna. Därefter identifierades med utgångspunkt i syftet meningsbärande enheter i 

varje artikels resultatdel. Meningsbärande enheter innebär meningar och fraser som är 

relevanta, innehåller information och besvarar syftet. De olika meningsbärande enheter-

na strukturerades sedan upp på ett och samma papper för att tydliggöra likheter och 

olikheter. Detta gjordes genom att vi var för sig gick igenom varje artikel och hittade 

meningsbärande enheter. Vi gick därefter igenom dessa tillsammans för att jämföra och 

diskutera likheter och olikheter i funna enheter. Därefter strukturerades och grupperades 

de meningsbärande enheterna upp och 4 teman och 9 subteman skapades. De olika te-

man och subteman bildar ett nytt resultat och en ny helhet. Det innebär att vår studie har 
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analyserats och sammanställt till en ny förståelse av hur det kan vara att leva i en rela-

tion med en kvinna som drabbats av bröstcancer.  

 

RESULTAT 

 

Resultatet belyser vad det kan innebära att leva i relation med en bröstcancerdrabbad 

kvinna, samt vårdrelationen betydelse. Analysen av de 8 utvalda artiklarna har lett fram 

till fyra huvudteman och nio subteman. De fyra huvudteman är: Att leva i en förändrad 

relation, Att vårda relationen, Att möta den förändrade kroppen och Att behöva en god 

vårdrelation Tabellen redogör för vilka huvudteman och subteman som skapades. I re-

sultatredovisningen har vi  valt att använda oss av citat för att tydliggöra de olika tema-

na. 

 

 

Tabell: Översikt av huvudteman och subteman som behandlar närstående upplevelse att 

leva med en bröstcancerdrabbad kvinna 
 

Att leva i en föränd-

rad relation 

Att vårda relatio-

nen 

Att möta den föränd-

rade kroppen 

Att behöva en 

god vårdrelation 

 Att kommuni-

cera är livs-

viktigt för re-

lationen 

 Att leva med 

ångest och 

ensamhet 

 Att gå vidare 

 

 Att vårda 

sin partner 

 Att be-

skydda sin 

partner 

 Att uppleva 

lust och olust 

i den sexuella 

relationen 

 Att påminnas 

om sjukdo-

men 

 Att få 

kunskap 

 Att få 

stödja för 

att orka 

stödja 

 

 

Att leva i en förändrad relation 

Kommunikationen tas upp som en viktig aspekt för att kunna lindra lidande hos både 

den drabbade kvinnan och hennes partner, men även hur viktig kommunikationen är för 

att kunna behålla en fungerande relation.  

 

Att kommunicera är livsviktigt för relationen 

 

Kommunikationen kan vara en viktig aspekt, att i ett förhållande kunna vara öppen och 

diskutera sina känslor och sin oro med varandra kan innebära ett lindrade av lidandet 

(Marshall & Kiemle, 2005). De par som hade en öppen och fungerade kommunikation 
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innan och som behöll denna öppna kommunikation under processen, hade goda förut-

sättningar till en fortsatt god relation även efter avslutad behandling. Männen beskrev 

vikten av att kunna ventilera oro och lidande med sin kvinna vilket bidrog till att deras 

relation förbättrades och förstärktes (Marshall & Kiemle, 2005; Hilton, Crawford & 

Tarko, 2000 ).  

 

I de fall där kommunikationen fungerade sämre hos paren blev det svårare för både 

mannen och kvinnan att uttrycka sin oro och sina känslor för varandra, vilket i sin tur 

påverkade även den sexuella relationen. Att inte öppet prata om sitt lidande var ett sätt 

för männen att skydda sin partner från ytterligare oro och ångest. Många män kände 

ilska över att kvinnan insjuknat i cancer (Marshall & Kiemle, 2005; Fergus & Gray, 

2009), samtidigt som de också kände en rädsla över att mista sin partner. Detta bidrog 

till att de inte kunde uttrycka sig öppet och ärligt, vilket gjorde att det blev svårare för 

männen att prata om och erkänna sitt lidande. Männen undvek att prata om sjukdomen 

då de inte ville att bröstcancer och döden skulle bli det dominerande samtalsämnet, det-

ta innebar att man enbart tillät sig att prata om sjukdomen innan nya läkarbesök eller 

behandlingar (Fergus & Gray, 2009; Lewis & Deal, 1995 ). Resultatet av den bristande 

kommunikationen ledde till att männen valde att bära sitt lidande ensamma eftersom de 

inte ytterligare ville belasta sina kvinnor (Lindholm, Rehnsfeldt, Arman & Hamrin, 

2002).  

 
We didn’t speak too much about it, but we felt its seriousness (Lindholm et al., 2002, s. 

252). 

 

 

Att leva med ångest och ensamhet 

 

Att leva med bröstcancer innebar för kvinnan ett sjukdomslidande, och de innebar också 

ett lidande för hennes partner. Skillnaden mellan dessa lidanden är att för kvinnan är 

detta en primär sak, hon är i centrum och hennes lidande uppmärksammas medan män-

nen oftast lider i det tysta. Både mannen och kvinnan går igenom liknande känslor av 

chock, ångest, rädsla, skuld och depression (Lindholm et al., 2002). Känslor av ångest 

och rädsla uppträdde i alla situationer under sjukdomstiden men de kunde även fortsätta 

långt efter att behandlingarna var avklarade. Männen kunde ibland känna sig hjälplösa 

och maktlösa inför situationen, att inte kunna dela kvinnans djupa ensamhet, ångest och 

lidande bidrog till ökad ångest och mer lidande även för mannen. Osäkerhet och uppre-

pade tankar om sjukdomsåterfall och rädsla över att kvinnan kanske inte var helt botad 

från sjukdomen var en av de vanligaste faktorerna till ångest och oro (Marshall & 

Kiemle, 2005; Harrow, Wells, Barbour & Cable, 2008; Lindholm et al., 2002). 

 
I have tried to encourage her, to avoid depression (Hoga, Mello & Dias, 2008, s. 321). 

 

Genom rådgivning och stödgrupper kunde männen bearbeta ensamheten och lidandet de 

bar på. Detta berodde på att de kunde prata öppet om hur de mådde med människor som 

gått igenom liknande situationer. Även religionen och tron på Gud under sjukdomstiden 

kunde vara till hjälp för att minska ångest och rädsla. Religionen kunde också vara ett 

sätt för männen att hantera känslan av ensamhet (Samms, 1999; Hoga et al., 2008; Hil-

ton et al., 2008). 
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I asked God to preserve my wife’s life. God enlightened us and gave me the strength to 

face the worst. (Hoga et al., 2008, s. 321) 

 

Att gå vidare 

 

Att hitta en balans mellan att utrycka och hantera sina känslor för att kunna gå vidare 

och komma tillbaka till ett normalt liv var en strategi som männen trodde skulle vara till 

nytta. Under tiden som kvinnorna gick igenom de olika faserna av sjukdomsprocessen, 

uppträdde inte samma känslomässiga upplevelse hos partnern, då männen efter ett tag 

ansåg att det var nödvändigt att fatta ett beslut om att gå vidare. De ville dra ett streck 

över sjukdomen, och istället börja se framåt. Svårigheter som männen mötte efter att de 

hade bestämt sig för att gå vidare var att de hade svårt att släppa taget om de nya roller 

som de tagit på sig för att ta hand om sin kvinna. Svårigheten att släppa taget berodde 

på att de visste att cancer skulle kunna vara ett hot under en lång tid framöver. Detta 

gjorde att det blev svårt att veta när och hur man skulle gå vidare (Lewis & Deal, 1995; 

Samms, 1999; Harrow et al., 2008). 

 
She’s got to move on, got to. It’s easy for me to say but whatever happens the kids have 

got to go to school, grow up (Harrow et al., 2008, s. 352). 

 

 

Att vårda relationen 

Genom att försöka hjälpa och beskydda sin kvinna kunde männen ta på sig en ny roll, 

och i detta tema beskrivs hur den nya rollen påverkar mannen. 

 

Att vårda sin partner 

 

När mannen får besked om att kvinnan i förhållandet lider av bröstcancer påverkar detta 

inte enbart kvinnan utan alla i hennes omgivning blir delaktiga. Dynamiken och struktu-

ren på förhållandet i paret ändras, och nya roller inom familjen skapas. Kvinnor med 

bröstcancer går igenom många läkarbesök och eventuella behandlingar och männen får 

gå igenom detta med sina kvinnor, samtidigt som han får ett nytt ansvarområde. Den 

nya rollen innebär att mannen blir vårdare för sin partner och han måste också kunna 

vara ett stöd för henne. Det kan också innebära att han får ytterligare ansvar som att ta 

hand om barn och hushåll (Fergus & Gray, 2009; Harrow et al., 2008; Samms, 1999; 

Hilton et al., 2000). Upplevelsen av att komma in i den nya rollen som vårdare variera-

de hos männen, en del tvivlade på att de skulle kunna klara av det nya ansvaret medan 

andra anpassade sig snabbt till den ändrade rollen (Hilton et al., 2000). Vissa män för-

sökte att delta i all omvårdnad och vara ett psykologiskt stöd. De försökte också vara 

med kvinnan på alla behandlingar på sjukhuset (Hoga et al., 2008). 

 
I’m lucky because I’m self-employed I can get the time to do that with them… I mean 

it’s pretty boring it’s pretty mundane which is a bad thing to say but it is… tidying toys 
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and getting them ready for school and it’s not enjoyable really. (Harrow et al., 2008, s. 

352). 

 

 

Att vara vårdare kunde vara påfrestande och skapa en känsla av otillräcklighet. Kvinnan 

hade i många familjer varit den som tagit hand om familj och hushåll och då hon in-

sjuknar mister hon rollen som “fru”. En del kvinnor försökte återfå lite av kontrollen 

genom att delegera och kontrollera hur mannen skötte hem och barn (Fergus & Gray, 

2009; Hilton et al., 2000 ). Kvinnans behov av att kontrollera skapade en känsla av otill-

räcklighet och ångest hos mannen över att inte kunna hjälpa henne på det sättet hon ville 

ha hjälp (Fergus & Gray, 2009; Samms, 1999; Hilton et al., 2000) vilket i sin tur gjorde 

att männen kände det svårt att ha empati och vara ett stöd för sin partner (Fergus & 

Gray, 2009). Sjukdomen och kvinnornas känslor prioriterades och männen var tvungen 

att sätta sina egna behov av tröst, stöd, ångest och oro sist (Hilton et al., 2000; Samms, 

1999; Lindholm et al., 2002).  

 

Att beskydda sin partner 

 

Att finnas till hand både fysiskt, psykiskt och emotionellt innebar att mannen försökte 

ställa upp vid alla besök hos läkaren och under behandlingarna, samt även finnas nära 

när kvinnan behövde stöd (Hilton et al., 2000). Ibland kunde männen känna att de inte 

förstod hur de skulle finnas där för sin partner, utan de försökte istället lösa problemen 

praktiskt utan att lyssna och förstå sina kvinnor. Männen kände genom att vara pro-

blemlösare kunde man gå vidare och få kvinnan att må bättre ( Fergus & Gray, 2009; 

Samms, 1999). Utöver att vara en problemlösare för sin partner tog mannen på sig rol-

len som beskyddare, han försökte skydda sin kvinna genom att hela tiden försöka vara 

optimistisk för att hålla henne på bra humör. Att hela tiden känna sig tvungen att vara 

optimistisk och att inte öppet tala om sina känslor var ett sätt att skydda kvinnan från 

ytterligare oro.  Ett annat sätt var att omge sig själv med positiva människor för att på så 

sätt försöka orka hålla upp fasaden och vara optimistisk (Samms, 1999; Hilton et al., 

2000; Fergus & Gray, 2009; Harrow et al., 2008). 

 
I had to keep reading the mail when it came in brown envelopes. I read it first because 

when you open these things they start with a form of regret you know we are sorry to 

tell you and it’s something like the appointment has been changed …. 

So I’ve to read it to filter out what it is and how to present it as quickly as possible to 

get it over with (Harrow et al., 2008, s. 352). 

 

Att möta den förändrade kroppen 

I detta stycke tas de upp faktorer som kan påverka den sexuella relationen mellan den 

drabbade kvinnan och hennes partner. 
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Att uppleva lust och olust i den sexuella relationen 

 

Att förlora ett bröst och biverkningarna av behandlingen var de största anledningarna 

till förändringar i den sexuella relationen (Kiemle & Marshall, 2005; Harrow et al., 

2008; Lewis & Deal, 1995), men även stress, oro, sjukdomslidande och dödsångest bi-

drog till förändringarna. Detta gjorde det svårare för paren att anpassa sig till de sexuel-

la omställningarna under sjukdomstiden. Trots att de försökte att komma överens om 

hur de skulle hantera sina känslor, närheten och den sexuella förändringen på bästa sätt, 

fanns det fortfarande särskilda bekymmer för männen. Några män nämnde att de hade 

svårt att få lust till att vara intima med sin kvinna medan andra beskrev att de ersatte den 

sexuella intimiteten med sin fru genom tätare onani. Den nya rollen som vårdare som 

männen tagit på sig bidrog till att relationen mellan mannen och kvinnan förändrades till 

att likna en förälder-barn relation. Detta resulterade i att mannen hade svårt att se sin 

kvinna i ett sexuellt perspektiv (Fergus & Gray, 2009; Marshall & Kiemle, 2005; 

Samms, 1999).  
 

No, other than we couldn’t have sex. I sort of purposely fought off any arousal realising 

that wife was on chemotherapy and she wasn’t well… (Marshall & Kiemle, 2005, s. 

173).  

 

Enligt Marshall & Kiemle (2005) och Hilton et al., (2000) hade männen olika syn på 

kvinnans kropp i samband med den sexuella relationen. Majoriteten av männen tyckte 

att kvinnans mastektomi inte hade haft stor effekt på deras sexualitet, det viktigaste var 

att kvinnan skulle överleva. Männen trodde att den sexuella relationen skulle återgå till 

det normala efter behandlingarna vilket gjorde att de kunde förstå och anpassa sig. 

 

Att påminnas om sjukdomen 

 

Att tänka på döden och förlora sin partner var en otäck tanke för männen. Ärret efter 

mastektomi var en ständig påminnelse om sjukdomen. För många män innebar det för-

lorade bröstet också en påminnelse om att risken för att förlora sin kvinna ständigt var 

närvarande. Vissa män gick till och med så långt att de undvek att titta på ärret för att 

försöka skydda sig från vetskapen av att kvinnan insjuknat (Samms, 1999; Fergus & 

Gray, 2009). Att hela tiden vara rädd, vid minsta misstanke om återfall eller nyupptäck-

ta symptom ledde till att männen ständigt kände oro. Detta var något som varade länge 

efter avslutad behandling (Harrow et al., 2008; Lewis & Deal, 1995). 

 
It’s a horrible thing; it’s gone… and it’s still hard even today looking at it (Samms, 

1999, s. 1355). 

 

Att behöva en god vårdrelation 

I temat beskrivs vikten av att få information under hela sjukdomsutvecklingen för att 

kunna få bättre förståelse av sjukdomsprocessen men även betydelsen av att även part-

nern får stöd för att kunna klara av att hjälpa sin kvinna. 
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Att få kunskap 

 

Den information som männen fick under och efter diagnosen varierade beroende på 

sjukdomsutvecklingen. Männen nämnde att de behövde information i samband med 

olika behandlingar och för att förstå de medicinska termerna. De behövde också stöd 

med att kunna hantera sina egna och sina kvinnors känslor. Genom att använda sig av 

facktermer försvårade sjukvårdspersonalen inhämtandet av kunskap. Ett problem som 

ett flertal av männen hade var att de fick väldigt mycket information, och att de fick den 

alldeles för fort, vilket gjorde att de inte kunde hantera eller förstå den. Genom att få 

skriftlig information fick männen bättre förståelse och möjlighet att kunna diskutera 

sjukdomen med sin partner och med vårdpersonal (Hoga et al., 2008; Samms, 1999). 

Behovet av kunskap kvarstod även efter avslutad behandling, männen ville då ha fort-

satt information kring vad som kan väntas när det kommer till eventuella fortsatta be-

handlingar. Det kvarstående behovet av kunskap var relaterat till det faktum att kvinnan 

inte blev friskförklarad efter avklarad behandling (Samms, 1999). 

 

Männen nämnde att det som sjukvårdspersonalen var bra på, var att informera om hur 

de skulle ta hand om sina kvinnor postoperativt för att förhindra infektioner. Denna in-

formation gav en känsla av självsäkerhet och en känsla av att man visste att man hjälpte 

till (Hoga et al., 2008; Harrow et al., 2008; Hilton et al., 2000; Samms, 1999). 

 

Att få stöd för att orka stödja 

 

Vårdpersonal kan påverka upplevelsen som både patienter och närstående får efter att 

de drabbats av sjukdom. Känslan av utanförskap när det kom till vården av kvinnorna 

var ett problem som togs upp och sjukdomen påverkade inte bara patienten utan även 

deras familjer. Männen upplevde att vårdpersonalen var alltför patientfokuserad på be-

kostnad av ett mer familjefokuserat perspektiv. Männen förväntades av både kvinnan 

och vårdpersonalen att vara ett stöd. Vårdpersonalen tycktes inte förstå att männen ock-

så upplevde ett lidande när de inte fick det stöd eller den information som de behövde 

för att klara situationen (Samms, 1999; Lindholm et al., 2002; Hilton et al., 2000 ). 

Männen beskrev att de ville bli inkluderade i vården, respekterade och även konsultera-

de i frågor som rörde kvinnan (Hilton et al., 2000). Att ständigt vara ett stöd och känna 

att man inte vågade uttrycka sina känslor var påfrestande och många män var missnöjda 

med att de inte fick något stöd eller information, om exempelvis vart de kunde vända 

sig för att få hjälp, något som kunde leda till känslor av depression och ensamhet hos 

männen (Lindholm et al., 2002; Samms, 1999; Hilton et al., 2000; Lewis & Deal, 1995). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion: 

 

I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativa artiklar då vårt syfte var att bely-

sa vad det innebär att leva med en bröstcancerdrabbad kvinna. Det var ganska lätt att 
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hitta artiklar som svarade på syftet, men många av artiklar som hittades var kvantitativa. 

De kvantitativa artiklarna sållades bort eftersom de inte klargjorde männens upplevelse 

av livssituation efter sjukdomsbesked. De kvalitativa artiklarna läste vi abstracten på för 

att se om de passade våra inklusionskritereier. Många av artiklarna belyste närståendes 

perspektiv i allmänhet och inte specifikt partners och de valdes därför bort. Inklusionsk-

riterierna var att artiklarna skulle var vårdvetenskapliga, belysa vårt syfte och vara av 

hög/medel vetenskaplig kvalitet enligt C. Wallengren (personlig kommunikation 26 jan, 

2010) granskningsmall. Av de artiklarna som slutligen kom att ingå i vårt resultat var 

två inte från vårdvetenskapliga tidskrifter, men vi valde att innefatta dessa eftersom de 

belyste männens perspektiv tydligt. 

 

Ett flertal av våra artiklar är äldre än 5 år, vilket kan innebära att resultatet inte stämmer 

överens med hur dagens samhälle/sjukvård ser ut . Med detta menar vi att man har blivit 

mer medveten om att bröstcancer idag inte är en dödsdom. Sjukvården har bättre be-

handlingsmetoder, överlevnadsfrekvensen i bröstcancer har ökat och forskningen går 

ständigt framåt. Majoriteten av våra artiklar var från USA och England vilket kan leda 

till begränsningar i vårt arbete, eftersom sjukvårdssystemet inte är likvärdig det i Skan-

dinavien. Deltagarna i de amerikanska studierna var från medel eller hög samhällsklass 

vilket kan resultera i att de har råd att få (bra) vård då den enskilde invånaren i hög ut-

sträckning själv bekostar sin sjukvård i USA. I vissa delar av resultatet framkommer 

också tydliga könsroller, detta kan innebära att man inte kan generalisera resultatet i 

studien till alla samhällsgrupper, kulturer eller familjer.  

 

Analysen av de utvalda artiklarna var en utmaning eftersom vi fick ut många menings-

bärande enheter från artiklarna, vilket medförde att det var svårt att strukturera och 

gruppera upp dessa i olika teman och subteman som svarade an på syftet. Genom att 

sammanställa de olika meningsbärande enheter som togs upp i varje artikel på ett och 

samma papper, blev det lättare att därefter hitta likheter och skillnader samtidigt som vi 

fick en djupare förståelse för innebörden i varje meningsbärande enhet, vilket ledde till 

att det var lättare att sammanställa egna teman och subteman. 

 

Resultatdiskussion 

 

I vår uppsats har vi valt att belysa vad det kan innebära att vara partner till en bröstcan-

cerdrabbad kvinna. Att vara närstående i en sådan situation innebär ett stort ansvar och 

en stor utmaning. Mannen kan vara den som står sin kvinna närmast vilket kan leda till 

att han får ta hand om henne och blir vårdare samt också får en ny roll i familjen.  Den 

nya rollen och den förändrade livssituationen leder till att männen känner sig ensamma, 

oroliga, ångestfyllda och att de lider i tysthet (Petrie, Logan & Degrasse, 2001). Lidan-

det som männen kände ville de inte uttrycka för sin kvinna, då de inte ville förvärra 

kvinnans lidande. Att inte kunna uttrycka sina känslor bidrog till att männen inte kände 

sig sedda varken hos kvinnan eller i vården. Männen undvek att uttrycka sina egna 

känslor eftersom de då kände att de satte sig själva i centrum och på så sätt förminskade 

kvinnans lidande. Mannen skulle vara den som stöttade sin kvinna och inte omvänt. Att 

lida i tysthet kan bidra till känslan av att vara ensam men kan även vara en bidragande 

orsak till att männen kände att kommunikationen påverkades av sjukdomen.  
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Kommunikationen beskrevs som en viktig aspekt för att klara av sjukdomen tillsam-

mans och genom att både mannen och kvinnan ville beskydda varandra kunde de inte 

öppet tala om sin oro och rädsla. Detta kunde bidra till sämre kommunikation. Johnson 

och Klein (1994) beskriver att rädslan kan vara en bidragande faktor till bristande 

kommunikation vilket stärker denna studies resultat som visar att männens rädsla för att 

mista sin fru bidrog till sämre kommunikation. För att männen ska kunna hantera sina 

känslor och sitt lidande behövde de stöd och hjälp från sjukvårdspersonalen, samt upp-

muntran till att vara delaktiga i vårdandet av sin kvinna. Enligt Wright et al. (2002) ska 

sjuksköterskan kunna identifiera vad männen vill ha hjälp med för att sedan kunna öpp-

na möjligheter till förändringar. Detta kräver en bra kommunikation mellan sjukvård-

personalen och närstående. Det kan leda till ökat välbefinnande och bättre livsvärld för 

närstående, vilket gör det lättare för männen att kunna gå vidare i livet (Bergh, 2003).  

 

Att gå vidare var något som männen beskrev som ett problem, männen var de som ville 

gå vidare eftersom de inte ville att sjukdomen skulle vara det som var dominerande i 

förhållande. I resultatet framkommer att männen efter en period vill gå vidare i livet, 

samtidigt visar resultatet att männen inte ges utrymme att bearbeta sitt lidande, då kvin-

nans behov är det som överskuggar relationen. Männens vilja att gå vidare grundade sig 

i en önskan att inte låta sjukdomen styra och dominera i förhållandet, den grundade sig 

också i att männen inte tilläts att bearbeta sitt lidande och för att uthärda i situationen 

valde många män att försöka gå vidare. Strategin att gå vidare visade sig påverka både 

mannen och kvinnan. Kvinnorna tyckte inte att det var så lätt att bestämma sig att dra ett 

streck över sjukdomen eftersom det nu var en del av deras livsvärld, tankarna väckte 

också en känsla av ensamhet och sorg hos kvinnorna och bidrog på så sätt till att för-

stärka känslan av att inte vara redo. Strang (2004) menar att för männen kan svårighe-

terna med att visa sitt lidande leda till att sorgen undertrycks för stunden, men att risken 

finns att sorgen visar sig senare i livet.  

 

För att stärka mannen i vårdandet av sin kvinna behöver mannen kunskap för att kunna 

hantera sjukdomen Männen bör få information kring hur behandlingen fungerar, vad 

som händer efter avslutad behandling och även information kring hur sjukdomen skulle 

kunna påverka deras relation till kvinnan. Männen till bröstcancerdrabbade kvinnor be-

höver mer och tydligare information vid varje tidpunkt under hela sjukdomstiden, samt 

undervisning för att förstärka den egna förmågan att skaffa sig information och kunskap 

om sjukdomen. Detta kan leda till att männen känner sig bekräftade som vårdare och att 

de känner sig mera delaktiga under vårdtillfället men även till minskad oro och rädsla, 

vilket i sin tur kan resultera till en bättre kommunikation mellan paren (Johnson & Kle-

in, 1994) 

  
Vårdpersonalen med ett familjefokuserat perspektiv strävar efter att identifiera vad som 

är en sund familjefunktion (Wright et al., 2002. s, 76). 

 

 

Att som sjuksköterska se familjen som en helhet är viktigt eftersom situationen inte en-

bart påverkar kvinnan utan hela familjen. Närstående som här innebär partnern, lider i 

samma utsträckning som kvinnan och därmed är det viktigt att man inte glömmer av att 

skapa en vårdrelation och uppmärksamma även mannens lidande. Smebye (2005) be-

skriver att man i en relation ger varandra styrka, vilket stärker resonemanget kring vik-

ten av att mannen öppet måste kunna lida. Genom att stötta partnern och relationen, kan 
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det medföra att man indirekt hjälper patienten i dennes krissituation. En bra och funge-

rade vårdrelation mellan närstående och vårdpersonalen kan lindra lidandet och öka 

välbefinnandet hos männen vilket i sin tur kan påverka kvinnan positivt (Dahlberg et al., 

2003). Resultatet visade att männen blev självsäkra i sin roll som vårdare när de kände 

att de förstod informationen och förstod varför man utförde vissa behandlingar. Dahl-

berg et al. (2003) betonar att allt ansvar i att skapa en vårdrelation ligger hos sjukskö-

terskan, därför skall vårdaren se till att vårdrelationen i möjligaste mån blir positiv för 

att förhindra ett vårdlidande. 

 

I resultatet framkom även att sexualiteten var en viktig aspekt i förhållandet mellan 

mannen och kvinnan, sjukdomen kunde orsaka att deras sexuella relation förändrades, 

vilket ledde till att deras livsvärld som par förändrades. Genom att känna att man inte 

kan vara intim med den man älskar samt att inte kunna kommunicera med varandra bi-

drog till ensamhet, ångest och lidande. Johnson och Klein (1994) tar upp att ändrad sex-

ualitet kan bero på förändrad kroppsuppfattning, rollförändringar och förändringar i 

självkänslan. För kvinnan kan det förlorade bröstet vara en påtalig orsak till att sexuali-

teten förändras, vilket kan bero på att kvinnan inte känner sig sexuellt attraktiv. Merleau 

– Ponty talar om den subjektiva kroppen där kroppen inte är något vi ser utan det är med 

kroppen vi lever. Det innebär att om kroppen går igenom en förändring såsom för bröst-

cancersjuka kvinnor som mister ett bröst så förändras också hennes livsvärld (Wiklund, 

2003). Männen beskriver att förlusten av ett bröst och den ändrade rollen som männen 

tagit på sig under sjukdomstiden kunde vara en faktor till att de inte hade lust att vara 

intim med sin kvinna, då han såg deras relation i ett annat ljus. Det var inte ett jämlikt 

förhållande utan mer som ett förälder-barn förhållande. Men det viktigaste för männen 

var ändå att kvinnan skulle överleva. Att i en relation diskutera sexuella problem kräver 

att man känner sig trygg i relationen och att man har förmåga att kommunicera.  

 

Sjukvården kan vara ett stöd för paren genom att vårdpersonalen ger paret ”verktyg” 

som leder till en bättre relation. Ett sätt kan vara att medvetandegöra tankar, ge kunskap 

samt uppmuntrar paret till kommunikation med varandra och med vårdpersonal (Carls-

son, 2007).  Sexualitet är ett ämne som är väldigt känsligt både för paren själva men 

även inom vården. Att som sjuksköterska våga ta upp ett sådant ämne kräver att man är 

trygg i sig själv och i rollen som sjuksköterska, att man vågar fråga hur mannen och 

kvinnans sexuella relation fungerar. Detta kräver att man etablerar en bra vårdrelation 

till både mannen och kvinnan. Att informera både muntligt och skriftligt kring hur sex-

ualiteten påverkas, om smärtproblematiken vid mastektomin samt vilka biverkningar 

man kan få av behandlingen kan innebära minskat lidande hos paren. Enligt Gamnes 

(2005) kan sjuksköterskan med sin kunnighet, lyhördhet och respekt för partnern infor-

mera om de sexuella förändringarna. De flesta paren försökte komma överens om att 

hantera och anpassa sig efter den sexuella förändringen men det bidrog ändå inte till en 

positiv förändring då de saknade information om hur de skulle anpassa sig. Med tanke 

på att sexualiteten är en privat fråga kan det vara svårt att öppet prata och diskutera det-

ta med andra, men ändå bör en sjuksköterska våga starta samtalet, eftersom bristande 

sexualitet kan leda till problem i relationen som kan leda till större svårigheter. 

 

Med tanke på att partnern kan vara den närmaste närstående till de drabbade kvinnorna 

blir de även påverkade av sjukdomen. Därför är det viktigt att man medvetengör män-

nens lidande. 
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Slutsats 

 

Syftet med vår litteraturstudie var att belysa vad det kan innebära att leva i en relation 

med en bröstcancerdrabbad kvinna, samt belysa vårdrelationen betydelse. Vårt resultat 

visar att männen var i stort behov av att vara delaktiga i hela sjukdomsprocessen vare 

sig det gäller i relationen mellan man och kvinna eller i mötet med sjukvården. Sjuk-

vårdpersonal bör se närstående och patient som en helhet, och i lika stor utsträckning 

stödja mannen som kvinnan eftersom de i relationen påverkar varandra. Sjuksköterskan 

bör uppmärksamma behovet av information och känslomässigt stöd hos närstående, 

vilket kan göras genom att en vårdrelation etableras. 

 

Praktiska implikationer 

 

Att drabbas av cancer medför ett stort lidande för den drabbade, men det medför även 

ett lidande för närstående. Därför är det viktigt att sjukvården uppmärksammar även 

närståendes behov av hjälp. För att bättre se till partners behov föreslår vi utifrån denna 

studies resultat: 

 

 Att cancervården använder ett familjecentrat förhållningssätt. 0703748216 

 Att familjen ses som en helhet. 

 Att en vårdrelation etableras med närstående. 

 Att den närståendes behov av kunskap tillgodoses. 

 Att vårdpersonal tar upp frågor som rör sexualiteten. 
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Bilaga 1 

Översiktstabell av kvalitativa artiklar 
 

 Perspektiv 

(vårdvetenskap) 

inga eller andra 

teoretiska 

perspektiv 

Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel:The husband`s 

untold accont of his 

wife´s breast cancer: a 

chronologic analysis 

Författare: Samms, 

M.C.  

Tidskrift: Oncology 

Nursing Forum, 

Årtal: (1999) 

Kvalitativ ansats 

Deskriptiv me-

tod 

Att identifiera 

partners per-

spektiv, behov i 

samband med 

sina fruars 

”bröstcancer” 

och deras syn på 

hur de kan hjäl-

pa att hantera 

resultat.  

10 männen inter-

vjuades i studien. 

Männen utryckte 

sitt eget personliga 

och känslomässiga 

problem samt en 

önskan om att 

kunna stödja sina 

fruar.  Missför-

stånd om sina egna 

personliga känslor 

hindrade deras 

förmåga att stödja 

sina fruar 

Titel:Breas recon-

struction following 

cancer: its impact on 

patients´and partners 

sexual functioning 

Författare: Marshall C 

& Kiemle G,  

Tidskrift: Sexual and 

relationship therapy 

Årtal: (2005) 

Kvalitativ ansats 

Ground teory 

metod  

Att identifierar 

coping strategier 

hos både patien-

ten och partnern 

för att undersö-

ka aspekter som 

kan vara an-

vändbar för att 

minska psykiskt 

lidande och 

sexuella pro-

blem.   

Sammanlagt 12 

kvinnor som ge-

nom gått bröstre-

konstruktion kirur-

gi med deras part-

ner (10 män) del-

tog i studien.   

Studien påvisar 

bristen på informa-

tion och diskussion 

kring frågor som 

rör sexualiteten 

både hos patienten 

men även partnern, 

men även när det 

är det rätt tid att ge 

sådan information. 

Titel: Men’s perspec-

tives on individual 

and family coping 

with their wives` 

breast cancer and 

chemotherapy. 

Författare: Hilton, A., 

Crawford, J. & Tarko, 

M.,  

Tidskrift: Western 

Journal Nursing Re-

search. 

Årtal: (2000) 

Kvalitativ ansats 

 

Att beskriva 

upplevelse av 

män som indi-

vider, partner 

och pappor när 

deras fruar krä-

ver kemoterapi 

för bröstcancer.  

11 män deltog i 

studien.  

Studien beskriver 

männens perspek-

tiv om sina erfa-

renheter av cancer 

och cytostatika 

behandling samt 

hur ” bröst cancer 

och kemoterapi ” 

påverkades dem 

och deras familj.   

Titel: Balancing our 

lives: a study of the 

married couple’s 

experience with breast 

cancer recurrence.  

Författare: Lewis, F. 

& Deal, L.  

Tidskrift: Oncol Nurs 

Forum.  

Årtal: (1995). 

Kvalitativ ansats 

Deskripiv metod 

Att undersöka 

gifta pars erfa-

renheter av 

bröstcancer 

återfall från 

varje partners 

eget perspektiv, 

att beskriva sina 

humör och äk-

tenskaplig kvali-

tet.  

 

15 gifta kvinnor 

och deras män var 

med i undersök-

ningen.  

Studien beskriver 

hur paren aktivt 

försöker att balan-

sera sina liv genom 

att inte låta cancern 

ta över vardagen.  
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Titel: Relationship 

vulnerabilities during 

breast cancer: patient 

and partner perspec-

tives. 

Författare: Fergus, K. 

& Gray, R. 

Tidskrift: Psyco - 

oncology 

Årtal: 2009 

 Kvalitativ ansats 

Ground teory 

metod 

Att undersöka 

effekten av 

bröstcancer med 

sikte mot att 

identifiera fak-

torer som möj-

liggör större 

närhet eller 

distans i ett 

förhållande 

 

 

 

Nitton kvinnor och 

11 män blev inter-

vjuade om deras 

erfarenhet av 

bröstcancer. 

Bröstcancer anses 

som en katastrofal 

livshändelse för 

både man och 

kvinna. Kan man 

övervinna dessa 

utmaningar kan 

man i förhållande 

växa och stärka 

förhållandet. 

Titel: Ambiguity and 

uncertainly: The on-

going concerns of 

male partner of wom-

en treated for breast 

cancer. 

Författare: Harrow, 

A., Wells, M., Bar-

bour, R.S., Cable, S. 

Tidskrift: European 

Journal of Oncology 

Nursing 

Årtal: 2008 

Kvalitativ ansats 

 

Att undersöka 

erfarenheten och 

reflektioner hos 

män som hade 

fruar som ge-

nomgått be-

handling för 

bröstcancer 

105 frågeformulär 

skickade ut, 79 

skickades tillbaka. 

26 intervjuer 

genomfördes. 

Männen försökte 

hitta en balans 

mellan känslan av 

tvetydighet och 

osäkerhet samtidigt 

som de försökte 

återgå till det nor-

mala livet 

Titel: Significant 

others´ experience of 

suffering when living 

with women with 

breast cancer 

Författare: Lindholm, 

L., Rehnfeldt, A., 

Arman, M., Hamrin, 

E. 

Tidskrift: Scandina-

vian Journal of Caring 

Science 

Årtal: 2002 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk 

teori 

Hur en partner 

till en bröstcan-

cer sjuk kvinna 

upplever att 

vara nära sin 

kvinna 

17 kvinnor och 16 

partners intervjua-

des. Dessa inter-

vjuer genomfördes 

både i Sverige och 

Finland 

Partnern lider ofta i 

det tysta. Dom ser 

sig som fångar i 

situationen, de slits 

mellan sitt eget 

lidande och att ta 

hand om sin kvin-

na.  Genom att 

aktivt dela lidandet 

bidrar till lättnad. 

Titel: Psychosocial 

Perspectives of the 

partners of breast 

cancer patients treated 

with a mastectomy 

Författare: Haga, 

L.A.K., Mello, D.S., 

Dias, A.F. 

Tidskrift: Cancer 

Nursing 

Årtal: 2008 

Kvalitativ ansats 

Narrativ analys 

metod 

Effekten av en 

mastektomi från 

makens per-

spektiv 

17 män intervjua-

des, med en berät-

tande metod. 

Männen följde 

rekommendationen 

från vårdpersonal 

hur de skulle ta 

hand om sina fruar 

både fysiskt och 

psykiskt.  Men 

även hur vårdper-

sonal skall förhålla 

sig till anhöriga 
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Granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2008; Friberg, 2006; Nord-

ström & Wilde, 2006; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006)  

 

Instruktion  
Varje fråga graderas med 3 poäng (ja), 2 poäng (delvis), 1 poäng (nej) eller 0 poäng (vet ej). 

Den erhållna poängen inom varje frågeområde summeras och den erhållna summan divideras 

med antalet besvarade delfrågor. Varje frågeområde kan på så sätt få mellan 1 och 3 poäng. 

Erhålles t.ex. 2.5 poäng, höjs denna siffra till 3. För varje ska du ringa in det alternativ (Ja, Del-

vis, Nej, Vet ej) som överensstämmer med dina poäng.  

 Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde A. Syfte  
1. Är syftet med studien tydligt beskrivet?   

 3  2  1  0  

 

Kommen-

tar:____________________________________________________________________  

 

  Ja Delvis  Nej  Vet ej  

 

Frågeområde B. Metod  
 2. Redogörs för vilken kvalitativ  

          metod som har använts?    3  2  1  0  

  

 3. Är designen av studien relevant  

          för att besvara frågeställningen?    3   2  1  0  

 

Kommen-

tar:_______________________________________________________________________  

   

  Ja                 Delvis   Nej  Vet ej  

 

Frågeområde C. Urval  
  

 4. Är urvalskriteriet för  

         undersökningsgruppen tydligt  

          beskrivna?                                               3  2  1  0  

  

 5. Beskrivs var undersökningen  

         genomfördes?    3  2  1  0  

  

 6. Beskrivs var undersöknings-  

         gruppen kontaktades?    3                     2                   1                        0  

 

7.Beskrivs när undersöknings-  

           gruppen kontaktades?                            3                     2                    1                       0  

  

  8.Beskrivs hur undersöknings-  

            gruppen kontaktades?                           3                     2                    1                       0  

  

 9. Beskrivs vilken urvalsmetod  

         som användes (ex. strategiskt  

         urval, snöbollsurval, teoretiskt  

         urval)?    3  2  1  0  
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 10. Beskrivs den inkluderade  

           Undersökningsgruppen på ett 

 

 

 

 
            tydligt sätt (ex. ålder, kön,  

            utbildning)?                                             3                   2                   1                        0  

  

 11. Är undersökningsgruppen lämplig?        3                    2                   1                        0  

 

Kommen-

tar:_______________________________________________________________________  

 

 Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

 

Frågeområde D. Datainsamling  
  

 12. Beskrivs vem som utförde  

           datainsamlingen ?  3  2  1  0  

  

 13. Beskrivs vilka datainsamlings-  

           metoder som använts på ett  

           tydligt sätt (vilken typ av frågor  

           som användes)?                                       3                    2                   1                       0  

  

 14. Är data systematiskt samlade  

          (finns formulerade frågeområden,  

            intervjuguide)?          3                     2                  1                        0  

 

Kommen-

tar:_______________________________________________________________________  

 

 Ja  Delvis    Nej   Vet ej  

 

Frågeområde E. Dataanalys  
  

 15. Beskrivs hur begrepp, teman och  

           kategorier är utvecklade och tolkade  

           på ett tydligt sätt ? (ex. finns  

           beskrivning/tabell över hur  

           kondensering och abstraktion skett,  

           citat som stärker)                                     3                    2  1  0  

  

 16. Är analys och tolkning av resultat  

           diskuterade?                                            3                     2                  1                        0  

  

 17. Är resultaten trovärdiga?                        3                     2                  1                        0  

  

 18. Är resultaten pålitliga?                           3                      2                  1                        0  
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 19. Finns stabilitet och överens-  

           stämmelse?                                              3                      2                  1                       0  

 

Kommen-

tar:_______________________________________________________________________  

 

 Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

 

Frågeområde F. Etiska frågor  
  

 20. Finns det tillräckligt beskrivet  

           hur deltagarna informerats? 
 

 

 
          (muntligt, skriftlig, frivillighet,  

           konfidentialitet)          3                       2        1                       0  

  

 21. Finns det beskrivet om forskarna  

           har inhämtat informerat  

           samtycke?                                               3                       2                 1                       0  

  

 22. Har etisk kommitté godkänt  

      studien (eller diskuteras detta)?               3                      2                  1                       0  

 

Kommen-

tar:_______________________________________________________________________  

 

 Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

 

Frågeområde G. Diskussion  
 24. Är de tolkningar som presenteras  

           baserat på insamlad data?                       3                       2                 1                       0  

 

      25. Går det att återkoppla resultaten  

            till den ursprungliga forsknings-  

            frågan?                                                   3                       2                 1  0  

  

 26. Har resultaten klinisk  

           relevans?                                                 3                       2                 1                       0  

  

 27. Diskuteras metodologiska  

           brister och risk för bias?                         3                        2                 1                       0  

 

Kommen-

tar:_______________________________________________________________________  

 

 

 

Sammanvägd poängbedömning  
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Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje frågeområde ovan summeras. Hösta poäng är 21 

och lästa poäng är 7. Den sammanvägda bedömningen, Hög, medelhög eller låg ringas in.  

Hög vetenskaplig kvalitet (19-21p)  

Medelhög vetenskaplig kvalitet (12-18p)  

Låg vetenskaplig kvalitet (7-11p)  

 

 


