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Abstrakt 

  
 En allvarlig sjukdom påverkar den sjuke och hela dennes familj. Partners till 

kvinnor med bröstcancer står bredvid och ser vilka konsekvenser sjukdomen 
för med. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelse 
av att leva med en kvinna som har bröstcancer. Studien baserades på 11 
vetenskapliga artiklar som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys 
med manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier; att vilja göra 
allt för sin partner och vilja vara delaktig, att känslorna är svåra att hantera, 
att den sexuella relationen förändras, att söka balans i livet och att ha behov 
av att prata, få stöd och förståelig information. Resultatet visade att män 
kände sig hjälplösa när deras partners drabbades av bröstcancer. De ville 
göra allt för sin partner och vara ett stort stöd för henne och visa sig starka, 
samtidigt som de hade sina egna känslor att hantera. De ville finnas där för 
kvinnan och behövde samtidigt någon som fanns där för dem. En 
bröstcancerdiagnos påverkar även partners i stor utsträckning och de har ett 
stort behov av ytterligare stöd från sjukvårdspersonal och stödgrupper.  
 

Nyckelord: Bröstcancer, partner, män, upplevelse, kvalitativ, 

innehållsanalys, litteraturstudie.  
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 Abstract  

A severe illness affects the sick person and the whole family. The partner to 
a woman with breast cancer stands on the side and watches the 
consequences of the illness. The aim of this study was to describe men’s 
experience of living with a woman with breast cancer. This study is based 
on 11 scientific articles, which have been analysed with a qualitative 
manifest content analysis. The analyse resulted in five categories: a will to 
do everything for the partner and a will to do it together, the emotions are 
hard to manage, the sexual relationship changes, to seek balance in life and 
have a need to talk, to receive support and comprehensive information. The 
result showed that men felt helpless when their partner fell ill with breast 
cancer. They wanted to do everything for their partner, be of great support to 
her and be the strong one, simultaneously they had to deal with their own 
feelings. They wanted to be there for her and in the same time they needed 
to have somebody to be there for them. A breast cancer diagnoses also 
affects the partner and they need further support from medical staff and 
support groups.  

 
 Keywords: Breast cancer, partner, men, experience, qualitative, content 

analysis, literature review.   
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För kvinnor är bröstcancer idag den vanligaste cancerformen (Keleher et al., 2003) och 

står för ca 30 % av all cancer (Barlow, 2006). Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i 

Sverige. Förekomsten av cancer ökar, men samtidigt har behandlingsmöjligheterna 

förbättrats och överlevnaden ökat (Barlow, 2006). Bröstcancer blir vanligare vid stigande 

ålder och hos kvinnor under 40 år är det relativt ovanligt. Faktorer som kan öka risken för 

bröstcancer är: hög ålder, ärftlighet, hög ålder vid födsel av första barnet och tidig 

menopaus (Qaseem, Snow, Sherif, Aronson, Weiss & Owens, 2007). När cancern har 

trängt in i omgivande vävnad måste man operera bort delar av bröstet och lymfkörtlar i 

armhålan. Vid större tumörer måste hela bröstet opereras bort, vilket kallas för 

mastektomi (Singletary, 1998). När mycket vävnad omkring tumören måste tas bort 

påverkas bröstets utseende, men det kan återskapas med hjälp av plastikkirurgi (Keleher 

et al., 2003).  

 

Människor som har förlorat en kroppsdel upplever att de fått en förändrad 

självuppfattning och känner sig onormala. Stödet från familj och partner är särskilt 

betydelsefullt för att få en positiv återhämtning både fysiskt och psykiskt (Ferguson, 

Richie & Gomez, 2004; Oaksford, Frude & Cuddihy, 2005). Ferguson et al. (2004) 

beskrev att förlusten av en kroppsdel upplevs ha en stor och förödande effekt på 

familjelivet.  

 

När en person blir allvarligt sjuk förändras även de närståendes vardagliga liv. De kastas 

in i det okända och slits mellan hopp och förtvivlan. Närstående anpassar sina egna liv 

efter den sjukes behov och vill vara konstant tillgänglig för denne. Den sjuke finns alltid i 

deras tankar. Tiden räcker inte till och den övriga familjen blir lidande, vilket ger de 

närstående ångest och dåligt samvete (Engström, 2008, s. 36-38; Jumisko, 2007, s. 35-36; 

Robinson, Carroll & Watson, 2005). De upplever att andra människor kan ha svårt för att 

förstå deras situation och att de ibland måste kämpa för att den sjuke ska bemötas med 

respekt (Engström, 2008, s. 36-38; Jumisko, 2007, s. 35-36). Närstående beskriver att de 

känner sig ensamma och att de saknar någon att dela sin börda med. De finner dock stöd 

inom familjen och upplever att deras relation till den sjuke och övrig familj har stärkts i 

samband med sjukdomen eller skadan (Jumisko, 2007, s. 36). Familjemedlemmar till 
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människor med cancer beskriver att cancerupplevelsen har lett till att väldigt starka och 

kraftfulla band har bildats till den sjuke, att de har förts närmare varandra och att 

förhållandet har förändrats till det bättre och respekten sinsemellan har ökat (Lavery & 

Clarke 1999; Robinson et al., 2005). 

 

Familjer är ofta oförberedda inför de förändringar som cancer medför och upplever 

sjukdomen som en ny värld, vilket kan jämföras med att komma till ett nytt, outforskat 

land. Liksom immigranter i ett nytt land, börjar familjer till cancersjuka, en process mot 

att antingen acceptera och skapa ett liv i den nya världen eller kämpa för att livet ska 

återgå till vad det en gång var. Eftersom cancer påverkar livet i stor utsträckning, måste 

familjer lära sig att gå vidare och utveckla ett liv som inbegriper sjukdomen (Robinsson 

et al., 2005). En studie av Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld och Mattiasson (2005) 

visade att cancer påverkar hela familjens dagliga liv och är ett hot mot den stabilitet som 

tidigare har funnits inom familjen. När en person lider av cancer är osäkerheten en stor 

källa till stress både för den drabbade och dennes familj.  

 

Kvinnor som behandlas för bröstcancer lämnas till sina närstående med sina innersta 

tankar och svåra känslor, och familj och vänner antas fungera som ett bollplank 

(Lindholm et al., 2002). Partners har en mycket viktig roll och det är mestadels de som 

stöttar, tröstar och ger den drabbade styrka (Kiss & Meryn, 2001; Lavery & Clarke, 1999; 

Willener & Hantikainen, 2005). Det kan vara svårt om den sjuke vill skydda sina 

närmaste genom att visa sig vara stark och hålla sina närstående utanför sin kamp och sitt 

lidande. Personen döljer sin oro i syfte att skydda sig själv eller sin partner från 

ytterligare ängslan och delar hellre sina tankar med sjukvårdspersonal än med sina 

närstående. De som står närmast de drabbade vill dock inte bli skyddade; för då tas de 

ifrån sin rätt att dela striden mot sjukdomen och möjligheten att uttrycka sitt lidande 

(Lavery och Clarke 1999; Lindholm et al., 2002).  

 

Sjuksköterskor beskriver att det är viktigt att uppmärksamma anhörigas behov av 

information och stöd (Ödling, Noberg & Danielsson, 2002). Kvinnor med bröstcancer 

upplever att deras partners har stora behov av ytterligare kunskap. De skulle önska att 
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sjukvårdspersonalen skulle prata mer med deras partner och de tror att detta skulle 

underlätta för männen att prata med dem själva om sjukdomen (Rees, Bath & Lloyd-

Williams, 1998). Det är angeläget att både kvinnorna och deras anhöriga har någon som 

de litar på och kan prata med (Ödling et al., 2002).  

 

Att höra misstankar om en cancerdiagnos kan leda till en krisreaktion, både för drabbade 

människor och deras närmaste (Andreassen et al., 2005). Många gånger glöms närstående 

till sjuka människor bort och åsidosätts av sjukvårdspersonal (Rees et al., 1998). 

Forskning rörande familj och partners till människor med olika typer av cancer är 

begränsad. Ofta samlas data om partnern från den sjuke, men då fångas inte upplevelser 

från partnerns perspektiv (Lavery & Clarke, 1999). Därför är denna studie av stor vikt för 

att uppmärksamma att det inte bara är kvinnan som påverkas av bröstcancer, utan att även 

hennes partner berörs i stor utsträckning. Det är angeläget att vårdpersonalen får en ökad 

förståelse för partners upplevelser för att kunna tillgodose deras behov. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelse av att leva med en kvinna som har 

bröstcancer. 

 

 

Metod 
I denna litteraturstudie användes studier med kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ 

forskning fokuserar på hur människan tolkar och hanterar de upplevda fenomenen i sin 

livsvärld och en förståelse för människans upplevda verklighet eftersträvas. Med 

kvalitativa metoder vill forskare undersöka beteenden, perspektiv, känslor och 

upplevelser som människor har i ett skede av sitt liv, det vill säga ett inifrånperspektiv 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 3).  

 

Litteratursökning 

I och med att ett inifrånperspektiv studerades genomfördes en systematisk 

litteratursökning i syfte att hitta kvalitativa, vetenskapliga artiklar. De tre internationella 

databaserna Cinahl, Academic Search Elite och PsycINFO användes för att hitta artiklar. 

En manuell sökning gjordes också, där artiklars referenslistor granskades. 
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Inklusionskriterierna för studien var heterosexuella vuxna män som lever i ett förhållande 

med en kvinna som har eller har haft bröstcancer. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska. Exklusionskriterierna var artiklar som var äldre än 20 år, det vill 

säga de som var gjorda före år 1988.  

 

Söktermer som användes var: breast cancer AND experience* OR coping AND men OR 

spouse* OR partner*. Sökorden utvecklades under tidens gång och användes i olika 

kombinationer (Bilaga 1). Trunkering användes och enligt Willman och Stoltz (2002, s. 

65) innebär det att ett ord förses med en asterisk (*) och då söker databasen på ordet med 

en variation på ändelsen. Funktionen "Per reviewed" användes vid sökningen. Först lästes 

rubrik och abstrakt på 138 artiklar för att uppskatta om de mötte syftet med sökningen. 

Artiklar som inte gjorde detta eller som var kvantitativa valdes bort. Denna systematiska 

artikelsökning resulterade i slutändan i 13 artiklar, varav två föll bort på grund av 

bristande kvalitet. De återstående 11 artiklarna som utgör resultatet presenteras i Bilaga 2. 

  

Kvalitetsgranskningen genomfördes enligt principer för kvalitetsgranskning av 

kvalitativa artiklar beskrivna i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 156). Vid 

kvalitetskontrollen utgick man ifrån olika delfrågor; problemformulering, avgränsning, 

syfte, urval av deltagare, kontext, metod, etiskt resonemang och resultat. Varje 

bedömningspunkt som för studien gav ett positivt svar tilldelades 1 poäng. Om studierna 

inte kunde uppfylla kraven på någon delfråga och gav ett negativt eller inadekvat svar 

gavs 0 poäng. Summan av poängen räknades om i procent av den totala, möjliga 

poängsumman, för att kunna värdera om artikeln höll låg, medel eller hög kvalitet. Låg 

kvalitet beräknades när procenten var mellan 60-69 %, medel var 70-79 % och hög var 

80-100 %, detta system beskrivs i Willman och Stoltz (2002, s. 91). Artiklar med låg 

kvalitet exkluderades.  

 

 

Analys 

Ett inifrånperspektiv studerades och därför användes kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats vid bearbetningen av litteraturen. Burnard (1991) och Downe-Wamboldt 
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(1992) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys innebär att materialet ska hanteras 

systematiskt och objektivt för att beskriva ett fenomen genom att lägga fokus på det 

synliga i texten. Nedan beskrivs hur analysarbetet inspirerades av Downe-Wamboldt 

(1992). 

 

Det första steget i litteraturanalysen var att läsa litteraturen i flera omgångar för att få en 

förståelse av helheten. Det andra steget var att extrahera textenheter från valda artiklar 

som svarade på syftet. Dessa kodades för att det skulle vara enkelt att gå tillbaka till 

artikeln om det skulle finnas oklarheter. I steg tre översattes textenheterna till svenska 

och i det fjärde steget kondenserades översättningarna, vilket innebär att det överflödiga i 

texten tas bort och enbart kärnan, som motsvarar studiens syfte behålls (Burnard, 1991). 

För att ge en bättre överblick av de kondenserade textenheterna skrevs de som att-satser, 

och de som hade gemensamma drag sammanfördes sedan till kategorier i ett första 

kategoriseringssteg vilket resulterade i 62 kategorier. Kategoriseringssteg två resulterade 

i 14 kategorier och det tredje steget i kategoriseringen resulterade i sex kategorier. Vid 

detta steg i analysarbetet lades dessa sex kategorier fram till 13 oberoende personer som 

granskade dem. Efter det skedde ytterligare ett steg i kategoriseringen och det blev fem 

slutliga kategorier. När kategorierna var rena och uteslöt varandra ansågs de vara klara. 

För att inte tappa något betydelsefullt i innehållet genomfördes analysen i totalt åtta steg.  
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Resultat 
Den kvalitativa innehållsanalysen med manifest ansats resulterade i fem kategorier 

(Tabell 3). Kategorierna redovisas nedan med brödtext och styrkande citat.  

 
Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5).  
Kategorier 

Att vilja göra allt för sin partner och vilja vara delaktig 

Att känslorna är svåra att hantera 

Att den sexuella relationen förändras 

Att söka balans i livet  

Att ha behov av att prata, få stöd och förståelig information  

 

 
Att vilja göra allt för sin partner och vilja vara delaktig 

Många män kände sig obekväma och oförberedda inför hela situationen och hade svårt att 

veta vad de skulle göra eller hur de skulle bete sig. De ville göra allt de kunde för att 

hjälpa och underlätta för kvinnan, men visste inte alltid hur de skulle gå till väga (Hilton, 

1993; Hilton, Crawford & Tarko, 2000; Lethborg, Kissane & Burns, 2003; Samms, 1999; 

Zahlis & Shands, 1991). Manliga partners beskrev att de försökte möta kvinnans 

känslomässiga och fysiska behov och försökte göra allting för att hon skulle få bra 

förutsättningar för återhämtning och inte få ett återfall (Hilton, 1993; Hilton et al., 2000; 

Zahlis & Shands, 1991). 

 

The most important thing was to stand by your woman. Be 
                          there for her however she needs you. (Samms, 1999, p.  

  1355). 
 

Män upplevde att de åsidosatt sina egna och den övriga familjens behov för att kunna 

fokusera på kvinnans (Marshall & Kiemle, 2005; Sandham & Harcourt, 2007; Zahlis & 

Shands, 1991). De kände att deras känslor inte var relevanta i förhållande till vad hon 

gick igenom (Lethborg et al., 2003) och det upplevdes vara deras plikt att skydda 

partnern och vara ett emotionellt stöd för henne, vara fysiskt närvarande, prata om 
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bröstcancern och lösa problem som dök upp. De kände att de var tvungna att vara starka 

och hålla sina känslor för sig själva för att kunna vara ett bra stöd till kvinnan och detta 

upplevdes svårt (Hilton, 1994; Hilton et al., 2000; Lethborg et al., 2003; Marshall & 

Kiemle, 2005; Samms, 1999; Sandham & Harcourt, 2007; Zahlis & Shands, 1991).  

 
   The most difficult part is being strong for her. Supporting  
  [your] wife when you’re holding your own feelings in. (Zahlis 
  & Shands, 1991, p. 88). 

 

Män upplevde att de borde göra mer för sin partner och de beskrev svårigheter när de 

försökte vara stödjande (Samms, 1999; Zahlis & Shands, 1991). De kände sig ängsliga 

för att säga eller göra fel (Marshall & Kiemle, 2005). En man berättade om svårigheterna 

med att lugna sin fru och få henne att förstå att han älskade henne och verkligen försökte 

förstå hennes situation (Zahlis & Shands, 1991). Män ville hantera svårigheterna med 

bröstcancern tillsammans med sin partner och fann det svårt när kvinnan slöt sig inom sig 

själv. När deras partner tydligt visade hur de på bästa sätt skulle stödja henne och när de 

fick vara delaktiga i hela processen upplevde de att sjukdomen avdramatiserades (Hilton, 

1993; Hilton, 1994: Hilton et al., 2000; Lethborg et al., 2003; Marshall & Kiemle, 2005; 

Picard, Dumont, Gagnon & Lessard, 2005; Sandham & Harcourt, 2007; Zahlis & Shands, 

1991).  

 

Partners kände sig förbisedda av sjukvårdspersonal och upplevde att deras lidande inte 

blev bekräftat och taget på allvar. De önskade att deras ord skulle räknas och respekteras 

(Hilton et al., 2000; Lethborg et al., 2003; Marshall & Kiemle, 2005; Samms, 1999; 

Sandham & Harcourt, 2007). Män i Samms (1999) studie önskade att de kunde komma 

på en lösning på bröstcancern och bota kvinnan.  

 

 

Att känslorna är svåra att hantera 

Det var svårt att se vilka fysiska och emotionella konsekvenser sjukdomen och 

behandlingen hade på partnern (Lethborg et al., 2003; Zahlis & Shands, 1991). Män var 

bekymrade över kvinnans hälsa och oroade sig för att hon skulle vila för lite så att 
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återhämtningen skulle hämmas (Hilton et al., 2000; Holmberg, Scott, Alexy & Fife, 

2001; Marshall & Kiemle, 2005; Northouse, 1989; Zahlis & Shands, 1991). De försökte 

undvika sina egna och kvinnans känslor istället för att hitta sätt att hantera dem (Samms, 

1999). Ett sätt att hantera sjukdomen var att distrahera sig genom att hålla sig sysselsatt 

(Northouse, 1989). Religiös tro var en källa till kraft och styrka och gav en känsla av 

mening i sjukdomen (Hilton et al., 2000).  

 

Känslorna var som en berg- och dalbana som måste ridas ut (Hilton et al., 2000; Samms, 

1999). Sjukdomstiden var som en mardröm och män hade i samband med diagnosen känt 

sig deprimerade, chockade och ilskna (Hilton et al., 2000; Lethborg et al, 2003; Marshall 

& Kiemle, 2005; Northouse, 1989; Samms, 1999; Zahlis & Shands, 1991). Att det inte 

fanns något de kunde göra åt cancern ledde till frustration och känslor av hjälplöshet. De 

kände att det var orättvist att deras partner hade drabbats (Hilton, 1993; Hilton et al., 

2000; Lethborg et al., 2003; Marshall & Kiemle, 2005; Samms, 1999; Sandham & 

Harcourt, 2007; Zahlis & Shands, 1991).  

 

You can’t do anything. You can’t go take the treatments for  
 them, you can’t take the radiation, you can’t. (Samms, 1999,  
 p. 1353). 

 

Beslutsfattandet om de olika behandlingsmöjligheterna var svårt. Tiden före och efter 

diagnosen, innan operationen, under behandlingen och väntan på resultat var perioder 

som upplevdes jobbiga och förvirrande (Hilton et al., 2000; Lethborg et al., 2003; 

Marshall & Kiemle, 2005; Northouse, 1989; Samms, 1999; Zahlis & Shands, 1991). När 

kvinnan kommit hem upplevdes en stor stress, och som orsak till detta uppgavs bland 

annat pressen att anpassa sig till situationen känslomässigt och ekonomiskt (Hilton et al., 

2000; Northouse, 1989). Behandlingens slut var ambivalent och förde både med sig 

känslor av lättnad och en insikt om att problemen bara hade börjat. Män beskrev att de 

kände sig vilsna och ensamma vid behandlingens slut (Lethborg et al., 2003; Marshall & 

Kiemle, 2005; Samms, 1999; Zahlis & Shands, 1991).  

 
You just kind of drop off a cliff [at the end of treatment]. And 
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 it’s like, ‘Oh no. We are on our own again. (Samms, 1999, p. 
1355). 

 

Män var medvetna om den stora påverkan som bröstcancern hade på deras liv, men 

önskade att livet skulle återgå till det normala. Därför var det viktigt att fortsätta med 

familjerutiner och vardagliga aktiviteter som vanligt. Om aktiviteterna fortsatte 

någorlunda normalt kände de att de kunde hantera situationen utan att bli överväldigade 

(Hilton et al., 2000; Samms, 1999).   

 

Män beskrev en rädsla för det okända och ångest över att inte veta vad som skulle hända 

(Hilton et al., 2000; Marshall & Kiemle, 2005; Northouse, 1989; Samms, 1999; Zahlis & 

Shands, 1991). De såg framtiden som osäker och funderade över hur livet skulle vara om 

sjukdomen kom tillbaka eller om partnern dog. Tanken på att förlora henne var 

deprimerande och orsakade ångest, sorg och rädsla inför sin egen död (Hilton et al., 2000; 

Holmberg et al., 2001; Lethborg et al., 2003; Northouse, 1989; Zahlis & Shands, 1991). 

 

 

Att den sexuella relationen förändras  

Manliga partners beskrev att sjukdomen lett till förändringar i den sexuella relationen och 

att sex inte längre var vad som prioriterades. Den egna sexuella lusten minskade och de 

åsidosatte medvetet sin egen sexualitet för att låta partnern läka (Holmberg et al., 2001; 

Marshall & Kiemle, 2005; Picard et al., 2005). Förändringar i sexlivet behövde inte alltid 

vara negativa och kunde vara lätta att acceptera, men kunde också upplevas upprörande 

och frustrerande. Män hoppades och trodde att den sexuella relationen skulle återgå till 

det normala igen efter att kvinnan återhämtat sig (Hilton et al., 2000; Holmberg et al., 

2001; Marshall & Kiemle, 2005).  

 

Innan ett bröst opererades bort beskrevs ängslan över hur resultatet skulle bli och hur de 

själva skulle reagera på det. Att få se kort på rekonstruktioner hjälpte till att förbereda sig 

på hur resultatet skulle bli. Det var hemskt när ett bröst måste tas bort och i efterhand var 

bröstförlusten en påminnelse om att partnern kunde ha dött (Marshall & Kiemle, 2005; 

Samms, 1999). Vissa blev chockade när de såg resultatet av mastektomin medan andra 
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var positiva till resultatet (Marshall & Kiemle, 2005; Sandham & Harcourt, 2007; Zahlis 

& Shands, 1991). Rekonstruktionskirurgi tycktes vara onödig och skulle orsaka obefogat 

lidande och smärta och det var svårt att förstå partnerns beslut, men trots detta fann män 

att beslutet var kvinnans och respekterade och stödde detta (Holmberg et al., 2001; 

Sandham & Harcourt, 2007). Samtidigt sågs rekonstruktionskirurgi som positiv och ett 

sätt att återställa bröstet (Marshall & Kiemle, 2005).  

 

Att se, röra och smeka partnerns ärr, naturliga eller rekonstruerade bröst kunde vara 

förknippat med ängslan. Det fanns en rädsla för att skada bröstet, riva upp operationssåret 

och göra partnern illa. Detta ledde till att män undvek att röra bröstet och var mer 

försiktiga vid fysisk kontakt (Hilton, 1993; Marshall & Kiemle, 2005; Northouse, 1989; 

Samms, 1991; Sandham & Harcourt, 2007; Zahlis & Shands, 1991). Andra hade dock 

inga problem med att röra eller se bröstet (Marshall & Kiemle, 2005; Samms, 1999). Män 

uttryckte sorg och saknad över förlusten av partnerns bröst och funderade över sin egen 

förmåga att hantera detta (Holmberg et al., 2001; Zahlis & Shands, 1991). En man 

beskrev att hans reaktion på ärret fick honom att känna sig som en ”skitstövel” och fick 

frun att känna att det var fel på henne (Samms, 1999).  

 
 I felt like a real jerk because [me reaction to her scar] made 
 her feel like there was something wrong with her, and it wasn’t 
 her -it was me. It was my problem, but the result was that she 
 had to worry that I might see her. (Samms, 1999, p. 1355). 

 

 

Att söka balans i livet 

Rollerna inom familjen förändrades i samband med sjukdomen. Män fick ta ett större 

ansvar i hemmet och se efter familjen i större utsträckning, vilket sågs som en utmaning 

(Hilton et al., 2000; Marshall & Kiemle, 2005; Samms, 1999; Sandham & Harcourt, 

2007). Att hjälpa sin partner med personlig hygien och annat som hon inte klarade av 

efter operationen var påfrestande. Det var svårt att balansera sin tid mellan hemmet och 

arbetet (Hilton et al., 2000; Marshall & Kiemle, 2005; Sandham & Harcourt, 2007; Zahlis 

& Shands, 1991). Män upplevde att de på grund av stressen från bröstcancern inte hade 

förmågan att möta barnens behov på ett adekvat sätt vilket ledde till ångest (Holmberg et 
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al., 2001; Samms, 1999). En oro över att barnen mådde dåligt och funderingar över 

vilken förmåga de hade att hantera sjukdomen beskrevs (Hilton et al., 2000; Zahlis & 

Shands, 1991).  

 

Det fanns ett behov av mer ledig tid från jobbet för att vara med under operationer, hjälpa 

till mer hemma och få mer tid tillsammans med sin fru och familj (Hilton et al., 2000; 

Zahlis & Shands, 1991). Insikten om att sjukdomen var livshotande kunde endera göra att 

relationen stärktes eller hotades (Marshall & Kiemle, 2005; Samms, 1999). Män menade 

att de inte varit medvetna om hur mycket som skulle komma att påverkas av kvinnans 

sjukdom förrän hon kom hem från sjukhuset (Northouse, 1989). Trots att det mesta 

fokuserades runt fruns sjukdom, hade de ett behov av att ha mer egen tid och att tänka 

mer på sig själva (Hilton et al., 2000; Zahlis & Shands, 1991). 

 

Studier (Hilton et al., 2000; Holmberg et al., 2001; Lethborg et al., 2003; Marshall & 

Kiemle, 2005; Northouse, 1989; Zahlis & Shands, 1991) visade att bröstcancern gjorde 

att det som var viktigt i livet omprioriterades, det väsentligaste var att partnern skulle 

överleva. Cancerupplevelsen inspirerade till att sätta livet i ett dagligt perspektiv och 

gjorde män medvetna om vikten av att fånga ögonblicken (Lethborg et al., 2003; Zahlis 

& Shands, 1991). De ville se livet från den ljusa sidan och ta dagen som den kom, men 

detta var svårt och sågs som en utmaning. De försökte omge sig av positiva människor 

och ville bli uppmuntrade (Hilton et al., 2000; Northouse, 1989; Samms, 1999; Zahlis & 

Shands, 1991). Partners upplevde att kvinnorna fokuserade för mycket på det negativa 

och kände sig överväldigade av deras mörka tankar (Hilton, 1993; Lethborg et al., 2003), 

men samtidigt var de förundrade och imponerade över kvinnornas styrka och förmåga att 

hantera sjukdomen (Hilton et al., 2000). 

 

 

Att ha behov av att prata, få stöd och förståelig information  

Män beskrev att stöd var viktigt och att det fanns ett stort behov av detta för att kunna 

hantera sina egna och partnerns känslor (Northouse 1989; Samms, 1999; Sandham & 

Harcourt, 2007). Sjukvården hade varit utmärkt för kvinnan men partners kände att det 
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fanns brister i stödet och hjälpen för dem själva och resten av familjen (Hilton et al., 

2000; Lethborg et al., 2003; Marshall & Kiemle, 2005; Samms, 1999; Sandham & 

Harcourt, 2007). Samtidigt kunde vårdpersonalen upplevas som ett stöd och en källa till 

uppmuntran (Hilton et al., 2000; Marshall & Kiemle, 2005). De ville att sjukvården 

skulle erbjuda tillfällen att träffa andra i samma situation. Män som deltog i stödgrupper 

eller andra hjälpprogram fann det väldigt stödjande och kände sig mindre ensamma. De 

som inte blivit erbjudna sådana möjligheter efterlyste detta (Hilton et al., 2000; Marshall 

& Kiemle, 2005). En man reflekterade över att det var lättare att prata med andra män än 

att prata med sin partner (Hilton, 1994). 

 

Andra källor till stöd var familj, vänner och arbetskamrater (Northouse, 1989). Stöd, 

uppmuntran och praktisk hjälp från familjen var särskilt uppskattat och gjorde det lättare 

att ta sig igenom svårigheterna med sjukdomen (Holmberg et al., 2001; Lethborg et al., 

2003; Marshall & Kiemle, 2005; Northouse, 1989; Sandham & Harcourt, 2007). En nära 

relation och en bra kommunikation med partnern ansågs vara viktigt och hjälpte män 

genom upplevelsen. Dock kunde en rädsla för att såra kvinnans känslor leda till att 

kommunikationen med henne blev svår och sågs som en utmaning (Holmberg et al., 

2001; Marshall & Kiemle, 2005; Samms, 1999; Sandham & Harcourt, 2007; Zahlis & 

Shands, 1991). Trots att män uppskattade hjälp och stöd från andra beskrev de ett behov 

av att begränsa detta och hålla det inom rimliga gränser (Hilton et al., 2000). Det 

upplevdes svårt att hantera vänners reaktioner och människor som var obekväma av 

vetskapen om bröstcancern, och inte var stödjande. Vänners frågor om sjukdomen 

uppskattades och gav tillfälle att prata, men de kunde också upplevas besvärande (Hilton, 

1994; Hilton et al., 2000; Marshall & Kiemle, 2005; Sandham & Harcourt, 2007; Zahlis 

& Shands, 1991). Vissa män ville inte prata om sina upplevelser eller förnekade sitt 

behov av att göra det på grund av deras manliga roll (Hilton, 1994; Hilton et al., 2000; 

Samms, 1999; Sandham & Harcourt, 2007). De som inte hade någon att prata med kände 

sig ensamma och isolerade. De upplevde att det inte fanns någon som vågade ta upp 

ämnet med dem (Hilton et al., 2000; Lethborg et al., 2003; Marshall & Kiemle, 2005; 

Sandham & Harcourt, 2007). 
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 Nobody ever talked to me or spoke anything about it…I’m by  
myself a lot of the time, it’s not good at all. (Sandham &  
Harcourt, 2007, p. 69). 

 

Det fanns ett stort behov av information som inte alltid blev mött, vilket upplevdes 

frustrerande (Hilton et al., 2000; Sandham & Harcourt, 2007; Zahlis & Shands, 1991). 

Vid diagnosen fanns en önskan av information om vad som kunde förväntas av 

sjukdomen. Partners ville att informationen skulle vara detaljerad och förklarad på ett 

lättförståeligt sätt (Hilton et al., 2000; Marshall & Kiemle, 2005; Northouse, 1989; 

Samms, 1999; Sandham & Harcourt, 2007). Samtidigt kunde information vara 

förvirrande och överväldigande (Samms, 1999; Sandham & Harcourt, 2007).  

 

 

Diskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelse av att leva med en 

kvinna som har bröstcancer. Studien resulterade i fem kategorier; att vilja göra allt för sin 

partner och vilja vara delaktig, att känslorna är svåra att hantera, att den sexuella 

relationen förändras, att söka balans i livet och att ha behov av att prata, få stöd och 

förståelig information. 

 

I denna litteraturstudie beskrev män att de alltid hade sin partners bästa i åtanke och 

gjorde allt de kunde för att hjälpa henne. En studie (Cheung & Hocking, 2004) visade att 

partners till människor med MS kämpade för att kunna ge sin sambo kärleksfull vård i 

hemmet, men oroade sig för att deras egen hälsa i framtiden skulle begränsa deras 

möjligheter att vårda. De pressade konstant sig själva till att höja sin förmåga och 

kämpade för att fortsätta vara starka.  

 

Manliga partners i vår litteraturstudie satte sina egna och den övriga familjens behov och 

känslor i andra hand för att kunna stödja frun på bästa sätt. De upplevde att deras känslor 

inte var relevanta i förhållande till vad kvinnan gick igenom och kände att de måste vara 

starka för att kunna vara ett bra stöd till henne. Kärner, Dahlgren och Bergdahl (2004) 

beskrev att partners till människor som har hjärtsjukdomar även de ville vara ett stöd för 
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den sjuke och till de förändringar som kom efter diagnosen. Detta var inte alltid så lätt för 

dem och de kände sig besvikna när de inte kunde vara det stöd som de önskade vara. 

Andra studier (Jumisko, 2007, s. 37; Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Reed & Claunch, 

2002) beskrev också att partnern anpassade sig efter den sjukes behov och kontrollerade 

och tryckte undan sina egna känslor. Reed och Claunch (2002) visade att partners 

försökte skydda den sjuke från situationer som kunde göra dem upprörda eller 

deprimerade. De hade svårt att veta när de gjorde rätt eller fel.  

 

En studie (Almberg, Grafström & Winblad, 1997) visade att personer blir bortglömda av 

sjukvårdspersonal och familj när de sätter upp en hård fasad och inte låtsas om de 

påfrestningar som sjukdomen medför. Detta kan bero på att man inte ser på utsidan att 

personen mår dåligt och behöver hjälp. Vår litteraturstudie visade att män tryckte undan 

sina känslor för att skydda sina partners. Därför måste man som sjukvårdspersonal alltid 

erbjuda stöd till närstående och visa att man finns där, oavsett om de ber om hjälp eller 

visar att de mår dåligt. Sjuksköterskor måste förklara för män att det är vanligt att känna 

så, men att man visst kan vara ett bra stöd även om man visar sina känslor. Vår förståelse 

är att män inte mår bra av att trycka undan sina känslor. 

 

Partners till kvinnor med bröstcancer ville att deras partner skulle dela sina bekymmer 

med dem. De önskade att de och kvinnan skulle stödja och hjälpa varandra igenom 

upplevelsen, men kände sig ibland uteslutna av partnern och vårdpersonal. Män ville att 

deras ord skulle respekteras och tas i beaktande. I likhet kom Lukkarinen och Kyngäs 

(2003) fram till att partners till personer med sjukdom fann det viktigt att stödja varandra. 

I andra studier (Eriksson & Svedlund, 2006; Reed & Claunch, 2002) beskrev också 

närstående att de kände sig exkluderade och förbisedda av vårdpersonal och familj. Att 

partners till sjuka människor vill dela svårigheter som följer med sjukdomen är inte unikt 

för närstående till kvinnor med bröstcancer, utan kan ses generellt hos män och kvinnor 

som har en sjuk partner. Det är viktigt att redan vid utredning och diagnos av cancer 

bekräfta partnern. Vårdpersonal måste skapa ett klimat som främjar närståendes 

delaktighet i vården och som alltid får dem att känna sig välkomna och visa dem att de är 

viktiga och värdefulla. För att partnern ska få en möjlighet att dela upplevelsen med 
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kvinnan måste de också få information och bli införstådda i sjukdomen och 

behandlingen. Om anhöriga känner att de inte får dela sjukdomsupplevelsen med sin 

partner kan vi förstå att de känner sig känslomässigt ensamma. 

 

Män i vår litteraturstudie kände en rädsla inför framtiden och oroade sig för att 

sjukdomen skulle komma tillbaka och att partnern skulle dö. Detta kan jämföras med 

Cheung och Hockings (2004) studie om partners till personer med Multipel Sklerosis 

(MS), vars främsta oro var vilken aspekt av självständighet som deras partner skulle 

förlora härnäst. En annan stor oro som var svår för män att hantera var att partnern skulle 

begå självmord. I vår studie var det sjukdomen i sig som männen var oroliga för, skulle 

leda till döden, men i studien av Cheung och Hocking (2004) var de rädda för att 

påfrestningarna som sjukdomen medfört skulle leda till att kvinnan inte längre skulle orka 

eller vilja leva. 

 

I litteraturstudien framkom att manliga partners åsidosatte sina egna sexuella behov för 

att låta kvinnan återhämta sig. I en studie (Nene, Coyaji & Apte, 2005) beskrevs att män 

som tidigare i ett förhållande inte haft några problem med erektionen, kunde få 

erektionssvårigheter när de åsidosatte sin sexualitet för att kvinnan som de levde med av 

olika anledningar inte kunde eller ville ha sex.  

 

Män i vår studie beskrev att de var osäkra på hur de skulle klara av att hantera 

bröstförlusten och att det kunde vara gynnsamt att innan bröstrekonstruktionen få se 

bilder, för att få en förståelse över hur resultatet skulle bli. En studie (Justus, Wyles, 

Wilson, Rode, Walther, & Lim-Sulit, 2006) om förberedelseprogram för barn inför 

operationer visade fördelar som ökad kunskap, förbättrade copingstrategier, minskad oro 

och rädsla och ökat förtroende för sjukvårdspersonalen. Vår förståelse av detta är att det 

kan tillämpas även på vuxna människor och att partners till kvinnor med bröstcancer 

skulle gynnas av ytterliggare stöd och information som förberedelse inför operationen av 

bröstet. 
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Litteraturstudien visade att män upplevde att rollerna inom familjen förändrades i 

samband med sjukdomen. De fick ta ett större ansvar än vad det var vana vid i hemmet, 

med hushållssysslor och se efter familjen. Det ökade ansvaret sågs som påfrestande och 

det upplevdes vara svårt att balansera sin tid mellan hemmet och jobbet. Liknande 

upplevelser beskrivs i andra studier (Barcus, 1997; Eriksson & Svedlund, 2006; Isaksson, 

2007, s. 41; Jumisko, 2007, s. 35; Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Reed & Claunch, 2002) 

som beskrev svårigheterna med att balansera sin tid. I Isakssons (2007, s. 40) avhandling 

framkom att partnerns ryggmärsskada var en svår situation för männen. Vi anser att det 

skulle vara till stor hjälp om sjukvårdspersonal i ett tidigt skede informerade partnern till 

den sjuke om vilka svårigheter han kan komma att förvänta sig när frun/sambon är sjuk. 

På detta sätt skulle kanske mannen få möjlighet att tidigt justera och anpassa sitt schema 

för att underlätta under sjukdomstiden.  

 

I vår litteraturstudie framkom att män behövde stöd och praktisk hjälp, från familj och 

sjukvårdspersonal. Stödet från sjukvårdspersonalen var bristande och männen upplevde 

att de enbart fokuserade på kvinnans behov och förbisåg dem. Detta kan också ses i andra 

studier (Isaksson, 2007, s. 40-41; Lukkarinen & Kyngäs, 2003) vilka beskrev ett behov 

av ytterliggare stöd från sjukvårdspersonal och människor i den närmaste omgivningen. 

Isaksson (2007, s. 41) skrev vidare att män många gånger upplevde missnöje över det 

stöd och bemötande de fått från professionella. Män ville ha emotionellt och praktiskt 

stöd från vänner och familj, men samtidigt kunde människor i deras omgivning upplevas 

som en börda, eftersom de förväntade sig att männen skulle fungera som en länk mellan 

dem och kvinnan. Flera andra studier (Barcus, 1997; Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Reed 

& Claunch, 2002) visade att närstående inte hade någon att prata med och kände sig 

isolerade.  

 

Att män upplever att de får otillräckligt med stöd, kan enligt Cheung och Hocking (2004) 

relateras till brist på förståelse, felaktiga bedömningar av deras situation och att deras 

vårdande inte värdesätts. Barcus (1997) menar att en annan orsak till det bristande stödet 

är att män inte på egen hand brukar ta initiativ till att söka stöd i en svår situation. En 

tänkbar orsak till detta kan vara att de inte vill erkänna problemet och har ett beteende 
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som innebär att de stänger ute känslor som är svåra att hantera. För att minska 

närståendes stress och stärka förhållandena till dem behöver sjukvårdspersonal enligt 

Cheung och Hocking (2004) en bättre förståelse för enskilda anhörigvårdares 

upplevelser. Bra vård måste vara flexibel och lättillgänglig och respektera människors 

olika behov. Vi anser att sjukvårdspersonal måste ta sig tid till att prata enskilt med 

närstående för att få en bättre förståelse för hur de upplever situationen. Varje människa 

är unik med unika behov och upplevelser. Anhöriga lider också när någon är sjuk, men de 

åsidosätts inom sjukvården och de får inte sina behov av stöd tillgodosedda. Vi skulle 

önska att man, för att fånga upp männen, skulle skicka hem ett personligt brev till dem 

med information och erbjudande om stöd. Ett personligt brev skulle göra att män skulle 

känna sig bekräftade. Skriftlig information kan aldrig ersätta muntlig, men det kunde vara 

hjälpfullt att få både och. I brevet skulle även ett telefonnummer finnas angivet och det 

skulle understrykas att mannen vid funderingar eller behov av att prata med någon kunde 

kontakta bröstsjuksköterskan på sjukhuset. 

 

I denna litteraturstudie framkom att män kände att det var till stor hjälp att delta i 

stödgrupper. De ville ha någon att prata med om sina känslor och erfarenheter av 

bröstcancern. Detta kan också förstås genom Barcus (1997) och Winslows (2003) studier 

som beskriver partners upplevelser. De menade att närstående uppskattar när de ges 

möjlighet att träffa andra i samma situation. Att få en möjlighet att dela sina upplevelser 

med andra ger en känsla av att inte längre vara ensam, ger möjlighet att ge varandra 

styrka och gör det lättare att hantera situationen. Närstående känner sig mindre 

deprimerade och får en insikt om att det finns de som har det värre och får hjälp att förstå 

vad de kan göra för att stödja sin partner (Barcus, 1997; Winslow, 2003). Kärner et al. 

(2004) beskrev att partners behöver hjälp med att hantera sina egna känslor. Ett sätt att 

göra detta är att erbjuda deltagande i fokusgrupper, vilket upplevdes vara en gynnande 

intervention (Reed & Claunch, 2002). Att ge män som lever med en kvinna som har 

bröstcancer stöd och en möjlighet till att träffa andra män i samma situation är viktigt. Vi 

tror att om männen skulle ges tillfälle att delta i stödgrupper och dela sina erfarenheter 

med varandra, skulle deras känslor bli bekräftade. De skulle få en möjlighet att prata om 

sina problem med män som förstår dem. Stödgrupper skulle underlätta för dem att 
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hantera de påfrestningar som följer med cancern. Det optimala vore om det på alla 

sjukhus som behandlar bröstcancer fanns stödgrupper för manliga partners. Utöver 

muntlig information och inbjudan till stödgrupper från personalen kunde det också 

erbjudas i tidigare nämnda informationsbrev. 

 

I vår litteraturstudie framkom att manliga partners ansåg sig behöva mer information än 

vad de fick från sjukvården. Liknande resultat kan ses i studien av Rees et al. (1998) som 

visade att många män kände sig obekväma med att kontakta sjukvårdspersonal för att få 

information. Män kände sig isolerade eftersom de inte visste vem de skulle vända sig till 

på sjukhuset. De ville inte söka upp personal för att ställa frågor, utan ville att 

sjukvårdspersonal skulle erbjuda dem information. Majoriteten av partners till kvinnor 

med bröstcancer upplevde att de inte fick någon information av sjukvårdspersonal och att 

kontakten med dem var bristfällig, vilket ledde till missnöje. Cheung och Hocking (2004) 

menar att partners borde få information om sjukdomen och dess fysiska och påverkan 

genom seminarier eller rådgivning. Detta kan hjälpa dem att utveckla mer effektiva 

strategier för att klara av förhållandet.  

 

Jumisko (2007, s. 36-38) underströk att det är viktigt att uppmärksamma att anhöriga 

också lider och har det svårt. Reed och Claunch (2002) menar att sjuksköterskor bör vara 

medvetna om den mentala stressen som anhöriga upplever efter en allvarlig skada och 

bör inkludera stöd till dem i patientens vårdplan. Sjuksköterskor måste enligt Brajtman 

(2005) och Ödling et al. (2002) möta både patienters och anhörigas individuella behov. 

Söderström, Benzein och Saveman (2003) beskrev att en viktig del av professionen är att 

ta hand om patientens familj. I en studie (Ödling et al., 2002) beskrev sjuksköterskor att 

närstående hade ett stort behov av stöd och att ha någon att prata med och fråga. De 

tyckte att detta var viktigt att uppmärksamma, men hade svårt att ge konkreta exempel på 

hur de tillgodosåg detta. De ansåg att partners till kvinnor med bröstcancer ofta blev 

förbisedda. Söderström et al. (2003) visade att det inte gjordes några aktiva försök att 

inkludera familjer i planering och vård av patienten. Sjuksköterskor beskrev att mycket 

kunde förbättras och de efterlyste mer tid till att kunna sitta ner med de anhöriga för att 

prata. För att trösta de anhöriga var de tvungna att vara öppna, närvarande och ha mod till 
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att ta steget för att verkligen kunna möta dem. Att ge stöd och råd till närstående på ett 

bra sätt möjliggjordes genom en bra relation med dem (Söderström et al., 2003). Att det 

till och med framkommit i studier med sjuksköterskor att stödet till närstående är 

begränsat tycker vi ytterliggare understryker behovet av att utveckla detta vidare. Om 

man är medveten om problemet måste det också åtgärdas. Vi som sjuksköterskor har ett 

ansvar att se de anhöriga och deras behov av stöd och tröst av oss. Att bekräfta män som 

har en partner med cancer och hjälpa dem att må bättre anser vi vara en viktig uppgift i 

vårt yrke.   

 

 

Metoddiskussion  

Denna litteraturstudie baseras på 11 kvalitativa vetenskapligt granskade artiklar, som 

hittades via databaser som är kopplade till Luleå tekniska universitet. Tillförlitligheten 

styrks genom att metoden kan replikeras, eftersom databaser och de sökord som användes 

och dess olika begränsningar och kombinationer är redovisade. Trovärdigheten styrks 

genom att artiklar som ingått i analysen kvalitetsgranskades och artikelöversikt med 

granskningsbetyg finns redovisat. Analysen baseras enbart på artiklar som bedömdes vara 

av hög kvalitet. Holloway och Wheeler (2002, s. 254) menar att trovärdigheten ökar om 

det finns möjlighet att gå tillbaka till originalkällan. I denna studie finns alla referenser 

angivna i referenslista, med de artiklar som använts i analysen markerade med en 

asterisk. Vi har under hela processen försökt vara textnära och gått tillbaka till 

originalartiklarna när det har funnits oklarheter. Trovärdigheten i resultatet stärks 

ytterliggare när citat har använts, eftersom de exakta ord som använts i den ursprungliga 

texten då kan ses. Vi har även medverkat vid tre seminarier där andra har fått ta del av 

materialet och på detta sätt gett extern validitet (jmf. Burnard, 1991). Andra styrkor med 

litteraturöversikten är att vi är två forskare som tillsammans genomförde analysarbetes 

alla steg, vilket minskar risken för tolkning och ensidighet. Tre databaser användes vid 

sökningen och vi valde att beställa artiklar för att inte begränsa oss till de artiklar som 

bara fanns i fulltext. Svagheter med studien kan vara att vi är ovana i kvalitetsbedömning 

och kan därför ha gett orättvisa betyg. En faktor som kan ha påverkat resultatet i studien 

är att alla artiklarna är skrivna på engelska, vilket kan ha lett till att någon feltolkning kan 
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ha skett i och med att engelska inte är vårt modersmål och att nyanser i texten då kan ha 

gått förlorade. 

 

Slutsats 

Slutsatsen av denna litteraturstudie är att en bröstcancerdiagnos inte bara påverkar 

kvinnan som får den utan även i hög grad hennes partner. Om sjuksköterskor inte ser 

partners och bekräftar dem finns det en risk att deras lidande förstärks. Män önskar få 

prata med andra i samma situation och detta kan sjukvårdspersonal ge möjlighet till. 

Stödgrupper för män visade sig vara mycket uppskattat och värdefullt och är något som 

måste utvecklas i fortsatt omvårdnad av allvarligt sjuka människor och deras partners. 

Män känner sig exkluderade från den vård som ges till kvinnan och detta är någonting 

som all sjukvårdspersonal måste ta till sig och aktivt börja arbeta emot. 
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Bilaga 1 
 
Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 
Syfte med sökning: Mannens upplevelse av att leva med en kvinna med bröstcancer 
 
CINAHL 2008-01 
Nr.  Begränsningar ¹) Sökterm Träffar              Valda   
1 PR MH² ”Breast Neoplasms+” 16082                
2 PR MH ”Men” 1317 
3 PR (MH “Men”) or spouse* 5397 
4 PR (MH “Men”) or spouse* or partner* 21300 
5 PR Experience* or coping 90753 
6 PR #1 and #4 and #5 125                     10 
7 PR MH “Mastectomy” 1211 
8 PR #6 104 
9 PR+FT Relationship 7725 
10 PR+FT # and Family 803 
11 PR+FT #10 and Cancer 48          
    
Academic Search Elite 2008-01 
1 FT+SU+PR Relationship 4435 
2 FT+SU+PR #1 and Family 194 
3 FT+SU+PR # 2 and Cancer 19 
4 FT+SU+PR Breast cancer  5767 
5 FT+SU+PR Breast cancer or breast neoplasms 5806 
6 FT+SU+PR men* 29363 
7 FT+SU+PR Men* or partner* 30687 
8 FT+SU+PR Men* or partner* or spouse*  32013 
9 FT+SU+PR Experience* 849 
10 FT+SU+PR Experience* or coping* 855 
11 FT+SU+PR Experience* or coping* or perspective* 1102 
12 FT+SU+PR #11 and #8 and #5 0 
13 PR family and #9 and #4  149 
14 PR #13 and #6 9                          1 
 
PsycINFO 2008-01 
1 PR+KW Breast cancer or breast neoplasms 3235 
2 PR+KW #1 and men or spouse or partner 190 
3 PR+KW #1 and #2 and experience or coping 32 
4 PR+KW #1 and #2 and #3 and experience or coping 

and qualitative 
4 

 
¹ FT – Fritextsökning, PR - Per Reviewed, SU – Subject Terms, KW – Key Word 
² MH – Exact Subject Heading 
 
 
 
 
 
 
 



 28

Bilaga 2 
 
Tabell 2. Översikt av artiklarna i analysen (n=11) 
Författare 
/ år 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamling / 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hilton, A. 
B., (1993).  

Kvalitativ 35 familjer Fokuserade 
intervjuer/  
innehållsanalys & 
konstant 
jämförande analys 
 

Upplevelsen av att få 
cancern behandlad, 
familjemönster under 
cancern och andra 
problem. 

Hög  
(85 %) 

Hilton, A. 
B., (1994). 

Kvalitativ 41 familjer Semistrukturerade 
intervjuer, 
standardiserade 
skalor/ 
Innehållsanalys, 
triangulering med 
de standardiserade 
skalorna 
  

Att dela betydelsen 
med varandra och i 
vilken grad man 
pratar med varandra.  

Hög  
(83 %) 

Hilton, A. 
et al. 
(2000). 
 

Kvalitativ 10 partners Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Konstant 
jämförande analys 

Två huvudteman; (1) 
att fokusera på fruns 
sjukdom och vård & 
(2) att fokusera på att 
familjelivet skulle 
fortsätta rulla på. 
 

Hög  
(94 %) 

Holmberg, 
S. K. et al. 
(2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
pilotstudie 

10 kvinnor, 5 män 
 
 
 
 

Fokusgrupper, 
individuella 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Fyra huvudteman; (1) 
en dålig relation 
behöver ej ha berott 
på diagnosen (2) 
kommunikationen 
parterna emellan  kan 
bli mindre öppen, (3) 
singelkvinnor 
verkade vara mer 
sårbara för problem, 
(4) deltagarna 
bekräftade också ett 
behov av 
interventioner  för att 
underlätta coping av 
ämnen som är 
relaterade till 
intimitet och 
sexualitet. 
 

Hög  
(80 %) 

Lethborg, 
C. E. et al., 
(2003). 
 
  

Kvalitativ 9 kvinnor, 7 män Semistrukturerade 
intervjuer / 
Innehållsanalys 

Uppleva kris, chock, 
förvirring och 
hjälplöshet. Att 
försöka ta kontroll. 
Påverkan på 
närståendes liv. 
Känna ambivalens 

Hög  
(90 %) 
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Tabell 2 (fortsättning). Översikt av artiklarna i analysen (n=11) 
Författare 
/ år 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamling / 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Marshall, 
C., & 
Kiemle, G. 
(2005). 
 
 
  

Kvalitativ 26 kvinnor, 16 män Semistrukturerade 
intervjuer / 
Innehållsanalys.  

Upplevelse av ångest, 
oro, påverkande 
faktorer, självbild, 
sexuella förändringar 
och stress till följd av 
bröstrekonstruktion. 

Hög  
(100 %) 

Northouse, 
L. L. 
(1989). 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 50 
mastektomipatienter 
& deras (50) män 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Att oroa sig över 
överlevnaden och att 
oroa sig under tiden i 
sjukhuset och i 
hemmet, uppleva 
stressande faser i 
sjukdomen, faktorer 
som hjälper till att 
hantera. 

Hög  
(80 %) 

Picard, L. 
et al. 
(2005). 
 
 
 
 
  

Kvalitativ 16 patienter med 
partners 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys. 

Fyra huvudteman: (1) 
att hantera hotet om 
förlust och 
osäkerheten om 
framtiden, (2) hantera 
det okända, (3) 
hantering av kvinnans 
förändring i sexlivet 
och (4) att organisera 
ett socialt nätverk av 
stöd.   
 

Hög  
(85 %) 

Samms, M. 
C. (1999).  

Kvalitativ 10 män Fokusgrupp 
intervjuer/  
deduktiva och 
induktiva 
kodnings metoder.  

Uppleva personliga 
och emotionella 
svårigheter samtidigt 
med en önskan att 
stödja sina fruar. Att 
vilja ha hjälp till att 
hantera sina egna 
bekymmer och till att 
hjälpa frun. 
 

Hög  
(100 %) 

Sandham, 
C., & 
Harcourt, 
D. (2007). 
 
 
 
 

Kvalitativ  6 män Semistrukturerade 
intervjuer/  
Kvalitativ tematisk 
analys 

Fyra huvudteman: (1) 
involvering under 
beslutsprocessen,(2) 
att ge och söka stöd, 
(3) möjlighet att prata 
och (4) anpassande 
beteenden.  
 

Hög  
(85 %) 
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Tabell 2 (fortsättning). Översikt av artiklarna i analysen (n=11) 
Författare 
/ år 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamling / 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Zahlis, E. 
H., Shands, 
M. E. 
(1991). 

Kvalitativ 67 partners Öppna intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Sju huvudteman; (1) 
reaktionen på fruns 
sjukdom, (2) hur de 
klarade av 
sjukdomsupplevelsen, 
(3) att anpassa sitt liv 
efter sjukdomens 
krav, (4) att vara 
känslig för hennes 
behov, (5) tankar om 
framtiden, (6) försök 
för att minimera 
sjukdomens 
påverkan, och (7) 
känna påverkan på 
förhållandet. 

Hög  
(85 %) 
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