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Upplevelsen av att leva med en kvinnlig partner som behandlas för 

bröstcancer- En litteraturstudie  

Abstrakt  

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste maligna sjukdomen bland kvinnor. Varje 

år insjuknar kring 9700 individer världen över. Att få diagnosen skapar ofta en stor 

oro och ångest inför framtiden, även kvinnans med bröstcancers partner blir drabbad 

och kan hamna i en kris. Det kan vara viktigt att inte glömma bort att ge bekräftelse 

och stöd till partners. Partners kan känna maktlöshet och genomgå ett enormt 

lidande.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur partners till kvinnor med 

bröstcancer upplever sin situation. 

Metod: Studiens design var en systematisk litteraturstudie och består av 9 

vetenskapliga artiklar. Datainsamling gjordes genom sökning i databaserna Medline 

och Cinahl. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades därefter genom manifest 

innehållsanalys. 

Resultat: Partners till kvinnor med bröstcancer påverkas av kvinnans bröstcancer 

sjukdom. Partners upplever sin egen situation väldigt individuellt. Partners lidande 

kan lindras genom rätt stöd och information, mötet med vårdpersonal är viktigt för 

partners välbefinnande och för att kunna hantera den nya livssituationen. 

Konklusion: Vårdpersonal innehar en viktig funktion i att underlätta och stödja vid 

lidande som partners upplever till följd av kvinnans bröstcancer. Vidare bör det ägnas 

mer tid från vårdpersonal att identifiera stödinsatser för partners. 

 

Nyckelord: partners, bröstcancer, upplevelser, information 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The experience of living with a female partner being treated for breast 

cancer- a literature review  

 

Abstract  

 

Background: Breast cancer is the most common malignant disease for women. 

Each year, around 9700 individuals develop breast cancer worldwide. Being 

diagnosed with breast cancer often cause great concern and uncertainty towards the 

future, which also applies to the women’s partners who also gets affected. Therefore, 

it can be important that health care professionals don’t forget to give partners 

support and help, as partners might feel powerless and undergo enormous suffering. 

Aim: The aim of this study was to describe how partners to women with breast 

cancer experience their situation. 

Method: The design of this study was a systematic literature study based on 11 

scientific articles. Data acquisition was conducted by research in the Medline and 

Cinahl databases. Quality checks and analyses of the articles were made through 

manifest content analyzes. 

Results: Partners to women with breast cancer are affected by the women’s disease 

as well. Their experience of the situation varies and is very individual. The suffering 

of the partners can be relieved by support, information and meetings with health care 

professionals. These meetings are important for the partners well-being and for them 

to cope with their new life circumstances. 

Conclusion: Health care professionals have a key role in easing the suffering that 

partners experience as a result of the women’s breast cancer. More time from health 

care professionals should be devoted into identifying adequate support measures for 

partners. 

 

Keywords: spouses, breast cancer, experiences, information 



 

 

 

INTRODUKTION 

 

Studier har gjorts i större utsträckning med fokus på kvinnan med bröstcancer, där 

har det studerats vilket sorts behov av stöd och information som finns från kvinnans 

perspektiv. I en studie av Landmark och Whal (2002) dras slutsatsen att socialt stöd 

från partners samt andra familjemedlemmar har varit viktigt för kvinnans 

överlevnad. Partners till kvinnor med bröstcancer kan agera som stöd till kvinnan 

men också finnas som en resurs för vårdpersonalen. Partners känner kvinnan sedan 

tidigare och fungerar som ett mellanled mellan det förflutna, nutiden och framtiden 

och kan vara kvinnans viktigaste stöd genom sjukdomens svåra och goda dagar. 

Partnern kan aldrig ta ledigt ifrån sin roll, utan måste alltid finnas där. Ska partnern 

klara av att vara denna resurs kan stöd och uppföljning från vårdpersonalen hjälpa 

(Reitan 2003, 206-207). 

 

Mellan åren 1970-2014 har antalet bröstcancerdiagnoser ökat från cirka 80 till 200 

fall per 100 000 individer. År 2014 rapporterades 9730 fall med kvinnlig bröstcancer 

(Socialstyrelsen 2015). De allra flesta bröstcancerdiagnoser drabbar kvinnor (Bergh 

et al. 2007, 27-28). Bröstcancer är mycket ovanligt bland kvinnor i 20-års ålder, men 

från 30 års ålder och fram till klimakteriet ökar antalet fall. Medianåldern för att 

insjukna i bröstcancer är 62 år. Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken hos 

medelålders kvinnor i Sverige. Dock så har överlevnaden efter 5 år ökat till 90 % i 

dagsläget jämfört med 1960 talet då överlevnaden efter 5 år låg på 65 %. En trolig 

förklaring är till viss del införandet av kontinuerlig kontroll av mammografiscreening 

för kvinnor, men den största anledningen till lägre mortalitet beror dock på 

strålbehandling och tilläggsbehandling efter kirurgi (Bergh och Emdin, 2008 s. 265-

268). Orsaken till varför en person drabbas av bröstcancer är väldigt olika. Genetiska 

orsaker till uppkomst av bröstcancer förekommer hos 5-10 % av individerna, dessa 

har nedärvda mutationer i BRCA1 och BRCA2- generna (Kvinnsland 2003, 310). 

 

Bröstcancer utgår i de allra flesta fall från epitelet i bröstkörtelvävnaden i enheter 

som kallas lobulära, tubulo och duktala. Det finns olika sorters bröstcancer, lobulär 

cancer in situ (DCIS) och duktal cancer in situ (LCIS). DCIS är dominerande och kan 

upptäckas som en palpabel knöl i bröstet som kvinnan själv finner eller som i de
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flesta fall upptäcks vid en mammografi. LCIS upptäcks sällan genom kliniska symtom 

eller mammografi, mer vanligt som ett bifynd vid bröstkirurgi. I tidiga stadier 

uppvisar sig bröstcancer relativt symtomlöst. Majoriteten för att upptäcka 

bröstcancer är idag vid en mammografiundersökning (65-70%). För den del patienter 

som inte upptäcks genom mammografi är det vanligaste symtomet en knöl i bröstet 

som oftast påträffas där det finns mest bröstkörtelvävnad i den yttre kvadranten. 

Andra vanliga symtom är hudförändringar runt bröstet, indragning av bröstvårtan 

och huden (Bergh och Emdin, 2008 s. 270-272). Mastektomi är en av 

behandlingsmetoderna vid bröstcancer, det är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att 

hela bröstvävnaden, bröstvårtan och vårtgården avlägsnas (Bergh et al, 2007. 57). 

Den tuffa behandlingen som kvinnan genomgår skapar total utmattning och 

reaktioner från kroppen som förändrad matsmältning och reaktioner på hud samt 

slemhinnor är vanligt. Lidandet för kvinnor med bröstcancer och deras partners 

förvärras ju längre behandlingen pågår (Landmark & Wahl 2002).  

 

Partners till kvinnor med bröstcancer blir också påverkad av hela kvinnans 

livssituation (Northouse et al. 1995). I en studie av Alacacioglu (2009) fick partners 

skatta sin egen livskvalité, partners skattade liknande nivåer av lidande som kvinnan 

med bröstcancer och livskvalitén påverkas negativt för dem båda. I en studie av Kim 

(2008) har det visat sig att likheter i partners och kvinnor med bröstcancers lidande 

vilket kan påverka deras livskvalitet positivt genom att de kan stötta och förstå 

varandra bättre. Brandão (2014) studie fortsätter att beskriva hur psykologiska 

insatser för par kan vara effektivt för både partnern och kvinnan med bröstcancer för 

att kunna känna livskvalité och klara av psykiska påfrestningar. En 

bröstcancerdiagnos kan för kvinnan både leda till akut och känslomässig obalans 

vilket gör att det vardagliga livet med sin partner kan bli svårt att hantera (Landmark 

& Wahl 2002). Partnern blir ofta ett stort stöd för kvinnan och kan hjälpa henne att 

klara vardagen trots sjukdom (Reitan 2003, 205). Vardagen påverkas för partners av 

kvinnans behandling som kan innefatta kirurgi eller strålbehandling. Vid kirurgin så 

blir bröstets utseende förändrat, vilket kan ses som ett erogent område. Attraktionen 

mellan partnern och kvinnan med bröstcancer kan i relationen förändras när bröstet 

ser ut som ett operations ärr (Woloski-Wruble & Kadmon, 2002). I en studie av 

Paterson et al. (2016) har den förändrade kroppsuppfattning en stor inverkan på 

kvinnornas återhämtningsprocess, kvinnorna upplevde en oro över att den 
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förändrade kroppsbilden skulle påverka det sexuella samlivet negativt med deras 

partners. Studier har visat att risken för ångest och depression kan öka för kvinnan 

med bröstcancer om det sociala nätverket är litet och om stödet från omgivningen 

och partners upplevs otillräckligt (Drageset et al. 2012). Kvinnor med bröstcancer har 

uttryckt ett stort behov av att få stöd ifrån sin partner (Mellon & Northhouse, 2002). 

Detta kan innebära att partnern får en mycket central roll som stöd och resurs för 

kvinnan (Reitan 2003, 204-206).  

 

Partners till kvinnor med bröstcancer kan agera som stöd till kvinnorna i form av att 

partners deltar i omvårdnadsarbetet eller endast finns där på sidan utan att delta i 

omvårdnadsarbetet (Melin-Johansson et al. 2007). Att agera som stöd kan ses från 

två synsätt enligt Melin-Johansson (2007), personlig påfrestning och opersonlig 

påfrestning. Den personliga påfrestningen innebär en känslomässig belastning som 

partners kan uppleva och den opersonliga påfrestningen innebär de praktiska och 

kroppsliga uppgifterna som vården utför. Omne-Ponten (1993) menar på att 

forskning inte studerat partners till kvinnor med bröstcancers situation tillräckligt för 

att veta om de har en betryggande livssituation för att kunna agera som stöd till 

kvinnan med bröstcancer.  

 

Partners till kvinnor med bröstcancer kan enligt Reitan (2003, 205) genomgå en egen 

traumatisk kris, partners och kvinnan kan ha olika syn på hela situationen samt att de 

har olika behov som kan göra att de hamnar i otakt med varandras reaktioner. 

Definitionen av kris är när individen har en oförmögenhet att övervinna en ny 

situation (Jonsson 2005, 71). Alla partners till kvinnor med bröstcancer hanterar 

problem och kriser på ett individuellt sätt. Detta kan uttrycka sig utåt genom att 

partnern inte bryr sig, ett undvikande beteende kan formas för att inte komma i 

kontakt med upprörande känslor. Detta kan vara en grundsten till varför det blir 

konflikter och problem inom relationen (Robinson, Carroll & Watson, 2005). 

Krisreaktioner kan enligt Jonsson (2005, 72) delas in i tre kategorier som inkluderar 

känslomässiga-, kroppsliga- och tankemässiga symtom. De känslomässiga symtomen 

kan visa sig i kombinationer av panik, oro och depression. De tankemässiga 

symtomen är vanligen förändrat tänk eller en minskad kapacitet av att kunna ta 

beslut. De kroppsliga symtomen kan utgöra en större mängd fysisk stressrelaterad 
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påverkan. Även beteendemässiga symtom inkluderas som kan bestå av fientlighet, 

förargelse och tillbakadragenhet. Även självmedicinering kan förekomma i form av 

alkohol, tobak och droger. Partners upplevelser påverkas av krisen, alla reagerar olika 

och symtomen visar sig individuellt när kvinnan får bröstcancer diagnos.     

 

I dagens sjukvård så erbjuds kvinnan med bröstcancer mer stöd än vad hennes 

partner får. Det varierar mycket runt om i Sverige vilka resurser som finns till stöd 

och information för partners. Sjukhusen erbjuder olika former av stöd, på vissa 

sjukhus finns psykosociala enheter, medan på andra sjukhus så erbjuds stöd som 

vårdpersonalen kan ge. Behovet av stöd för partners till kvinnor med bröstcancer är 

väldigt individuellt och varierar under sjukdomens olika faser (Carlsson, 2007, 17). 

På vissa ställen i Sverige finns det stödgrupper för partners, dessa kallas 

anhöriggrupper. Det kan vara värdefullt för vissa partners att träffas i grupp och dela 

sina egna erfarenheter och träffa andra som är i samma situation, det finns också 

ibland blandade grupper som är för både sjuka och partners. Patientföreningar kan 

ibland anordna stödgrupper för partners till kvinnor med bröstcancer och på alla 

sjukhus finns sjukhuskyrkan där partners kan få stöd på olika sätt. Man behöver inte 

vara kristen för att söka stöd via kyrkan (Natt och dag, 2015). I flera församlingar 

finns det så kallade samtalsakuter, de vänder sig till individer som har hamnat i en 

akut livskris, för att hjälpa individen att komma igenom krisen erbjuds ett antal 

stödsamtal för att komma vidare med det som känns svårt (Natt och dag, 2015). Även 

att öka informationen om bröstcancer via media, broschyrer och organisationer 

skulle kunna bidra till att kvinnan med bröstcancer och hennes partner får mer insikt 

och stöd om sjukdomen (Brown et al. 2000). 

 

Partners till kvinnor med bröstcancer upplever också ett lidande som kvinnan 

upplever vid en bröstcancerdiagnos. De behöver extra information om sjukdomen, 

behandlingen och behöver få uppmärksamhet för sina emotionella, sociala och 

sexuella behov (Rhibna Neris, 2014). Varje partners coping strategi bör bedömas 

individuellt, vissa vill inte öppna sig inför vårdpersonalen utan klarar det på egen 

hand, vilket inte bör glömmas bort (Rose & Foy, 2001). Få studier har studerat 

partners egna upplevelser av att vara partner till en kvinna med bröstcancer. Denna 

litteraturstudie kan bidra till ökad kunskap om partners upplevelser av att leva med 
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en kvinna som har bröstcancer vilket i sin tur kan bidra till att förbättra 

omvårdnaden för partners.
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SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur partners till kvinnor med 

bröstcancer upplever sin situation. 

 

METOD 

Studiens design är en litteraturstudie. Denna litteraturstudie handlar om att skapa en 

bild över kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsrelaterat område eller svårigheter 

inom verksamhetsområdet för vårdpersonal (Friberg, 2006, s. 115). 

Artiklarna i denna litteraturstudie var av kvalitativ design, som utgått från personers 

levda erfarenheter samt upplevelser och för att få helhetsförståelse om hur det är att 

leva med en kvinna som har bröstcancer (Olsson & Sörensen, 2011, s. 100-101). 

Genom kategorier utformar denna litteraturstudie partners till kvinnor med 

bröstcancers livsvärld (Olsson och Sörensen 2007, s. 79).  

 

Sökmetoder 

I denna litteraturstudie söks litteratur i databaserna Cinahl (EBSCO) och Medline 

(PubMed) med avgränsningar. För att få ett begränsat antal träffar har vi använt oss 

av databasernas uppslagsverk för att hitta så effektiva sökord som möjligt. Sökorden 

som används är: spouses, breast cancer, experience, information. För att kunna 

systematisera vår sökning har vi använt oss av flera söktermer som har kombinerats 

med varandra genom booleska sökoperatörer (se bilaga 1). Till denna litteraturstudie 

har den allra vanligaste operatorn AND använts för att kunna bestämma vilket 

samband våra utvalda sökord har till varandra (Östlundh 2012, s. 69). För att inte gå 

miste om ord som har liknande innebörd har det valts att explodera och inkludera 

underrubriker till de termer som det var möjligt till. 

 

Urval 

Till denna litteraturstudie användes kvalitativa artiklar. I urvalet ingick endast 

artiklar som var peer-rewied granskade. Kvaliteten på artiklarna ska vara av medel 

eller hög kvalité. Studierna var skrivna på engelska eller svenska och begränsades till 
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att inte vara äldre än 25år. 

 

Inklusionskriterierna var att de som deltog i studien skulle vara partners till kvinnor 

med bröstcancer. Ett kriterium var att målgruppen skulle vara vuxna personer över 

18år. Partners oavsett kön har inkluderats. Exklusionskriterierna i denna 

litteraturstudie var om det framgick i studierna att någon annan form av psykisk 

ohälsa hos deltagarna förekom. Studier som bedömdes vara av låg kvalitet uteslöts. 

Artiklarna granskades utifrån William, Stoltz, Bahtsevani (2006) utformade 

kvalitetsbedömnings mall (se bilaga 1). Efter det bedömdes artiklarna om de var av 

medel eller hög kvalitét (se bilaga 2). Kvalitetsgranskade artiklar till resultatet 

sammanfattades i en artikel översikt (se bilaga 3). 

 

Analys  

Analysen vid denna litteraturstudie utgår ifrån redan färdigställda rapporter och 

forskningsartiklar. I denna litteraturstudie analyserades de valda artiklarnas resultat 

genom en innehållsanalys inspirerad av Friberg (2012, 151) för att strukturera och 

finna samband utifrån syftet. Det första steget som gjordes var att läsa igenom 

artiklarna tillsammans flera gånger för att få en överblick över helheten och 

resultatet. Det andra steget var att hitta de delar i resultatet som svarade på syftet till 

denna litteraturstudie. Det tredje steget var att sortera de utvalda delarna av varje 

studies resultat som svarade på syftet. I det fjärde steget gjordes en sammanställning 

av likheter och olikheter mellan de valda resultaten som sedan bildade 

underkategorier och kategorier. I det femte steget bildades tre kategorier och sex 

underkategorier som redovisas i resultatet. (jfr. Friberg 2012, 127-129)  

 

Denna analysmetod valdes för att på ett lätthanterligt sätt följa arbetets helhet för att 

sedan urskilja de viktiga delarna för att kunna sätta ihop till en ny helhet (Friberg 

2012, 127).  

 

Etisk granskning  

Forskningsetik innebär att alla individer som ingår i studien inte får exploateras, bli 

skadade eller bli illa behandlade. Människans autonomi i forskningen ska alltid 
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behandlas med respekt (Kjellström 2012, 70-71). De artiklar som användes i denna 

litteraturstudie var godkända av en etisk kommitté och hade ett etiskt 

förhållningssätt, detta försäkrades genom att kontrollera att artiklarna blivit 

godkända av en etikprövningsnämnd. Etiska överväganden var presenterade i 

studierna eller så fanns det ett publicerat antagningskrav för tidskriften på ett etiskt 

resonemang (jfr Forsberg & Wengström, 2008, 77).  
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RESULTAT 

De studier som analyserats i resultatet är nio vetenskapliga artiklar. Resultatet 

presenteras i tre kategorier och sex underkategorier nedan i tabell 1.  

 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

 

Ökat lidande när 

kvinnan lider 

- En oviss framtid ger ökad oro 

och lidande 

- Att känna inre stress då kvinnan 

lider 

 

Förändrade roller i 

relationen 

- För att agera som stöd krävs 

eget stöd 

- Att inta nya roller för att 

upprätthålla vardagen 

 

Kommunikationens 

hinder och svårigheter 

 

- Förlorad intimitet i relationen 

- Att önska delaktighet genom 

kommunikation och information  

 

 

Ökat lidande när kvinnan lider 

Denna kategori visar på att den ovissa framtiden ger ökad oro och lidande samt en 

inre stress över att se sin kvinna lida. 

 

En oviss framtid ger ökad oro och lidande 

I en studie av Lindholm (2002) har partners beskrivit lidandet som en ständig oro 

över vad som kommer hända, bara vetskapen av att kvinnan har diagnosen 

bröstcancer upplevs som ett stort lidande. I Lethborg (2003) studie beskriver 

partners framtiden som oviss när situationen kändes svår att förstå. Lethborg (2003) 

beskriver även i sin studie om hur partners upplever oförståelse över hur detta kunde 
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hända just deras kvinna. Tankar över hur detta kunde hända just dom beskrivs även i 

Fitch och Allard (2007) studie där partners upplevde mer och mer oro över framtiden 

ju längre tiden gick. Harrow (2008) visar också i sin studie att partners till kvinnor 

med bröstcancer upplever en ständig oro över den ovissa framtiden.  

 

Partners upplever ständig oro över att inte kunna göra något åt situationen och 

känslan av att tappa kontrollen helt uppstår (Duggleby et al. 2012). Partners har 

beskrivit i Lethborg (2003) studie att de ville göra något åt situationen i tidigt skede 

men upplevde det var svårt när de såg kvinnan med bröstcancer lida. Lindholm 

(2002) beskriver i sin studie att partners till kvinnor med bröstcancer upplever sig 

otillräckliga när deras eget lidande är för stort för att kunna hantera bådas. Partners 

har även i Lindholm (2002) studie fortsatt att uttrycka att de inte vill tynga kvinnan 

med sitt eget lidande, partners upplever att deras lidande skulle lindras om de får 

vara delaktiga i vården och få mer information om kvinnans vård. 

 

Varje gång partners kände känslan av att kunna gå vidare så påträffades ett nytt 

hinder där de lämnades med nya obesvarade frågor (Harrow, 2008). Partners till 

kvinnor med bröstcancer har beskrivit upplevelsen av lättnad när behandlingen var 

över, men samtidigt en ovisshet över att cancer kan komma tillbaka i framtiden. 

Partners upplever att det var jobbigt att se sin fru bara fokusera på det negativa 

medan de själva försökte gå vidare (Lethborg et al. 2008). I Harrow (2008) studie 

fann man också att partners upplevde situationen som att röra sig bakåt och framåt, 

snarare än att kunna gå vidare. Trots att kvinnans bröstcancer behandling var 

avslutad, kände partners fortfarande en ovisshet över att sjukhuset skulle ringa och 

säga att cancer hade kommit tillbaka. Flera partners ansåg att det var nödvändigt att 

dra ett streck över bröstcancer diagnosen medan deras fruar inte var redo att göra 

det. Till skillnad från att kunna dra ett streck över diagnosen led vissa partners med 

den dagliga påminnelsen om risken för cancerns återkomst fyra år efter diagnos.  
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Att känna en inre stress då kvinnan lider 

I en studie av Zahlis & Shands (1999) beskrivs det att partners upplevde en inre 

psykisk stress som uttrycktes genom nedstämdhet, sömnsvårigheter och nedsatt 

aptit. Partnerns till kvinnor med bröstcancers oroliga känslor för sin egen hälsa 

upplevdes som stressande och energikrävande. Att se sin kvinna lida och genomgå 

behandlingar påverkade också partners psykiskt och var oerhört stressande. Smärtan 

som kvinnan med bröstcancer uttryckte upplevdes som mest påfrestande för partners 

och även svårigheter att hantera när kvinnan gråter och är deprimerad. I Hilton 

(2000) studie har man också funnit att partners upplever en ökad inre stress över 

situationen när de hela tiden försöker vara positiva inför kvinnans lidande. 

 

 

Förändrade roller i relationen 

Denna kategori visar på hur partners upplever att de själva behöver någon form av 

stöd för att själva kunna agera som stöd till kvinnan med bröstcancer. Att vara ett 

stöd för kvinnan innebär att inta nya roller för att kunna upprätthålla vardagen. 

 

För att agera som stöd krävs eget stöd 

Sandhamn och Harcourt (2007) fortsätter att beskriva i sin studie att vissa partners 

upplevde att de behövde mer stöd än andra och saknade någon form av hjälplinje 

eller partnergrupp. Partners upplever att både kvinnan med bröstcancer och 

vårdpersonalen förväntar sig att de ska orka ge stöd, stödet upplevs svårt att ge från 

partners då de har en egen inre kamp av ångest och sorg vilket gör att de känner sig 

pressad när de ska agera som stöd till kvinnan (Lindholm et al. 2002).  

 

Partners har beskrivit att de känner sig som ett viktigt stöd för kvinnan genom att 

alltid finnas där för att förmedla hopp (Lindholm et al. 2002). Partners beskriver att 

känslan av hopp finns för att kunna göra det bästa utav de svåraste situationerna, för 

att orka gå vidare (Duggleby et. al 2012). Att få finnas som stöd till kvinnan vid 

beslutfattande samtal, kirurgi och vid återhämtningsperioden har beskrivits av 

partners i en studie av Sandham och Harcourt (2007) som ett stort behov för att 

kunna ge stöd. 
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Att inta nya roller för att upprätthålla vardagen 

Partners upplevelser av förändrade roller var ett tema som framgick i ett flertal 

studier. Sandhamn och Harcourt (2007) fann i sin studie att partners upplevelser av 

förändrade roller kunde vara ett ökat ansvar i hemmet eller hjälp med personlig vård 

då kvinnan behövde vila efter behandling. Vissa partners upplevde de nya rollerna 

som stressande och ansåg att de lagt undan sina egna behov för att stödja kvinnan, 

särskilt när det gällde deras arbete. Partners upplevde svårigheter att kombinera både 

arbete och ansvar i hemmet. Sandhamn och Harcourt (2007) har funnit i sin studie 

att det krävdes stora förändringar i vardagsrutiner när de gick in i nya roller, både 

praktiskt och emotionellt. I Harrow (2008) studie visade det sig att partners 

upplevde nya roller i förhållandet när de agerade både som känslomässigt och fysiskt 

stöd till kvinnan genom att ta ett större ansvar över arbete, hushåll och barn. Partners 

har beskrivit att de måste vara flexibla med sina timmar på arbetet för att kunna 

upprätthålla vardagen, det var viktigt för partners att se till att barnen fått gå i skolan 

och växa upp. I en studie av Fitch och Allard (2007) har det framkommit att partners 

som har små barn i familjen upplever en extra kamp att balansera vardagen där 

barnen kräver större omhändertagande och ansvar. Partners har fortsatt vidta 

särskilda roller en tid efter att behandlingen var över, som en skyddande roll för sin 

fru (Harrow, 2008).  

 

Som svar på sin egen rädsla och förvirring så beskrev partners i Lethborg (2008) 

studie att de tog på sig rollen som vårdgivare, vilket gjorde att de upplevde mer 

kontroll över situationen. Kontrollen gjorde att de kunde säkerhetsställa att deras 

kvinna fick den bästa behandlingen och vården. I en studie av Shannon (2015) 

beskriver partners deras upplevda förlust av frihet i samband med den nya vårdande 

rollen, särskilt efter kirurgi, strålningsbehandling eller cellgiftsbehandling. 
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Kommunikationens hinder och svårigheter 

Denna kategori visar att partners upplever förlorad intimitet med sin kvinna. 

Partners upplevelser av hinder i kommunikationen och dess betydelse för att känna 

delaktighet. 

 

Förlorad intimitet i relationen 

Den fysiska intimiteten undveks av partners när de såg sin fru med obehag som 

illamående, kräkning och smärta som bidrog till att partners lust avslog helt för 

sexuell intimitet, partners upplevde sig berövad på sexuell njutning. Ämnet kan vara 

svårt att samtala om med en sjuksköterska, läkare eller en nära vän då känslan av 

skam är vanligt. Detta kan göra att den sexuella intimiteten inte blir 

uppmärksammad och hjälpinsatser uteblir (Nasiri et al. 2012). Partners i Sandham 

och Harcourts (2007) studie var rädda över att skada sin fru eller öppna upp det 

kirurgiska såret vilket bidrog till att partners undvek att röra vid bröstet och sexuell 

intimitet. Det har också visat sig i Sandhamn och Harcourts (2007) studie att 

partners har en positiv syn på det förändrade utseendet av bröstet medan andra 

partners var chockerad över utseendet och fruktade intim kontakt efter operation. 

Lethborg (2003) beskriver i sin studie att partners ville höja sin kvinnas självkänsla 

efter en bröstkirurgi genom att stödja hennes förändrade kroppsuppfattning, viljan 

att smeka hennes bröst för att visa att ingenting har förändrats och att de fortfarande 

älskade hennes kropp var viktigt för dem. Partners i Fitch och Allard (2007) studie 

upplevde att förlusten av ett bröst inte var ett problem för dem och var inte en 

prioritering som skulle kunna påverka relationen. 

 

Att önska delaktighet genom kommunikation och information 

Partners i en studie av Sandham och Harcourt (2007) upplevde hinder vid 

kommunikation med andra. Vissa upplevde inte ett behov av att prata om sina 

känslor och ansåg att detta inte var en del av deras manliga roll. Sandham och 

Harcourt (2007) studie fortsätter beskriva att öppen kommunikation mellan partners 

och kvinnor med bröstcancer upplevdes som ett behov för partners och att de hjälpte 

de båda. Det har även visat sig i Lindholm (2002) studie att om kvinnan inte 

kommunicerar och delar med sig av sitt lidande så upplevde partnern inte 
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delaktighet, partners beskriver att det skulle vara skönt att få prata och känna stöd 

från vårdpersonalen i dessa situationer. Sandhamn och Harcourt (2007) fortsätter att 

beskriva i sin studie att vissa partners har upplevt att de ville prata men kände att de 

ignorerades eller inte hade möjligheten för att fokus alltid var på deras kvinna med 

bröstcancer vilket bidrog till att partners inte upplevde delaktighet. Att deltagit i 

forskning genom att få berätta om sina upplevelser har visat sig i Sandhamn och 

Harcourt (2007) studie som en bra upplevelse för att få uttrycka sina erfarenheter. 

 

I studien av Sandham och Harcourts (2007) beskrivs partners upplevelser av att söka 

information om bröstcancer på internet vid bristande kommunikation och 

information från vården. Partners till kvinnor med bröstcancer som deltog i Sandham 

och Harcourts (2007) studie beskriver att de sökte efter information av någon form, 

medan vissa ville undvika att veta detaljerad information så beskrev andra hur de 

sökte omfattande och detaljerad information om bröstcancer. Internet användes utav 

alla partners i studien, stora mängder information kunde hittas specifikt om 

komplikationer vilket kunde upplevas väldigt överväldigande för partnerna.  
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion   

I denna litteraturstudies resultat visar det sig att partners till kvinnor med 

bröstcancer upplever en mycket svår situation när kvinnan blir sjuk och att de har ett 

stort behov av stöd och information. Resultatet i denna litteraturstudie beskriver 

också att partners till kvinnor med bröstcancer upplever ett ökat lidande när kvinnan 

lider. Partners till kvinnor med bröstcancer har beskrivit att de behövt prioritera bort 

sina egna behov och inta nya roller för att kunna agera som stöd till kvinnan. Partners 

upplever sig inte delaktiga vid utebliven kommunikation med kvinnan och vid 

utebliven information från vårdpersonalen. När kommunikationen uteblir har 

partners till kvinnor med bröstcancer i denna litteraturstudies resultat sökt 

information själva vilket har skapat en onödig oro. Resultatet i denna litteraturstudie 

fortsätter att beskriva att partners till kvinnor med bröstcancer upplever känslor som 

orolighet för vad sjukdomen innebär, rädsla för återfall, osäkerheten om att själv 

klara av att finnas som en resurs för att ge stöd till kvinnan och ovisshet inför 

framtiden. I Mellon & Northhouse (2002) studie har liknande fynd framkommit då 

partners till kvinnor med bröstcancer upplever rädslan för sjukdomsåterfall och oro 

för framtiden. Reitan, (2003, 204-205) beskriver att partners till kvinnor med 

bröstcancer vill ha en fungera vardag trots sjukdom, det kan medföra en stor 

belastning på den egna hälsan för partners, både fysiskt och psykiskt. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie påvisar att partners kan uppleva liknande lidande 

som kvinnan upplever, lidandet innefattar också att partners till kvinnor med 

bröstcancer upplever ett eget lidande över bröstcancerdiagnosen samt ett ökat 

lidande över den ovissa framtiden. Eriksson (1994, 90) lyfter att lidandet bör 

avlägsnas så långt det är möjligt, förutsättningar för detta är att skapa respekt och 

bekräftelse inom vården som kan innefatta en vänlig blick, ett ord eller en beröring 

som uttrycker medlidande. Resultatet i denna litteraturstudie visar på att partners 

oftast går emellan sjukhuset, hemmet och arbetet vilket kan påverka att vårdpersonal 

missar att ge den information och det stöd som behövs. Vilket Bultz (2000) funnit 

likheter med i sin studie, där har det lyfts fram värdet av att partners får stöd i form 

av en stödgrupp vilket gjort det lättare för dem att hantera situationen samt bidrog 
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till mindre problem i förhållandet med kvinnan. I denna litteraturstudies resultat 

framkommer det luckor i om partnern till en kvinna med bröstcancer får tillräckligt 

med stöd. Liknande fynd har hittats i ett flertal studier som visar på att partners till 

kvinnor med bröstcancers behov av stöd bör belysas i större utsträckning än vad som 

finns studerat idag (Rees et al. 1998; Petrie et al. 2001; Nikoletti et al. 2003). Denna 

litteraturstudies resultat visar att vårdpersonal har en viktig stödjande roll för 

partners till kvinnor med bröstcancer. Det styrks i Stoltz (2007) studie där det funnit 

att termen socialt stöd i form av ett ändamålsenligt stöd från vårdpersonal till 

partnern har förmedlat hopp samt trygghet så att partners ska kunna dela med sig av 

sina bekymmer. I Neufeld och Harrison (2010) studie har man funnit liknande fynd 

att socialt stöd i form av ömsesidigt samspel mellan vårdpersonal till mottagare är en 

viktig del för att mottagaren ska få möjligheten att prata om sina upplevelser och 

erfarenheter.  

 

I denna litteraturstudies resultat har partners beskrivit att de väljer att inta nya roller 

och prioriterar bort sina egna behov för att prioritera kvinnan med bröstcancers 

behov. Detta lyfts av Reitan (2003, 204-207) som beskriver att partners kan välja att 

prioritera bort sina egna behov för att de alltid vill finnas som stöd för kvinnan med 

bröstcancer. En aspekt att beakta för vårdpersonal har funnits i Samms (1999) studie 

som visar att partners till kvinnor med bröstcancer kan välja att dölja för 

omgivningen hur dåligt de faktiskt kan må, för att alla andra ska tro att det är bra. 

Stöd från vårdpersonal har visat sig vara viktigt i denna litteraturstudies resultat för 

att partners ska orka agera som stöd till kvinnan med bröstcancer. Stödet från 

partners till kvinnan med bröstcancer har även visat sig vara betydelsefullt för 

kvinnans överlevnad. Detta styrks i Kiss & Meryn (2001) studie där det framkommer 

att partners har en väldigt betydelsefull roll för sin kvinna när det gäller att trösta och 

ge henne styrkan att klara av sjukdomen. 

 

Hinder och svårigheter i kommunikationen har i denna litteraturstudies resultat visat 

sig vara ett problem som partners till kvinnor med bröstcancer upplever med sin 

kvinna och mot vårdpersonal. I denna litteraturstudies resultat beskrivs betydelsen 

av kommunikation mellan partnern och kvinnan med bröstcancer. Partners upplevde 

en känsla av att inte vara delaktig när kvinnan och vårdpersonalen inte 

kommunicerade med dem. Detta kan också ses som en aspekt som funnits i Harkness 
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Hodgson (2003) studie som beskriver sambandet mellan kommunikation och nivåer 

av depression där ineffektiv kommunikation mellan partners och kvinnor med 

bröstcancer är partners största oro och kan bidra till högre nivåer av depression. I 

Chung & Hwang (2012) studie styrks också vikten av en väl fungerande 

kommunikation där partners beskriver svårigheter när de ska kommunicera med sina 

kvinnor med bröstcancer på en känslomässig nivå. I denna litteraturstudies resultat 

beskriver partners till kvinnor med bröstcancer att det inte är manligt att prata om 

sina känslor. Chung och Hwang (2012) studie lyfter också fram kommunikationen ur 

ett genusperspektiv där det enligt tradition inte är ”manligt” att prata om känslor 

vilket skapar svårigheter med kommunikationen mellan mannen och kvinnan, 

mannen känner ett ansvar över att vilja hjälpa men vet inte riktigt hur när de inte 

kommunicerar på samma känslomässiga plan. Likheter har funnits i Nasiri (2016) 

studie som förklarar vikten av en fungerande kommunikation mellan partners och 

kvinnor med bröstcancer, kan partnern och kvinnan kommunicera med varandra och 

förstå varandras situationer kommer förhållandet att påverkas på ett positivt sätt och 

kan även bidra till en ökad känsla av hopp. Skillnader mellan män och kvinnor har 

identifierats när det gäller att binda relationer, kvinnor föredrar att binda ett fåtal 

nära och trygga relationer medan männen binder relationer som är ytligare samt flera 

relationer samtidigt (David-Barrett et al. 2015). Det kan till denna litteraturstudies 

resultat vara en intressant aspekt för vårdpersonal att se relationer ur detta synsätt, 

eftersom kommunikationen kan krocka då man ser relationen på olika vis som man 

och kvinna vilket kan göra det svår att förstå varandras reaktioner. Här har 

vårdpersonalen en viktig roll, hänsyn till individen bör tas och ses ur ett 

genusperspektiv. Collins (2015) styrker detta genom att beskriva att vårdpersonal 

som möter olika människogrupper ska sträva efter att inge respekt till alla individers 

värderingar och traditioner. 

 

Denna litteraturstudies resultat har beskrivit att partners till kvinnor med 

bröstcancer har upplevt svårigheter med den intima kontakten med sin kvinna, samt 

partnerns rädsla att skada kvinnan vid sexuell kontakt vilket bidrog till ett 

undvikande beteende från partners. Liknande svårigheter benämns i en studie av 

Hoga (2008) där kvinnornas skam över bröstets förändrade utseende kunde göra att 

den intima beröringen undveks av partners för att inte såra kvinnan. Liknande fynd 

har även setts i Mak Wai Ming (2002) studie som beskriver att partners till kvinnor 
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med bröstcancer kände obehag över bröstets förändrade utseende och undvek 

beröring av kvinnans bröst. Motstridiga resultat visar sig dock i denna 

litteraturstudies resultat där det beskrivs att partners kände sig positiva till bröstets 

förändrade utseende och valde att röra kvinnan som de alltid gjort för att visa att 

inget har förändrats. Vilket även styrks av Hoga (2008) studie där partners beskrivit 

att bröstets förändrade utseende inte påverkade deras intima relation utan att 

kvinnans liv värdesattes högre. I denna litteraturstudies resultat beskriver partners 

till kvinnor med bröstcancer svårigheter att samtala om sexuella frågor med en 

sjuksköterska, läkare eller en nära vän eftersom skam är vanligt. Om inte sexuella 

frågor ställs från partners kan det finnas en risk att hjälpinsatser uteblir, vilket gör 

det viktigt att vårdpersonal vågar ta upp frågor om ämnet. Jämförande studie av Mak 

Wai Ming (2002) visar att ett förhållningssätt med öppen kommunikation från 

vårdpersonal om känsliga ämnen såsom sorg över ett förlorat bröst och sexualitet i 

relationen uppskattades från både partners och kvinnan med bröstcancer. I denna 

litteraturstudies resultat har partners till kvinnor med bröstcancer beskrivit att 

bristande kommunikation kan bidra till eget sökande av information i sociala medier. 

Liknande fynd har Petrie (2001) funnit i sin studie att alla människors 

informationsbehov är olika, vissa vill ha kontroll genom att söka information medan 

andra ville undvika att ta reda på något kring sjukdomen. Här är det betydande enligt 

Reitan (2003, 66-67) att vårdpersonalen tar på sig en viktig roll när det gäller att ge 

korrekt information till både partners och kvinnan med bröstcancer, detta minskar 

risken för missförstånd, oro och förvirring om sjukdomen. 

 

Ur ett omvårdnadsperspektiv så kan resultatet i denna litteraturstudie visa att nya 

roller var svårt att hantera för partners till kvinnor med bröstcancer. Detta styrks i 

fler studier där partners upplevde att de var pressade över att ta på sig nya roller och 

ett större ansvar över hushållet och barnen (Kadmon et al. 2008; Petrie et al. 2001). 

Davis Kirsch (2003) beskriver i sin studie att det behövs mer stöd till föräldrarna att 

tala med sina barn i skolåldern om bröstcancer, att prata med barnen bör ske tidigt 

och ofta. I detta behöver partners till kvinnor med bröstcancer hjälp och stöd från 

vårdpersonal på olika sätt genom att hålla öppna diskussioner om allvarliga ämnen 

om bröstcancer. Barns upplevelser om bröstcancer är påverkad och beroende av 

omgivningen samt föräldrarnas upplevelser (Lewis et al. 1993). Om omvårdnaden 

skulle anpassas till dessa familjebehov så som de visat sig i denna litteraturstudie, så 
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kan sannolikt familjefokuserad omvårdnad vara en lämplig modell att möta upp 

partners och deras familjers behov. När positiva influenser ges från någon i familjen 

så påverkar det hela familjen på ett positivt sätt, detta kan medföra att även personen 

i familjen med sjukdomen mår bra, vilket smittar av sig vidare till partnern och 

resterande familjemedlemmar. Partnern med sin familj kan alltså själv bidra till 

minskat lidande, ökat välbefinnande och hälsa för alla (Wright & Leahey, 2013). 

Forskningsresultat har visat att partners upplever vården av den sjuke som en börda 

och blir lätt utmattade och om fokusen enbart ligger på den sjuka vilket resulterar till 

att resterande familjemedlemmar hamnar i bakgrunden (Nolan et al. 2003). 

Familjecentrerad omvårdnad är en omvårdnadsmodell som skulle kunna vara 

hjälpsam, denna modell grundar till att vårdpersonal ser familjen som en helhet och 

utgår från ett familjefokuserat perspektiv. Denna modell kan vara gynnsam till att 

stödja partners till kvinnor med bröstcancer. Familjecentrerad omvårdad är en 

modell som bygger på sjuksköterskans inställning och attityd till familjen samt till att 

ha förståelse för familjen ur ett systemteoretiskt perspektiv där det sker en ständig 

rörelse mellan förändring och balans, stagnation och dynamik eller trygghet och 

osäkerhet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Det finns två förhållningssätt, den 

ena benämns familjecentrerad omvårdnad vilket innebär att familjen ses som ett 

nätverk där alla medlemmar utgör varsin del där de tillsammans blir större än 

summan av delarna. Den andra benämns familjerelaterad omvårdnad vilket innebär 

att antingen sätts partnern till kvinnan med bröstcancer i fokus eller kvinnan med 

bröstcancer (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Nolan (2003) fortsätter att 

beskriva att familjecentrerat förhållningssätt inte finns tillräckligt av inom vården 

och om vårdpersonal kan möta familjer som en enhet kan det bidra till att de blir mer 

delaktiga i vården där allas kompetens och familjens resurser prioriteras och tas till 

vara på. Familjecentrerat förhållningsätt bör ha ett större utrymme än vad som finns 

i dag inom vård och omsorg (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Utifrån resultatet i 

denna litteraturstudie kan det vara gynnsamt att partners till kvinnor med 

bröstcancer bemöts genom ett familjecentrerat förhållningssätt från vårdpersonal 

eftersom det kan bidra till att partners kan hantera sin livssituation på ett lättare sätt 

genom stöd från vårdpersonal och familjemedlemmar.  
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METODDISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur partners till kvinnor med 

bröstcancer upplever sin situation. Denna litteraturstudie har uppnått sitt syfte 

genom att partnerns upplevelser har beskrivits. Tanken bakom att välja en 

litteraturstudie som metod var för att sammanställa forskning som redan finns om 

partnerns situation samt vad som behövs mer forskning om. Segesten (2006, 87) 

beskriver att en litteraturstudie kan ge en inblick över vad som inte blivit tillräckligt 

forskat om. 

 

Nio vetenskapliga artiklar har används till denna litteraturstudies resultat, varav alla 

artiklarna var av kvalitativ design. Valet av kvalitativ design var för att den beskriver 

personens upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2006, 87). En kvalitativ studie ger 

en bild över helheten men förklarar i liten utsträckning om orsaker och samband, 

vilket en kvantitativ studie gör (Forsberg & Wengström 2013, 53-55). Artiklarna som 

valdes ut är baserade på intervjuer vilket gör att uppfattningen om partners till 

kvinnor med bröstcancers upplevelser blir mer djupgående och personlig. 

Intervjufrågorna i artiklarna har granskats tillsammans för att säkra att de svarade på 

partners till kvinnor med bröstcancers upplevelser, det kan ses som en styrka med 

litteraturstudien. Sökorden justerades efter hand under litteratursökningen, 

sökningen blev mer inriktad och träffarna blev färre vilket gjorde att artikelurvalet 

blev mer relevant. Sökorden som valts ut och använts för att hitta väsentliga artiklar 

ska baseras på studiens syfte (Karlsson 2012, 108). Nio artiklar hittades som 

granskades och användes till resultatet, flest sökträffar gjordes i databaserna Pubmed 

och Cinahl. För att de två databaserna innefattar forskning om omvårdnad (Forsberg 

& Wengström, 2013, 75; Polit et al. 2010), vilket var relevant för denna 

litteraturstudie. Artiklarna som använts styrks genom att dessa kvalitetsgranskats 

och en artikelöversikt med granskningsbetyg finns redovisat som bilaga (bilaga 4). 

Analysen av artiklarna genomfördes gemensamt samt medverkan under 2 

seminarium där denna litteraturstudies resultat diskuterades vilket ökar 

trovärdigheten av studiens resultat. 

 

Alla artiklar hade begränsningen att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska, 

vilket kan vara en svaghet då andra betydelsefulla artiklar kan bli försummade. 
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Studierna är utförda i olika delar av världen vilket kan göra att resultatet är 

överförbart på personer med olika kulturella bakgrunder enligt SBU:s (2014, 88-90) 

riktlinjer. Det kan ses som en styrka när artiklarna är från olika länder eftersom den 

övergripande bilden blir mer användbar. Artiklarna i litteraturstudiens resultat 

begränsades genom att de var publicerade mellan åren 1996-2016, detta kan ses som 

en styrka då resultatet blir mer angeläget. Äldre forskning bör endast användas om 

det anses väsentligt för att svara på syftet (Östlundh 2012, 74). Nio vetenskapliga 

artiklar har används i denna litteraturstudies resultat, vilket skulle kunna ses som en 

svaghet med studien. En mer utbredd beskrivning på partners till kvinnor med 

bröstcancer upplevelser hade kunnat identifieras om ett högre antal artiklar hade 

funnits samt bidragit till att trovärdigheten på litteraturstudiens resultat ökat.  

 

Alla artiklar som valdes ut till denna litteraturstudies resultat har fokuserat på 

partners till kvinnor med bröstcancers upplevelser, där alla partners var av manligt 

kön trots att en inklusionskriterie var att könsneutralisera partners. Det har varit 

svårt att hitta partners av kvinnligt kön eftersom det är lite forskat om, det har 

inneburit att endast mäns upplevelser har beskrivits i denna litteratur studies 

resultat. Övergripande har det upplevts svårt att hitta artiklar om partners till 

kvinnor med bröstcancers upplevelser då det är ett område som inte forskats så 

mycket om. 

 

FORSKNINGSETISK GRANSKNING 

Hälsingforsdeklarationen (2013) beskriver att en grund för god forskningsetik är 

frivilligt deltagande, etik och konfidenstialitet. Deltagarna i forskningen ska även 

skyddas för deras privatliv. I de artiklar som valdes till denna litteraturstudies 

resultat hade majoriteten av artiklarna utfört ett forskningsetiskt resonemang. Det 

hade dock varit önskvärt att forskarna i de valda studierna hade framfört på ett mer 

ingående sätt de etiska ställningstagandena och eventuella etiska problem som kan 

uppkomma. Ett etiskt resonemang har genom arbetet med denna litteraturstudie 

följts från början till slut. Alla artiklarna som valdes till resultatet var skrivna på 

engelska, för att minska risken för feltolkning översattes artiklarna till svenska genom 

en svensk-engelsk ordbok. 
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Till denna litteraturstudie har egna åsikter och värderingar till valet av artiklar 

undvikits samt att det har värnats om deltagarnas autonomi i artiklarna. Ämnet 

ansågs vara nytt innan denna litteraturstudie påbörjades vilket kan bidra till att 

förutfattade åsikter utesluts. I denna litteraturstudies resultat har det framkommit att 

partners inte blivit tillräckligt uppmärksammade av vårdpersonal på det sätt som 

kvinnan med bröstcancer blivit. Enligt ICN:S etiska kod för sjuksköterskor har 

sjuksköterskan ansvaret att mänskliga värderingar, rättigheter, trosuppfattning och 

sedvänjor ska respekteras hos samhället, familjen och individen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014, 4). Värdet med denna litteraturstudie kan vara att 

vårdpersonal kan få lärdom om hur partners till kvinnor med bröstcancer upplever 

sin livssituation. 

 

KONKLUSION 

Mer forskning behöver göras för att kartlägga partnerns psykosociala situation och 

problem. Partners till kvinnor med bröstcancer har ett stort informations behov som 

inte tillgodoses av vårdpersonal. Partnern har en viktig delaktighet i vården då de kan 

agera som stöd till kvinnan, för att kunna agera stöd behöver de få stöd själv. 

Stödgrupper, utbildning, information om sjukdomen och behandling kan partners ha 

nytta av för att kunna hantera sin situation bättre och få ett bättre välbefinnande. 
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n= 11st manliga 

partners 

(0) 

 

Partners ålder: 

55år 

Gifta med sin kvinna i 

28år 

 

Tid av sjukdom: 

1-174 månader efter 

bröstcancerdiagnos, 

5st var under 

pågående behandling.  

Visar att hopp 

är viktigt för 

makarna för att 

kunna stödja 

kvinnan. 

 

Hög 

Kvalitativ 

Harrow, 

Alison., 

Wells, 

Mary., 

Barbour, 

Rosaline 

S., Cable, 

Stuart 

 

Ambiguity 

and 

uncertainty: 

The ongoing 

concerns of 

male 

partners of 

Att beskriva 

manliga 

partners till 

kvinnor med 

bröstcancers 

erfarenheter. 

26st intervjuer 

bandinspelades 

och fördes öga 

mot öga under 

30-45 minuter. 

Frågorna ställdes i 

kombination av 

VAS-skala. 105 

frågeenkäter 

n= 26st manliga 

partners 

(0) 

 

 

Partners ålder: 

Tre 

återkommande 

teman 

identifierades 

1. Hitta en roll 

2.Förhållandet, 

bedömning och 

anpassning 

Hög kvalitativ  

 

Bilaga 4.  

Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

 



 

 

 

2008 

Scotland, 

UK. 

 

women 

treated for 

breast cancer 

skickades ut, 79st 

returnerades. 

 

Intervjuerna 

analyserades 

genom att lyssnas 

på flera gånger, 

transkriberades 

och kodades 

genom 

dataanalys. 

 

Etiskt 

godkännande från 

lokal etisk 

kommitté har 

utförts på NHS 

sjukhus.  

 

mellan 30-77år. 

Gifta med sin kvinna i 

24år. Relationens 

längd var 10-50år. 

 

Tid av sjukdom: 

7 månader till 6år 

efter diagnos. Alla 

kvinnor hade avslutat 

sin behandling.  

 

3. Gå vidare 

 

Svårigheter att 

gå vidare med 

sina liv. Stark 

upplevelse om 

att man 

ständigt rör sig 

framåt och 

bakåt istället 

för att gå 

vidare. 

Bröstcancerdia

gnosen 

påverkar inte 

bara 

bröstcancer 

överlevande 

utan har också 

stor påverkan 

på partners. 

Hilton, A-

B., 

Crawford, 

JA., Tarko, 

MA 

 

2000 

Columbia  

Men's 

perspectives 

on individual 

and family 

coping with 

their wives' 

breast cancer 

and 

chemotherap

y 

Att belysa 

männen till 

kvinnor med 

bröstcancers 

erfarenheter 

av bröstcancer 

och 

behandlingen 

Kvalitativ metod. 

En manlig 

sjuksköterska 

genomförde 

semistrukturerade 

intervjuer öga mot 

öga med 

makarna, 

makarna fick 

själva välja plats 

för intervjun.  

Intervjuerna 

bandinspelades 

och 

transkriberades 

och 

transkriptionerna 

lästes noggrant. 

Öppen kodning 

användes för att 

identifiera idéer 

och ytterligare 

analys återspeglar 

högre ordningens 

teman.  

 

n= 11st manliga 

partners 

(0) 

 

Partners ålder: 

 mellan 39-58 år. 

Familjerna hade 1-4 

barn i åldrarna 4-28 

år.  

 

Tid av sjukdom:  

Kvinnorna hade 

genomgått 

kemoterapi för 

bröstcancer inom 2 

år, variation från 6-25 

månader. En kvinna 

var i palliativt skede.  

 

Visar att 

männen till 

kvinnor med 

bröstcancer 

påverkas och 

tar skada av 

diagnosen. 

Reaktioner som 

uppstod var 

chock, misstro, 

rädsla, 

depression och 

ilska. Männen 

kände sig ofta 

överväldigade 

av situationen.  

 

2st 

huvudteman 

identifierades: 

1. Att fokusera 

på fruns 

sjukdom och 

vård 

Medel/Hög 

Kvalitativ 



 

 

 

 

Varje intervju 

varade 1-2 

timmar.  

 

Studien var 

godkänd av en 

lämplig etisk 

kommitté. 

 

2. Att fokusera 

på familjen och 

hålla den vid 

liv. 

Lethborg, 

Carrie E., 

Kissane, 

David., 

Burns, 

Ivon W 

 

2003 

USA 

‘It’s Not the 

Easy Part’: 

The 

Experience of 

Significant 

Others of 

Women with 

Early Stage 

Breast 

Cancer, at 

Treatment 

Completion 

Att beskriva 

upplevelser 

som partners 

till en kvinna 

med 

bröstcancer 

kan känna vid 

tidigt stadium 

av sjukdomen 

och vid 

påbörjad 

adjuvant 

behandling. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuerna 

gjordes 

individuellt i 

partners egna 

hem under 1,5 

timmar. 

 

Intervjuaren var 

tränad i en teknik 

som ingår i en 

psykoterapeutisk 

utbildning. 

Intervjuerna 

bandinspelades 

och 

transkriberades 

samt en 

uppföljning 

gjordes via telefon 

för att verifiera 

data. 

 

Etiskt 

godkännande av 

sjukhusets etiska 

kommitté. 

n= 8st manliga 

partners 

(0) 

 

 

Partners ålder: 

50+ 

7st var gifta med sina 

kvinnor.  

 

Tid av sjukdom: 

6-11 månader efter 

diagnos 

Partners 

upplevde 

chock, rädsla 

att förlora 

kvinnan, 

förvirring för 

vad de hade 

kunnat göra 

bättre. Man 

kunde se ett 

enormt 

personligt 

trauma samt 

en inre 

existentiell kris. 

Hög kvalitativ  

 

Lindholm., 

L., 

Rehnsfeldt

, A., 

Arman, M., 

Hamrin, E 

 

2002 

Finland  

Significant 

others’ 

experience of 

suffering 

when living 

with women 

with breast 

cancer 

Att undersöka 

partners 

erfarenheter 

av att vara 

nära en 

kvinna som är 

sjuk i 

bröstcancer. 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk 

fallstudie. 

Vetenskaplig 

”work-modell” 

användes.  

 

48st 

transkriberade 

intervjuer utfördes 

n= 9st manliga 

partners från olika 

kulturer i Sverige och 

Finland. 

(0) 

 

Partners ålder: 

35-69år 

Visar att 

partners 

upplever ofta 

ett djupt 

lidande, känner 

sig osäkra och 

maktlösa  

Hög 

Kvalitativ 



 

 

 

 

 

på sjukhus, i 

hemmet, på 

jobbet eller på 

vårdavdelning. 

Intervjuerna 

bestod av 6st 

frågor som skulle 

innefatta partners 

upplevelser.  

 

Analysen utfördes 

stegvis, först av 

en 

kodningsprocess, 

sedan verifierades 

analysen av en 

co-forskare och 

slutligen i en 

gemensam 

analytisk process. 

 

 

Tid av sjukdom: 

4år efter diagnos. 5st 

av kvinnorna hade en 

avancerad diagnos 

med metastaser.  

 

Zahlis, 

EH., & 

Shands, 

ME  

 

 

1991 

USA 

 

Breast 

cancer: 

Demands of 

the Illness on 

the patient´s 

partner 

Att undersöka 

hur partners 

till kvinnor 

med 

bröstcancer 

påverkas. 

Kvalitativ metod 

Intervjuer öga 

mot öga 

genomfördes i 

deltagarnas hem 

n= 67st manliga 

partners 

(0) 

 

Partners ålder: 

28-63år 

 

Tid av sjukdom:  

Alla kvinnor var under 

behandling  

 

Visar att 

partners 

upplever 

psykisk 

påverkan av 

kvinnans 

bröstcancer. 

Oro för 

framtiden, 

anpassning för 

en ny livsstil 

och 

sjukdomens 

påverkan på 

relationen 

Hög kvalitativ  

 

Nasiri, A., 

Taleghani, 

F., 

Irajpour, A 

 

Men's Sexual 

Issues After 

Breast 

Cancer in 

Var att 

undersöka 

framkomsten 

av sexuella 

Kvalitativ metod 

baserad på  

”grounded theory” 

n= 18st manliga 

partners 

(0) 

 

Fem 

huvudteman 

framkom: 

Sexuella 

förändringar i 

Hög kvalitativ  

 



 

 

 

 

2012 

USA 

Their Wives: 

A Qualitative 

Study 

problem för 

iranska män 

som har en fru 

med 

bröstcancer. 

Djupintervjuer 

som var öga mot 

öga. 

 

Analyserades med 

en konstant 

jämförande 

metod. 

 

Etiskt godkänd av 

en medicinsk etisk 

kommitté. 

 

Tid av sjukdom: 

Alla kvinnor hade 

genomgått 

mastektomi och ingen 

hade metastaser. 

relationen, 

sexuellt 

undvikande, 

sexuell 

återhållsamhet, 

arbeta med att 

normalisera 

relationen 

Shannon, 

CS 

 

2015 

 

Canada 

 

I was 

trapped at 

home: 

Men´s 

experience 

with leisure 

while giving 

care to 

partners 

during a 

breast cancer 

experience 

Sytet med 

studien var att 

utforska mäns 

erfarenheter 

av fritid under 

och efter 

deras partners 

behandling för 

bröstcancer. 

Kvalitativ metod 

Studien gjordes 

mellan år 2005 

och 2010. 

 

Individuell 

strukturerad öga 

mot öga intervjuer 

i deltagarnas hem. 

Intervjuerna 

varade mellan 1-2 

timmar.  

 

Intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant, och 

data analyserades 

med hjälp av Van 

manen (1997) 

fenomen 

reflektion. 

 

n= 10st manliga 

partners 

(0) 

 

Partners ålder: 

46-68år 

Längden av 

partnersskap 

varierade mellan 8-

35år 

Tid av sjukdom: 

varierade mellan 5-

13månader efter 

diagnos. 

4st 

huvudteman 

identifierades 

som beskrevs 

mäns 

upplevelser av 

både 1. Fritid 

och omvårdnad 

2. Frigöra sina 

känslor 3. 

Behålla sin 

identitet 4. 

Gemensam tid 

tillsammans  

 

Varje partner 

upplevde 

förlust av fritid 

och en brist på 

tillfredställelse. 

Hög/mellan 

Kvalitativ 


