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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor världen över. 

Det är väl beforskat hur kvinnan upplever sin sjukdom. Forskningen visar att även 

livspartnern påverkas i samband med kvinnans sjukdom. Med grund i 

familjefokuserad omvårdnad är det därmed angeläget att även inkludera livspartnern 

i vården. 

Syfte: Att belysa livspartners erfarenheter av att leva tillsammans med en 

bröstcancersjuk kvinna. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes baserat på 12 vetenskapliga artiklar från 

databaserna Cinahl och PsycINFO. 

Resultat: Resultatet sammanställdes i tre kategorier med sju underrubriker. De tre 

kategorierna var Förändrade roller, Känslomässiga reaktioner samt Behov av stöd. 

Det framkom att förändrade roller, känslomässiga faktorer och stöd utifrån utgjorde 

livspartners främsta erfarenheter av att leva tillsammans med en bröstcancersjuk 

kvinna.  

Slutsats: Resultatet visar att livspartner erfar påverkan på livet i stor utsträckning. 

Förändringarna som livspartnern upplever är omfattande, både känslomässigt och 

socialt. Eftersom livspartnern påverkas av den bröstcancersjuka kvinnans sjukdom 

bör sjuksköterskan se paret som en helhet enligt familjefokuserad omvårdnad. På så 

sätt gynnas både livspartnerns och kvinnans välmående.  

Nyckelord 

Bröstcancer, livspartner, erfarenheter, förändring.  

Tack 

Tack till våra handledare Lise-Lotte Gunnarsson och Anna Kraft för stöd och 

engagemang genom vårt examensarbete.  
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1 Inledning 

Eftersom att vi båda har upplevt sjukdomen bröstcancer på nära håll, både som 

vårdpersonal men även som anhöriga är det därför ett ämne som engagerar oss då 

diagnosen skapar ett lidande hos så många människor. Genom denna litteraturstudie 

vill vi få ökad kunskap om livspartnerns erfarenheter av att leva tillsammans med en 

bröstcancersjuk kvinna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som kvinnor 

drabbas av idag, både i Sverige och globalt (World Health Organization [WHO], 

2018; Socialstyrelsen, 2018). Det är därför en sjukdom som påverkar många 

människor världen över då även livspartnern till de drabbade kvinnorna påverkas 

enligt teorin om familjefokuserad omvårdnad (Wright, Watson & Bell, 2002). 

2 Bakgrund 

2.1 Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor världen över och drabbar 

2,1 miljoner kvinnor årligen (WHO, 2018). I Sverige är bröstcancer den vanligaste 

dödsorsaken bland medelålders kvinnor. Ju tidigare bröstcancern upptäcks desto 

godare är prognosen för överlevnad. Vid bröstcancersjukdom används begreppen 

fem- och tioårsöverlevnad. Den relativa tioårsöverlevnaden idag är mycket bättre än 

för 40 år sedan vilket till stor del beror på att fler fall upptäcks tidigare och att 

behandlingsmetoderna har utvecklats (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2018). 

Bröstcancer delas in i olika stadier beroende på hur mycket tumörerna växer och om 

tumörerna har spridit sig till andra delar av kroppen. De olika stadierna rangordnas 

från noll till fyra. Stadium 0, även kallat cancer in situ, är ett förstadium till 

bröstcancer där cancern enbart växer i de cellager i bröstet där den uppstått. När 

cancertumören växt men är mindre än två centimeter i diameter och inte har spridit 

sig vidare till armhålans lymfkörtlar klassas cancern som stadium ett. Vid stadium 

två har tumören växt ytterligare och har diametern två till fem centimeter och det 

kan finnas spridning av cancerceller till armhålans lymfkörtlar. Stadium tre innebär 

att tumörens diameter är över fem centimeter eller att en mer omfattande spridning 

till armhålans lymfkörtlar finns. Stadium fyra innebär att tumören i bröstet har 
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spridit sig via lymfsystemet och bildat dottertumörer, metastaser, i andra delar av 

kroppen (Cancerfonden, 2018). 

I de flesta fall startar bröstcancerbehandling med en operation. Antingen kan hela 

bröstet tas bort och kvinnan genomgår då en så kallad mastektomi. I andra fall kan 

bröstbevarande kirurgi användas. Under operationen för att avlägsna tumören 

identifieras sentinel node, portvakslymfkörteln. Finns det cancerceller i denna 

lymfkörtel ger det en indikation på hur operationen ska fortsätta. Om det finns 

cancerceller i sentinel node avlägsnas ytterligare ett tiotal lymfkörtlar för att bedöma 

cancerns stadium och för att kunna optimera behandlingen. Är portvaktslymfkörteln 

tumörfri tas inga fler körtlar bort. Som tilläggsbehandling för att förebygga återfall 

efter operation tillämpas cytostatikabehandling, strålningsbehandling och/eller 

hormonell behandling (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2018; Cancerfonden, 

2018).  

2.2 Kvinnans erfarenheter av bröstcancer 

När kvinnor drabbas av bröstcancer innebär det stora förändringar i livet. 

Bröstcancer kan förkorta livslängden hos den drabbade kvinnan vilket kunde skapa 

ångest över tanken på att lämna familjen (Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp, 

2014; Lewis, Willis, Yee & Kilbreath, 2015). En stress uppstod även över 

situationen som kvinnan ansåg att hon satte sin familj i. Familjen påverkades av 

kvinnans sjukhusbesök och fick en samvaro som präglades av oro och ångest. 

Kvinnan kunde på så sätt känna skuld över att familjen inte kunde leva ut sina egna 

friska liv (Krigel et al., 2014). Samtidigt upplevdes det viktigt för kvinnan att känna 

närhet, att få sällskap både hemma och på läkarbesök och att kunna prata om sina 

känslor. Det visade sig att bröstcancersjuka kvinnor upplevde att det var viktigt att 

ha ett stöd och ett nätverk runt sig i sjukdomsförloppet. Det viktigaste stödet var 

kvinnornas närmaste familjemedlemmar. Kvinnorna beskrev även att närhet ibland 

kunde vara ett bättre stöd än ord. Att en kram eller att hålla handen kunde skapa mer 

trygghet än att prata med varandra (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2016). 

Kvinnor upplevde att roller i förhållandet med livspartner förändrades på grund av 

bröstcancern, (Krigel et al., 2014; Tighe, Molassiotis, Morris & Richardson, 2011), 

men även inom familjen och på arbetsplatsen (Krigel et al., 2014). Mycket i 
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kvinnans liv påverkades av trötthet och utmattning till följd av behandlingen. 

Kvinnorna upplevde frustration över att inte ha orken att fortsätta sitt vardagliga liv. 

En kvinna uppgav att det var svårt att behöva bli omhändertagen och vårdad av sin 

livspartner, vilket gjorde att de tidigare rollerna mellan kvinnan och livspartnern 

byttes ut och blev otydliga (Krigel et al., 2014; Tighe et al., 2011). Symtom som 

ökad trötthet, att tappa håret och sömnlöshet kunde skapa socialt utanförskap samt 

påverka kvinnans sexuella relation med livspartnern negativt (Tighe et al., 2011). 

Det visade sig även vara viktigt för den sjuka kvinnan att fortsätta ha ett socialt 

samliv med både vänner och familj för att i största mån bibehålla tidigare roller, 

mening och sammanhang. Att kvinnorna fick bli sedda som individer och inte bara 

som en kvinna som hade bröstcancer (Drageset et al., 2016; Lewis et al., 2015).  

Många kvinnor uppgav att de inte pratade överdrivet mycket om sin cancerdiagnos 

med vänner och familj när de umgicks. Att bli distraherad från sin diagnos och 

slippa prata, läsa eller tänka på sitt tillstånd gjorde att kvinnan kände att hon hade 

mer kontroll över sin sjukdom. Kvinnor sökte normalitet i sitt liv för att kunna gå 

tillbaka till sin tidigare jobbroll, sköta hushållet med inköp, tvätt och städning samt 

att ta hand om eventuella barn eller barnbarn. Om kvinnan fick möjligheten att 

återgå till sina rutiner som fanns innan insjuknandet skapade det ett värde att få 

fortsätta bidra till familjen. Att fortsätta att ha ett syfte, exempelvis tjäna egna 

pengar, ha tider att passa eller bara komma hemifrån kunde bidra till ett ökat 

välmående för kvinnan. På så sätt kunde kvinnan leva mer i nuet och ta vara på livet 

(Lewis et al., 2015). 

2.3 Livspartner 

I denna litteraturstudie benämns den bröstcancersjuka kvinnans partner med 

begreppet livspartner. Både manliga och kvinnliga partners inkluderas i begreppet, 

liksom olika civilstånd som make/maka, pojkvän/flickvän och sambo. Det är 

konstaterat att stöd från livspartnern är viktigt för den bröstcancersjuka kvinnans 

välmående då flertalet kvinnor ser sin livspartner som sitt största stöd (Figueiredo et 

al., 2004). Kvinnor som lider av långvarig sjukdom upplever att deras livspartner 

utgör större stöd än andra (Primomo, Yates & Woods, 1990). Livspartnern står 
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kvinnan närmast och innehar därför en viktig kompetens som är värd att ta vara på 

(Lidén, 2013). 

Livspartner till allvarligt sjuka patienter, såsom cancerpatienter, upplever samma 

sorts känslor och stressnivå som den sjuka partnern de är i ett förhållande med 

(Cochrane & Lewis, 2005). Det är viktigt att sjuksköterskan som möter både 

kvinnan och livspartnern ställer frågan om det är något paret behöver hjälp med och 

inte bara fokuserar på kvinnan. För att hjälpa paret att läka bör sjuksköterskan både 

lära kvinnan och livspartnern att hantera fysiska symtom av cancern, men 

sjuksköterskan bör även främja strategier som paret kan använda för att leva som 

just ett par och inte bara leva med cancersjukdomen (Lewis, 2004). 

2.4 Sjuksköterskans roll 

Det är en del av den legitimerade sjuksköterskans kompetensbeskrivning att kunna 

ansvara för omvårdnad som genomförs i partnerskap med både patient och 

närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vården ska vara av god kvalitet 

och att vården ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet 

(Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). Den som har ansvar för vården ska 

även se till att patienten och dennes närstående får korrekt information och får 

möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). 

För att skapa ett patientfokuserat vårdande är det viktigt att inkludera kvinnans 

livspartner som stöd (Lidén, 2013).  

3 Teoretisk referensram 

I bakgrunden visar det sig att kvinnans livspartner utgör det viktigaste stödet och att 

livspartnern upplever samma stress som kvinnan. Därför anser vi att det är lämpligt 

att använda familjefokuserad omvårdnad som teoretisk referensram. 

Familjefokuserad omvårdnad ser familjen som en helhet. Sjukdom och ohälsa hos 

en familjemedlem påverkar även de övriga familjemedlemmarna. Familj utgör för 

många människor den närmaste fysiska emotionella och sociala miljön oavsett vart i 

livet människan befinner sig. Sjukdom orsakar påfrestningar och ofta en omställning 

för hela familjen. Vid sjukdom ökar behovet av stöd och förståelse av personer som 

står närmast den sjuka, vilket naturligt sett brukar vara just familjen. 
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Familjefokuserad omvårdnad fokuserar även på föreställningar. En föreställning kan 

ses som en subjektiv sanning om en subjektiv verklighet som påverkar individens 

struktur och funktion. En kärnföreställning är föreställningar som är av stor 

betydelse i relationer till andra och viktiga livshändelser, såsom ohälsa och 

sjukdom. Föreställningar påverkar interaktionen mellan människor, men det är 

oundvikligt då alla har olika erfarenheter och lever olika liv. Patienter och 

sjuksköterskor kan ha liknande föreställningar, men det är mest troligt att de skiljer 

sig åt. Patienten och familjemedlemmarna är experter på sin egen upplevelse av 

sjukdom och ohälsa och sjuksköterskan bidrar med expertkompetens. När denna 

kompetens vävs samman med patienten och familjens upplevelser kan 

sjuksköterskan hjälpa familjen att hantera sjukdomen genom att inta en icke-

hierarkisk roll. Ofta är det föreställningarna kring sjukdomen som orsakar 

upplevelsen snarare än sjukdomen i sig. Sjuksköterskan och familjen förändras 

genom sin interaktion och sjuksköterskan låser sig inte vid ett specifikt resultat. Det 

är dock viktigt att se familjen både som en helhet utan att för den sakens skull att 

glömma bort den enskilda individen (Wright et al., 2002).  

4 Problemformulering 

Bröstcancer är idag den vanligaste förekommande cancerformen bland kvinnor 

världen över och den vanligaste dödsorsaken bland medelålders kvinnor i Sverige. 

Det är väl beforskat hur kvinnan upplever att leva med bröstcancer. Att kvinnans 

roller förändras, att hon söker normalitet, mening och sammanhang samt att kvinnan 

känner stress och skuld över att familjen tvingas in i ett liv av sjukdom och 

läkarbesök. Kvinnan och livspartnern kan enligt familjefokuserad omvårdnad ses 

som en helhet som påverkar varandra. Livspartner till allvarligt sjuka patienter, 

såsom cancerpatienter, upplever samma sorts känslor och stressnivå som den sjuka 

partnern de är i ett förhållande med.  För att livspartnern ska kunna få information 

och stöd från sjuksköterskan är det viktigt att skapa en ökad förståelse kring 

livspartners välmående och dess helhet tillsammans med den sjuka kvinnan. Skapas 

en större förståelse för livspartners erfarenheter av att leva med en kvinna som har 

drabbats av bröstcancer kan information och stöd från sjuksköterskan anpassas så att 
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livspartners välmående bibehålls. Om livspartnern får stöd kan det bidra till 

kvinnans återhämtning. 

5 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa livspartners erfarenheter av att leva 

tillsammans med en bröstcancersjuk kvinna. 

6 Metod 

För att svara på vårt syfte har vi valt att genomföra en litteraturstudie. Enligt 

Kristensson (2014) är en litteraturstudie ett bra arbetssätt för att sammanställa 

relevant vetenskapliga fakta som sedan kan omsättas i praktiken och svara på en 

specifik fråga. Vi har sökt efter vetenskapliga originalartiklar i de vetenskapliga 

databaserna CINAHL och Psycinfo. Kristensson (2014) menar att en vetenskaplig 

originalartikel är en sammanställning och redovisning av en vetenskaplig studie som 

genomförts. De vetenskapliga artiklarna som valdes ut i denna litteraturstudie har 

sedan granskats kritiskt för att utifrån artiklarnas resultat analysera och 

sammanställa ett nytt resultat. 

6.1 Sökningsförfarande och urval 

6.1.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för urvalet av artiklarna var att de skulle vara vetenskapligt 

granskade (peer-reviewed) och skrivna på engelska eller svenska då de är dessa två 

språk som vi behärskar. Artiklarna skulle vara publicerade från 2008 fram till 2018 

för att få aktuell vetenskapliga fakta. För att svara på vårt syfte skulle artiklarna vara 

ur ett livspartnerperspektiv och kvinnan i förhållandet skulle vara bröstcancersjuk.  

6.1.2 Provsökning och sökstrategi 

För att avgöra om det fanns underlag till att genomföra vår litteraturstudie 

genomfördes först en provsökning i databasen CINAHL. Då låg fokus på att 

undersöka livspartners erfarenheter av att leva med en kvinna som hade 

metastaserande bröstcancer. Kristensson (2014) skriver att en sökstrategi bör 

konstrueras för att fastslå vad som eftersöks, hur det ska undersökas och i vilka 
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databaser sökningen ska genomföras. Kristensson (2014) rekommenderar att sökord 

definieras utefter litteraturstudiens syfte. Sökord som användes i provsökningen var 

bland annat “Breast Neoplasms” som ämnesord, experience*, view* och 

perspective* samt olika begrepp för livspartner. Provsökningen resulterade i vissa 

relevanta artiklar, men större delen av artiklarna svarade inte på vårt syfte. Vi tog då 

kontakt med universitetsbiblioteket för att få hjälp med att revidera vår sökstrategi 

innan den mer omfattande slutgiltiga sökningen. De främsta råden vi fick var 

ytterligare begrepp för att fånga upp vårt nyckelbegrepp livspartner. Begrepp såsom 

couple*, significant other* och spouse* både med trunkering och som ämnesord 

lades till i sökningen. Vi blev även rekommenderade att lägga mest fokus på 

sökningen i databasen CINAHL som är den vi är mest bekanta med för att sedan 

komplettera sökningen med en mer översiktlig sökning i PsycINFO. 

Efter råden från universitetsbiblioteket genomförde vi en systematisk sökning i 

CINAHL med syftet att undersöka livspartners erfarenheter av att leva med en 

kvinna som hade metastaserande bröstcancer. Vi fick ungefär 300 träffar, men när vi 

började gå igenom materialet insåg vi att för få artiklar handlade om just 

metastaserande bröstcancer. Vi skiftade då fokus till vårt nuvarande syfte och 

genomförde en ny systematisk sökning i databasen CINAHL. Det som skiljer sig 

från den första systematiska sökningen och den slutgiltiga sökningen var att vi 

uteslöt “metastatic breast cancer” och “advanced breast cancer”. För att se hur de 

slutgiltiga sökningarna gick till, se styckena nedan samt bilaga I och II. 

6.1.3 CINAHL 

För att finna vetenskapliga artiklar som beskriver livspartners erfarenheter av att 

leva med en bröstcancersjuk kvinna valde vi att söka i den vetenskapliga databasen 

CINAHL. Kristensson (2014) skriver att CINAHL står för Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature och är en omfattande databas inom det 

vårdvetenskapliga ämnesområdet. Eftersom det finns miljontals vetenskapliga 

publikationer är det viktigt att bestämma vilka sökord som ska användas. Efter vår 

provsökning hade vi en bra uppfattning om vilka sökord som skulle användas. 

Sökningen utfördes både med sökord som ämnesord via CINAHL Headings samt 

som fritextord. Enligt Kristensson (2014) gör en fritextsökning att sökningen blir 
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bredare, men risken finns att den kan bli alltför bred och irrelevant. Ämnesord gör 

sökningen mer specifik och således är det viktigt att använda sig av både 

fritextsökning och ämnesord i en systematisk sökning. 

Sökningen startade med att vi sökte på breast neoplasms i fritext. Vi sökte även på  

(MH "Breast Neoplasms+") som ämnesord och på “breast neoplasms” som 

frassökning för att försöka fånga vårt nyckelbegrepp. Kristensson (2014) påstår att 

det är lämpligt att använda sig av de Booleska sökoperatorerna AND och OR för att 

kombinera sökord. Efter vi hade sökt på enskilda sökord kopplade vi samman 

sökord som vi ansåg var relaterade till varandra genom att använda operatorn OR 

mellan sökorden. Det första sökblocket genererade 82,473 träffar. I det andra 

sökblocket sökte vi på experience*, view* och perspective* samt (MH "Life 

Experiences+") som ämnesord. Även här sökte vi dessa sökord för sig innan vi 

använde operatorn OR för att binda samman blocket. Här fick vi 497,381 träffar. 

Det tredje sökblocket bestod av spouse*, couple*, partner*, significant other*, life 

partner*, life-partner* och (MH "Spouses") som ämnesord. Blocket genererade i 

109,818 träffar. För att binda samman alla tre sökblock kombinerade vi dessa med 

operatorn AND. För att få så aktuella studier så möjligt avgränsade vi oss 

tidsmässigt till artiklar publicerade mellan 2008-01-01 och 2018-12-31. Vi ville 

även att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (peer reviewed). Den sista 

sökningen med avgränsningarna applicerade resulterade i 293 träffar.  

Vi läste igenom alla titlar och valde ut 48 abstrakts att läsa. De artiklar som togs 

bort efter titel valdes bort på grund av att perspektivet inte matchade vårt syfte. Var 

vi osäkra på titeln gick vi vidare och läste artikelns abstrakt. Vissa artiklar föll även 

bort då de inte var tillgängliga i fulltext. Efter vi läst abstrakten och gallrat efter våra 

inklusion- och exklusionskriterier valdes 13 artiklar ut för att läsas i fulltext. Efter 

att ha läst de kvarvarande 13 artiklarna gick åtta vidare till kvalitetsgranskning.  

Artiklar som valdes bort i detta steg valdes främst bort för att det framgick tydligt i 

fulltext att artiklarna inte stämde överens med vårt syfte och våra inklusion- och 

exklusionskriterier. 
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6.1.4  PsycINFO 

PsycINFO är en databas som omfattar artiklar inom beteendevetenskap och 

psykologi (Kristensson, 2014). Vi utförde en mer översiktlig sökning för att 

komplettera den mer omfattande sökningen i Cinahl. Vi valde att söka i PsycINFO 

då vi ansåg att vårt syfte med inriktning på erfarenheter kunde besvaras av artiklar 

inom beteendevetenskap och psykologi. Den systematiska sökningen utfördes 

nästintill identiskt som i CINAHL med skillnaden att “Life Experiences” inte fanns 

med i PsycINFOs ämnesguide Thesaurus. Sökningen genomfördes med samma 

sökord som i CINAHL, med undantag för “Life Experiences” som exkluderades, 

och samma sökstrategi. Sökningen begränsades tidsmässigt från 2008-01-01 till 

2018-11-29 vilket var datumet då sökningen genomfördes. Även här ville vi ha 

artiklar som var vetenskapligt granskade (peer reviewed). Sökningen med dess 

avgränsningar resulterade i 336 träffar. Likt sökningen i CINAHL gallrade vi först i 

titlar, sedan abstrakts för att få fram 13 artiklar som lästes i fulltext. Av dessa 13 

artiklar gick elva vidare till kvalitetsgranskning. Sex av dessa var dubbletter från 

CINAHL vilket markerades i båda sökscheman inom parenteser. 

Sammanfattningsvis gick fyra nya artiklar vidare till kvalitetsgranskning. 

6.1.5 Manuell sökning 

Vi gick igenom titlarna i referenslistan på de artiklar vi valt från de systematiska 

sökningarna. Utifrån valda artiklars referenslistor, fann vi fyra titlar som motsvarade 

vårt syfte. Dessa lästes i fulltext, varav två artiklar motsvarade vårt syfte och gick 

vidare till kvalitetsgranskning. Det finns alltid en risk att databaserna inte innehåller 

all relevant vetenskaplig litteratur och då kan det vara relevant att använda sig av 

andra sökvägar (Kristensson, 2014). En kompletterande metod är att analysera 

referenslistor i studierna funna i den systematiska litteratursökningen, ofta kallad 

kedjesökning eller snowballing (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2013). 

6.2 Kvalitetsgranskning 

Sammanlagt gick 14 artiklar vidare till kvalitetsgranskning från de olika 

sökningarna. Fyra artiklar var kvantitativa, sju artiklar var kvalitativa och en artikel 

var en blandstudie. Kristensson (2014) menar att eftersom det finns en så stor 
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mängd vetenskapliga publikationer är det givet att vissa artiklar håller en hög 

kvalitet medan andra håller en låg. Av denna anledning bör litteratur som inkluderas 

i en litteraturstudie genomgå en noggrann kritisk granskning. Vi valde att använda 

kursledningens förslag till granskningsmallar från Malmö Högskola (Carlsson & 

Eiman, 2003). Vi valde att använda dessa mallar då vi ansåg att de hjälpte oss att 

noggrant bedöma artikelns relevanta delar. Det enda vi ändrade i mallarna var 

frågan om Patienter med lungcancerdiagnos då det inte stämde överens med vårt 

syfte. Vi valde att exkludera frågan från mallarna. Granskningsmallarna ställer 

frågor där varje fråga poängsätts från noll till tre poäng och maxpoängen i mallen är 

45 poäng. Beroende på vilka poäng artikeln får i granskningen räknas poängen om 

till en procentsats. Får artikeln 60–69% klassificeras den som grad III, får artikeln 

70–79% klassificeras den till grad II. För att uppnå den högsta graderingen, grad I, 

krävs en procentsats över 80%, se bilaga I. De artiklar som i artikelmatrisen 

benämns som hög kvalitet är av grad I, medelkvalitet är grad II och låg kvalitet är 

grad III, se bilaga II. När granskningsmallarna var färdiga granskade vi artiklarna 

enskilt. När vi gjort detta träffades vi och jämförde våra granskningar. Där vi tyckte 

olika diskuterades ett gemensamt resultat fram för en så rättvis granskning som 

möjligt. Av de 14 artiklar som granskades gick tolv vidare till analysprocessen. Sju 

artiklar höll hög kvalité, fyra var medel och en var av låg kvalité.  

6.3 Analys 

Analysprocessen baserades på Kristenssons (2014) integrerade analys. Den 

integrerade analysen gör det möjligt att presentera resultatet på ett överskådligt sätt. 

Det första steget vi genomförde i analysen var att läsa igenom artiklarna flera 

gånger för att identifiera likheter och skillnader i resultatet som svarade på vårt 

syfte. Vi delade sedan upp artiklarna mellan oss och markerade de delar text i 

artiklarna som svarade på vårt syfte med överstrykningspenna då vi skrivit ut 

artiklarna. Uppkom det frågor eller om det var något i texten vi inte förstod 

diskuterade vi oss emellan. Vi klippte ut de identifierade fynden som svarade på 

syftet och markerade på baksidan vilket nummer artikeln hade i artikelmatrisen för 

att kunna flytta runt de olika textdelarna och jämförda de mot varandra. På så sätt 

skapade vi nya grupper av textdelarna som sedan matades in i ett dokument.  
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Kristensson (2014) rekommenderar sedan att sammanställa resultatet i en 

litteraturmatris. Vi gjorde en tabell i dokumentet så att vi kunde få en tydlig struktur 

på analysen, se exempel från analysen i tabell 1. Vi skrev in de identifierade fynd 

som svarade på syftet på originalspråket och angav vilken artikel texten kom från 

inom parentes. Vi översatte texten och identifierade kärnan i texten som vi beskrev 

som kod. Koderna kom sedan att bli underrubriker till våra kategorier. Utifrån 

koderna skapades tre kategorier som ligger till grund för resultatet. Kategorierna 

som identifierades var Förändrade roller, Känslomässiga reaktioner och Behov av 

stöd. 

Tabell 1: utdrag ur analysprocessen. 

Identifierade fynd Översättning Kod Kategori 

(3) Changes in roles 

and responsibilities 

included taking on 

more household 

activities and becoming 

a caregiver. 

Förändringar i roller och 

ansvar innebar att ta på 

sig mer hushållsarbete 

och att bli vårdgivare. 

Förändrat ansvar Förändrade 

roller 

(10) ...learning new 

skills in order to take 

care for his partner. 

Draining her tubes & 

fluids, look for changes 

in body temperature 

and manage side 

effects.  

Lära sig nya kunskaper 

för att kunna ta hand om 

sin partner. Tömma drän, 

kontrollera 

kroppstemperatur och 

hantera biverkningar.  

Förändrat ansvar 
 

(12) Sometimes 

spouses needed to shut 

down their own 

emotions in the process 

- to get through it. 

Ibland behövde 

livspartnern stänga av 

sina egna känslor för att 

ta sig igenom processen. 

Oro över kvinnan Känslomässiga 

reaktioner. 

(5) There was a desire 

to put the breast cancer 

behind them and get on 

with life. ..Several men 

acknowledged that they 

felt that it was 

necessary to draw a line 

over the breast cancer 

and move on but their 

wives were not ready. .. 

Det fanns en önskan om 

att lägga bröstcancern 

bakom sig och gå vidare 

med livet. Flera av 

männen erkände att det 

var nödvändigt att dra ett 

streck över cancern och 

gå vidare men att deras 

kvinna inte var redo för 

det. 

Längtan efter att 

gå vidare. 
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(6) ...the husbands were 

satisfied with many 

aspects of the care 

provided by the 

institution, including 

integrity, confidence in 

the staff and resources 

available for treatment. 

Livspartners var nöjda 

med många aspekter av 

vården, inklusive 

integritet, förtroende för 

personalen och 

resurserna som fanns 

tillgängliga för 

behandling. 

Hjälp utifrån. Behov av stöd. 

7 Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar som används i vår litteraturstudie svarar på vårt syfte. Vi har inte valt 

bort några artiklar efter eget tycke utan har begränsat oss utefter fastställda 

inklusion- och exklusionskriterier. Vi har inte förvrängt resultatet eller valt bort 

relevant fakta. Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar även att författare 

till litteraturstudier är medvetna om sin egen förförståelse. Vi har under arbetets 

gång försökt vara medvetna om vår egen förförståelse, det vill säga tidigare 

kunskaper och erfarenheter inom ämnet, för att vara så objektiva i våra resonemang 

som möjligt. Både Forsberg och Wengström (2013) och Kristensson (2014) 

fastställer att artiklar som inkluderas i en litteraturstudie antingen har godkänts av en 

etisk kommitté eller uppvisat ett etiskt resonemang. För att säkerställa detta har vi 

haft en fråga i våra granskningsmallar för att säkerställa att ett etiskt godkännande 

finns för att säkerställa att den forskning vi baserar vår litteraturstudie på inte har 

orsakat deltagare skada. Kristensson (2014) menar att all vetenskaplig forskning ska 

präglas av ett etiskt förhållningssätt, det gäller även litteraturstudier på kandidatnivå 

då andra studier ska granskas kritiskt. Forsberg och Wengström (2013) påstår att 

god forskningsetik är att välja artiklar till sin litteraturstudie som svarar på syftet 

och de fastställda inklusionskriterierna.   



 

13(31) 

 

8 Resultat 

Textanalysen resulterade i tre olika kategorier som svarar på syftet att belysa 

livspartners erfarenheter av att leva tillsammans med en bröstcancersjuk kvinna. 

Kategorierna benämns som Förändrade roller, Känslomässiga reaktioner och 

Behov av stöd. Koderna i textanalysen har presenterats som underrubriker, se tabell 

2.  

Tabell 2: kategorier i resultatet. 

Förändrade roller Känslomässiga 

reaktioner 
Behov av stöd 

  

Förändrat ansvar Oro över kvinnan Hjälp utifrån 

Försämrat sexliv Längtan efter att gå vidare Religiös tro 

Personlig utveckling   

8.1 Förändrade roller  

8.1.1 Förändrat ansvar 

Livspartner upplevde en rad förändringar i det vardagliga livet när kvinnan 

drabbades av bröstcancer. Livspartner fick anpassa sig och ta på sig nya roller, 

främst som vårdgivare men även som ett mentalt stöd åt kvinnan. Det var vanligt att 

livspartnern fick ta ett större ansvar i hemmet gällande hushållssysslor och 

barnomsorg (Duggleby et al., 2015; Haga, Mello & Dias, 2008; Harrow, Wells, 

Barbour & Cable, 2008; Kadmon, Dekeyser-Ganz, Rom & Woloski-Wruble, 2008; 

Struthers-Montford et al., 2016; Zahlis & Lewis, 2010). I samband med dessa 

förändringar upplevdes livet som hektiskt för livspartnern som inte alltid var beredd 

på det ökade ansvar som flertalet av uppgifterna innebar. En känsla av att ständigt 

behöva vara tillgänglig för att hjälpa till uppstod som gjorde att livspartnerns 

egentid minskade och det var svårt att få tiden att räcka till (Zahlis & Lewis, 2015; 

Struthers-Montford et al., 2016). Det upplevdes även svårt i ett senare skede när 

kvinnan mådde bättre att återgå till de ursprungliga roller i förhållandet som fanns 

innan cancern (Harrow et al., 2008).  
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Att vårda sin kvinna fick även konsekvenser som rörde livspartnern privatliv (Àvila 

et al., 2016; Struthers-Montford et al., 2016; Zahlis & Lewis, 2010). En del 

livspartners tyckte det var viktigt att spendera tid isär från sin kvinna, att exempelvis 

gå på sportevent eller att dricka en öl och få andas ut och få tänka på något annat än 

bröstcancern (Duggleby, Bally, Cooper, Doell & Thomas, 2012; Zahlis & Lewis, 

2010). Livspartner upplevde att de hade svårt att komma ifrån och avsätta tid för det 

egna välmående när det var mycket att göra i hemmet (Gursoy, Kocan & Aktug, 

2017; Kadmon et al., 2008; Zahlis & Lewis, 2010). Det fanns ett tydligt samband 

mellan livspartners som inte kände tillgivenhet till sin kvinna och att livspartnern 

upplevde försämrad hälsa (Àvila, Brandao, Coimbra, Lopez & Matos, 2016). Att 

leva tillsammans med en bröstcancersjuk kvinna kunde göra att livspartnern själv 

led av både fysiska och psykiska symtom, exempelvis sömnsvårigheter, håravfall 

och känslan av förtidigt åldrande (Zahlis & Lewis, 2010).  

Livspartners jobbprestation kunde påverkas när de vårdade kvinnan (Struthers-

Montford et al., 2016; Zahlis & Lewis, 2010). Vissa tyckte att de hade fått stort stöd 

från sin arbetsgivare med möjligheter som ett flexibelt schema för att kunna vara 

hos kvinnan när det behövdes. (Struthers-Montford et al., 2016). Andra upplevde att 

arbetsprestationen påverkades negativt då de hade både ett professionellt arbete 

samtidigt som de skulle agera som kvinnans vårdare. Orken räckte inte till vilket 

gjorde att jobbsituationen blev lidande (Zahlis & Lewis, 2010). 

Att leva tillsammans med en bröstcancersjuk kvinna kunde göra att livspartners 

ansvar ökade och att det medförde en känsla av att vara tvungen att göra det som 

krävs. Att ta en dag i taget och att påverka det som faktiskt gick att förändra var 

strategier som användes (Struthers-Montford et al., 2016; Zahlis & Lewis, 2010). 

Livspartner uppgav att nya kunskaper införskaffades för att kunna vårda kvinnan på 

bästa sätt. Att byta förband, påsar och slangar samt att kontrollera kroppstemperatur 

och andra biverkningar av behandlingen var något som livspartner gärna gjorde för 

att hjälpa kvinnan. Dessa åtaganden skapade även ett stort ansvar (Haga et al., 2008; 

Struthers-Montford et al., 2016). Livspartner upplevde att ett ansvar över att agera 

jour dygnet runt för att alltid finnas där uppkom vilket bidrog till att de egna 

behoven blev sekundära (Struthers-Montford et al., 2016; Zahlis & Lewis, 2010). 
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8.1.2 Försämrat sexliv 

Livspartner upplevde att den sexuella relationen påverkades negativt av att vårda 

kvinnan (Nasiri, Taleghani & Irajpour, 2012; Pauwels, Bourdeaudhuij, Charlier, 

Lechner, Van-Hoof, 2012; Struthers-Montford et al., 2016; Wagner, Tanmoy, 

Bigatti & Storniolo, 2011; Zahlis & Lewis, 2010). I vissa fall ansvarade livspartnern 

över kvinnans basala omvårdnad, såsom påklädning, toalettbesök och hjälp med 

mediciner (Haga et al., 2008; Wagner et al., 2011), vilket direkt påverkade parets 

sexliv negativt (Wagner et al., 2011). Livspartnern uttryckte en svårighet att visa 

tillgivenhet då de fanns en rädsla att skada kvinnan, att hennes kropp hade 

förändrats då hon kan ha tappat håret, genomgått mastektomi eller att behandlingen 

kan ha påverkat sensoriken (Zahlis & Lewis, 2010). En livspartner berättade att det 

var svårt att bevara närheten till kvinnan när hon led av nattliga svettningar som en 

biverkan av behandlingen (Struthers-Montford et al., 2016). Sexlivet försämrades 

efter att kvinnan blev sjuk och mastektomi och håravfall var anledningar till att 

attraktionen inte längre fanns där (Gursoy et al., 2017; Nasiri et al, 2012.). En del 

livspartner upplevde att deras attraktion minskade då deras kvinna var så sjuk att det 

var inhumant, omoraliskt samt samvetslöst att både tänka på och vilja ha sex (Nasiri 

et al., 2012).  

Närheten mellan livspartnern och kvinnan spelade en stor roll i förmågan att ge en 

god omvårdnad. Det fanns ett samband som visade att om livspartner känner mer 

närhet med sin kvinna så ingav det ett bättre självförtroende i att vårda och en större 

trygghet i relationen.  Samtidigt visade det sig att livspartner som inte upplevde 

närhet med sin kvinna hade svårare att känna sig säker i sin relation. Livspartner 

upplevde en lägre självkänsla gällande sin egen förmåga att ge god vård till kvinnan 

(Àvila et al., 2016).  
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8.1.3 Personlig utveckling 

Att ge omvårdnad till kvinnan kunde göra att livspartnern växte som person och en 

känsla av att känna sig behövd infann sig. Att ge vård till kvinnan kunde även vara 

ett sätt att visa kärlek och komma närmare varandra i förhållandet (Gursoy et al., 

2017; Haga et al., 2008; Nasiri et al., 2012; Wagner et al., 2011.)  Livspartner kunde 

även lära sig mer om sin kvinnas diagnos, behandlingar och biverkningar (Struthers-

Montford et al., 2016; Wagner et al., 2011). Livspartner uppgav att en snällare och 

mer respektfull ton mot kvinnan användes och livspartner ansträngde sig mer för att 

vara romantiska gentemot kvinnan då bröstcancern gjorde att relationen med 

kvinnan värderades högre än tidigare. (Nasiri et al., 2012). 

8.2 Känslomässiga reaktioner 

8.2.1 Oro över kvinnan 

Att leva tillsammans med en bröstcancersjuk kvinna skapade känslor som rädsla, 

nedstämdhet och oro hos livspartner (Duggleby et al., 2015; Haga et al., 2008; 

Gursoy et al., 2017; Kadmon et al., 2008; Struthers-Montford et al., 2016; Wagner 

et al., 2011; Zahlis & Lewis, 2010). För vissa uppkom dessa känslor för första 

gången och skapade därför en främmande livssituation (Struthers-Montford et al., 

2016). När livssituationen förändrades kände livspartner skam eller skuld över att 

inte kunna skydda sin kvinna (Zahlis & Lewis, 2010) samt maktlöshet över att inte 

kunna påverka situationen (Duggleby et al., 2012; Gursoy et al., 2017; Struthers-

Montford et al., 2016; Zahlis & Lewis, 2010).  

Många livspartner uppgav att de använde sig av en positiv fasad utåt för att stötta 

kvinnan och därför hellre höll känslorna för sig själva för att inte oroa kvinnan eller 

andra anhöriga (Harrow et al., 2008; Zahlis & Lewis, 2010). En del livspartner 

upplevde att de hellre ville vara ett positivt stöd för kvinnan än att berätta hur 

nedstämda eller negativa de kände sig (Zahlis & Lewis, 2010). Att vara positiv utåt 

användes som en mask som dolde riktiga känslor för att ge illusionen av en 

kämpaglöd som egentligen inte existerade (Harrow et al., 2008). Att visa sina egna 

känslor och svårigheter med livssituationen kändes själviskt i jämförelse med vad 

kvinnan gick igenom (Gursoy et al., 2017; Struthers-Montford et al., 2016). 

Livspartner upplevde också svårigheter med att ventilera med andra anhöriga då det 
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fanns en rädsla för att tynga ner andra. Det fanns även en känsla av att ingen annan 

kunde förstå hur det kändes (Zahlis & Lewis, 2010). Livspartner dolde därför 

rädslor gällande kvinnans hälsa utåt för att slippa prata med någon annan (Harrow et 

al., 2008).  

Att leva med en bröstcancersjuk kvinna skapade en ovisshet inför framtiden då 

cancern förändrade livet för livspartner drastiskt (Harrow et al., 2008; Zahlis & 

Lewis, 2010). Livspartner upplevde ovisshet för kvinnas framtida hälsa och barnens 

eventuella risk i att insjukna i bröstcancer. Det fanns även en rädsla för att cancern 

inte skulle gå att bota, att den skulle komma tillbaka senare i livet eller att kvinnan 

skulle gå bort av cancern och att livspartner skulle tvingas bli ensamma kvar (Zahlis 

& Lewis, 2010). Den dagliga påminnelsen av cancer, både från media men också 

när kvinnan klagade på smärta eller värk skapade ovisshet hos livspartner. Rädslan 

för återinsjuknande var stor och att inte kunna få ett besked om kvinnan var 

friskförklarad skapade osäkerhet inför framtiden (Harrow et al., 2008). 

8.2.2 Längtan efter att gå vidare 

Det fanns en önskan om att kunna lämna bröstcancern bakom sig och gå vidare med 

livet hos flera livspartner (Harrow et al., 2008; Zahlis & Lewis, 2010). Dock 

erkände en del livspartner att livet aldrig skulle gå tillbaka till hur det var innan 

cancern (Harrow et al., 2008). Livspartner tyckte att det hjälpte att hålla fast vid 

tankar om en positiv utgång av cancersjukdomen. Att cancern inte skulle vara 

allvarlig, att den skulle försvinna och att allt skulle bli bra för kvinnan (Struthers-

Montford et al., 2016; Zahlis & Lewis, 2010). Flera livspartner kände sig redo att 

dra ett streck över bröstcancern och gå vidare medan kvinnan inte var redo att göra 

det vilket skapade frustration över att inte kunna lämna sjukdomen bakom sig 

(Harrow et al., 2008). 

8.3 Behov av stöd 

8.3.1 Hjälp utifrån 

Livspartner har upplevt ett behov av stöd utifrån, både i form av professionell hjälp 

samt stöd från familj, arbetsgivare och vänner (Duggleby et al., 2012; Haga et al., 

2008; Kadmon et al., 2008; Struthers-Montford et al., 2016; Zahlis & Lewis, 2010). 
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Livspartner upplevde att de inte kunde hålla alla känslor inom sig och behövde 

därför ta hjälp utifrån. Det var förvånade över att framförallt familj och vänner 

utgjorde ett så stort stöd och vissa livspartner uppgav detta stöd som den enda 

positiva upplevelsen av bröstcancern (Struthers-Montford et al., 2016).  

En stor del av livspartners upplevde att de var nöjda med relationen till 

sjuksköterskan och att de fick tillgång till rätt information (Haga et al, 2008; 

Kadmon et al., 2008). En del livspartner var även nöjda med det samtalsstöd som 

erbjöds och informationen kring vad som skulle kunna förväntas av både 

biverkningar, vård i hemmet och råd för hantering av symtom såsom aptitlöshet och 

humörsvängningar (Haga et al., 2008). Dock fanns det en del som upplevde 

informationen som bristfällig och otillräcklig (Struthers-Montford et al., 2016; 

Zahlis & Lewis, 2010). När informationen inte gick att tillhandahålla sökte 

livspartners själva på internet efter kunskap, där problemet istället uppstod att de 

inte visste vilken information som var korrekt och vad som var en säker källa. Detta 

skapade ökad oro, ångest och rädsla då livspartnern inte visste vilken information 

som var applicerbar på kvinnans tillstånd. (Struthers-Montford et al., 2016) 

8.3.2 Religiös tro 

Tron på Gud eller andra religiösa övertygelser gav hopp och försäkran till 

livspartnern om att allt skulle bli bra och att kvinnan skulle bli frisk. Att tro på att en 

högre makt ger en förklaring till det livspartner inte kan kontrollera vilket kunde ge 

hopp, trygghet och tacksamhetskänslor (Duggleby et al., 2012; Gursoy et al., 2017; 

Nasiri et al., 2012; Struthers-Montford et al., 2016). Många livspartners uppgav en 

känsla av förtvivlan över att vara troende och samtidigt uppleva kvinnans 

insjuknande i bröstcancer. Det uppstod svårigheter att acceptera situationen och sorg 

över att kvinnan insjuknade utan att få reda på varför. En livspartner uppgav en 

påtvingad tanke gällande att förlita sig på att allt händer av en anledning, även om 

det kändes orättvist relaterat till den religiösa tron (Zahlis & Lewis, 2010). 

Samtidigt uppgav livspartner att känslan av hopp hjälpte till att hantera situationen 

med kvinnans sjukdom. Hopp genererade en trygghet och mod till att orka vidare 

med livet och skapade en positiv syn på framtiden (Duggleby et al., 2012). 
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9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Enligt Kristensson (2014) är metoddiskussionens syfte att lyfta fram styrkor och 

svagheter i relation till vald metod. 

9.1.1 Sökning och urvalsförfarande 

För att belysa livspartners erfarenheter av att leva tillsammans med en 

bröstcancersjuk kvinna utgick vi från ett livspartnerperspektiv. Vi diskuterade 

mycket kring vilket begrepp vi skulle använda för att beskriva kvinnans partner. Vi 

valde livspartnerbegreppet för att inkludera både kvinnliga och manliga partner. 

Även olika civiltillstånd fick falla in under begreppet livspartner, såsom 

pojkvän/flickvän, make/maka och sambo. Vi valde ett så pass brett begrepp för att 

vi var intresserade av hur det är att leva i ett partnerskap med en bröstcancersjuk 

kvinna och dessa partnerskap kan se olika ut i dagens samhälle. Vi diskuterade även 

begreppen erfarenheter och upplevelser. Vi kom fram till att det snarare är en 

smaksak vilket som används. Men då vi ville beskriva något som erfarits under en 

längre period valde vi begreppet erfarenheter. 

För att svara på vårt syfte arbetades sökord fram. Då vi var intresserade av ett 

livspartnerperspektiv användes flera olika begrepp för att fånga partnerskapet. På så 

sätt blev sökningen väldigt bred vilket vi var ute efter då vi ville ha en omfattande 

träfflista. Det skulle kunna vara en nackdel med så många sökord för att beskriva 

livspartnern, men vi anser att det ändå var relevant för syftet. I vår provsökning hade 

vi syftet att belysa livspartners erfarenheter av att leva i ett partnerskap med en 

kvinna som har metastaserad bröstcancer. Då använde vi sökorden “metastatic 

breast cancer” och “advanced breast cancer” utöver de begreppen för bröstcancer i 

den slutgiltiga sökningen. Vi insåg snabbt att det inte fanns tillräckligt med artiklar 

som beskrev vårt dåvarande syfte. Vi omformulerade syftet till att belysa 

livspartners erfarenheter av att leva med en bröstcancersjuk kvinna och exkluderade 

“metastatic breast cancer” och “advanced breast cancer”. Den slutgiltiga sökningen 

med det nya syftet gav samma antal träffar. Men då vi breddat syftet till alla 

bröstcancerstadium fanns det nu material till litteraturstudien. Att vi exkluderade 

sökorden om metastaserad bröstcancer och ändå fick samma antal träffar visar på att 
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vi inte exkluderade detta cancerstadium genom att ändra i sökningen. I träfflistan 

återfanns artiklar om just metastaserad bröstcancer som inkluderades i 

litteraturstudien. 

Det finns olika söktermer och de kan sammanfattas som indexord, fritextsökning 

och Booleska sökoperatorer. Indexorden, även kallade ämnesord, underlättar 

litteratursökningen då den blir mer specifik. En fritextsökning är en fri sökning som 

inte är kopplad till några indexord. Fördelen med fritextsökning är att det ökar 

sökningens känslighet och genererar fler artiklar. Nackdelen är att sökningen blir 

mindre specifik då irrelevanta artiklar kan inkluderas. Att använda sig av Booleska 

sökoperatorer som AND och OR ökar sökningens sensitivitet ytterligare. En 

sökning bör innehålla både indexord, fritextsökning och Booleska sökoperatorer 

(Kristensson, 2014). Vi har använt oss av både indexord, fritextsökning och vi har 

kombinerat söktermerna med Booleska sökoperatorer. Sökningen genererade i 

många irrelevanta artiklar, vilket skulle kunna tyda på för många sökord i fritext. 

Men då vi ville ha en omfattande träfflista ansåg vi att vi inte kunde exkludera 

fritextsökning. 

Att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier är enligt Kristensson (2014) 

något som stärker trovärdigheten i en litteraturstudie. I denna litteraturstudie har 

både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderats för att få ett så trovärdigt 

resultat som möjligt. Vi är medvetna om att det kan ha skett en viss tolkning av det 

kvantitativa resultatet då det är formulerat i tabeller och statistik, men vi anser ändå 

att de kvantitativa studiernas resultat tillför trovärdighet samt överförbarhet i 

litteraturstudien.  

I vår litteratursökning valde vi att inkludera artiklar som publicerats mellan 2008 

och 2018. Det är svårt att hitta ett generellt råd gällande tidsramen då det är något 

författare till litteraturstudier själva får ta ställning till utifrån undersökningsfrågan. 

Det bör dock strävas efter att välja så aktuella artiklar som möjligt utan att för den 

sakens skull göra avkall på resultatets kvalitet (Kristensson, 2014). Vi valde ett 

tioårigt tidsspann då vi ansåg att det gav oss en hanterbar mängd artiklar att arbeta 

med. Vi kunde på så sätt även se om resultatet förändrats över tid. Så var inte fallet 

utan vi anser att tidsspannet var relevant för syftet. ‘ 
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Ofta görs en avgränsning i sökningen gällande ålder (Kristensson, 2014). Vi har valt 

att inte göra en avgränsning på varken livspartnerns ålder eller kvinnans ålder då 

bröstcancersjukdomen främst drabbar medelålders och äldre kvinnor (Cancerfonden 

& Socialstyrelsen, 2018) vilket skapar en avgränsning i sig. Det visade sig även i 

artiklarna vi valt att författarna till dessa inte heller gjort avgränsningar gällande 

varken kvinnans eller livspartnerns ålder vilket stärkte vårt beslut. 

Vi har inte gjort en geografisk avgränsning i sökningen då vi inte trodde att vi skulle 

få ihop tillräckligt med artiklar för ett trovärdigt resultat. Det kan diskuteras om det 

har påverkat överförbarheten då vi valt att inkludera artiklar från hela världen. 

Sociala strukturer, kulturella skillnader samt vårdens kvalitet skiljer sig åt världen 

över. Att vi inkluderat artiklar från hela världen stärker vårt resultat då resultatet inte 

skiljer sig åt markant beroende på geografin. 

9.1.2 Kvalitetsgranskning 

Artiklar i en litteraturstudie behöver granskas då vissa kommer hålla en hög kvalitet 

och vissa en låg kvalitet. För att kunna göra en bra och systematisk 

kvalitetsgranskning bör granskningsmallar användas. De olika artiklarna behöver 

även granskas utifrån sina olika förutsättningar, det vill säga kvalitativa granskas 

med en mall och kvantitativa med en mall. Det är sedan upp till granskaren att 

avgöra vilken kvalitet som är acceptabel att inkludera i litteraturstudiens resultat. 

Det är viktigt att alla som arbetar med litteraturstudien deltar i kvalitetsgranskningen 

och att alla granskar artiklarna för sig och sedan jämför och diskuterar resultatet 

innan artiklarna slutligen inkluderas i resultatet (Kristensson, 2014). Genom att vi 

granskade artiklarna var för sig till en början för att sedan gemensamt jämföra våra 

granskningar tillförde det en styrka till litteraturstudien. Vi använde oss av olika 

granskningsmallar för de kvalitativa och kvantitativa artiklarna vilket också är en 

styrka. En svaghet med litteraturstudien är att vi valde att inkludera en artikel med 

låg kvalitet i studien. Vi ansåg att trots att artikeln fick en låg kvalitet i granskningen 

så svarade den väl på studiens syfte och tillförde relevant fakta. 
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9.1.3 Analysprocessen 

Kristensson (2014) anser att det är en styrka i en litteraturstudie att läsa materialet 

flera gånger, vilket vi har gjort. Vi valde att dela upp artiklarna mellan oss för att 

identifiera övergripande likheter och svagheter som vi sedan sammanställde i ett 

gemensamt dokument. Vi diskuterade alltid oss emellan om det var några oklarheter 

eller frågor kring fynden vi identifierade i artiklarnas resultat. Att vi inte 

identifierade fynd i alla artiklar för sig för att sedan jämföra skapar en svaghet i 

litteraturstudien. Vi skapade även kategorier gemensamt vilket kan innebära en 

svaghet, men även en styrka då kategorierna trädde fram efter diskussion fram och 

tillbaka. Då artiklarna som valts ut är skrivna på engelska kan det ha skett en 

feltolkning av information i översättningen av identifierade fynd. Vi har i möjligaste 

mån försökt att översätta texten rakt av, ibland med hjälp utav engelskt-svenskt 

lexikon för att undvika att viktiga resultat försvann eller feltolkades. Vi har båda en 

förförståelse av bröstcancer då vi har erfarenhet av att vårda dessa patienter samt har 

personer i vår närhet som drabbats. Förförståelse handlar om den bild forskaren har 

av det som studeras (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Vi har dock nämnt 

vår förförståelse i våra forskningsetiska överväganden och ha försökt vara medvetna 

om den när vi bearbetat artiklarnas resultat. Förförståelsen kan dock vara en svaghet 

som har påverkat litteraturstudiens resultat. 

9.1.4 Litteraturstudiens överförbarhet 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet i vår litteraturstudie kan 

överföras till andra patientgrupper eller situationer. För att underlätta bedömning av 

överförbarheten är det av värde att författarna ger en noggrann beskrivning av urval, 

datainsamling, analys och de omständigheter som utgör kontext för litteraturstudien 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Vi har noggrant beskrivit urval, 

datainsamling och analys, vilket är en styrka för studien. Eftersom vi inte valt att 

avgränsa oss gällande ålder hos varken livspartnern eller kvinnan är det en styrka då 

vårt resultat blir applicerbart på fler grupper. Vi har inte heller valt att göra en 

geografisk avgränsning, de kulturella skillnader detta medför kan vara både en 

styrka och en svaghet för studiens resultat. Artiklarna i resultatet har kulturella 

skillnader men livspartner erfar ändå samma aspekter. Hade vi valt att avgränsa oss 

till västvärlden är det möjligt att vår litteraturstudies resultat hade varit mer 
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överförbart till svensk sjukvård. En avgränsning gällande kvinnans 

bröstcancerstadium har inte gjorts då det inte fanns tillräckligt med material på 

enskilda stadium. De artiklar vi fann undersökte ofta flertalet stadium och kom fram 

till samma resultat oavsett stadium vilket är en styrka för vårt resultat. 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa livspartners erfarenheter av att leva 

med en bröstcancersjuk kvinna. Resultatet visade att rollerna i förhållandet med 

kvinnan förändras, att livspartner satte känslorna åt sidan och att det fanns ett behov 

av stöd. Dessa är därför aspekter vi valt att ta upp i resultatdiskussionen. Vi anser att 

dessa kategorier har stor betydelse för livspartners erfarenheter av att leva med en 

bröstcancersjuk kvinna och vi vill därför nå en ökad förståelse kring kategorierna. 

9.2.1 Förändrade roller 

Vårt resultat visade att ursprungliga roller mellan livspartner och den 

bröstcancersjuka kvinnan förändrades. Dessa förändringar kan kopplas till teorin om 

familjefokuserad omvårdnad. I vårt resultat beskrev livspartner flera faktorer som 

förändrades på grund av bröstcancern, så gjorde även kvinnan beskrivet i 

bakgrunden. Detta samband kan kopplas till familjefokuserad omvårdnad på så sätt 

att kvinnans bröstcancersjukdom påverkar livspartner. Sjukdom orsakar 

påfrestningar och är ofta en omställning för hela familjen (Wright et al., 2002).  

Det har visat sig att bröstcancersjukdom påverkar livspartner och kvinnan som ett 

par snarare än på individuell nivå. Många kvinnor och livspartner använde “vi”-

språk när de talade om bröstcancer. Det visade sig dock att livspartner och kvinnor 

inte upplevde samma aspekter och förändringar som mest stressfulla (Kayser, 

Watson & Andrade, 2007), vilket är intressant jämfört med vårt resultat men som 

stämmer in med teorin om familjefokuserad omvårdnad. Det är viktigt att se både 

paret som en helhet utan för den sakens skull glömma bort individen (Wright et al., 

2002). I vårt resultat beskrev livspartner att sexlivet påverkades av bröstcancer. Det 

är dock klarlagt att det finns livspartner som inte alls tycker att det är sexlivet som 

blir påverkat. Livspartner lade allt fokus på kvinnans välmående och därför var 

påverkan på sexlivet oviktigt (Kayser et al., 2007).  
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Att resultat på vår litteraturstudie skiljer sig från andra studier kan kopplas till 

familjefokuserad omvårdas och teorin om föreställningar. Föreställningar påverkar 

interaktioner mellan människor och individer har olika föreställningar då de erfarit 

olika och lever olika liv (Wright et al., 2002). På så sätt kan livspartner uppleva 

olika förändringar till följd av bröstcancern som mer och mindre viktiga beroende 

på sina föreställningar. 

9.2.2 Känslomässiga reaktioner 

Det framkom i vårt resultat att livspartner till bröstcancersjuka kvinnor erfor känslor 

såsom oro över sin partner och ovisshet inför framtiden. Det kunde i sig leda till 

sjukdom hos livspartnern. Krisreaktioner som sorg, ilska och skuldkänslor är 

vanliga reaktioner till följd av en allvarlig sjukdom (Hulter, 2013).  

Oro är en del av livet och kan ses som existentiellt, inget liv utan hot. Oro kan vara 

allt från en normal reaktion på fara eller hot till att bli ett sjukligt tillstånd som ger 

negativ effekt på livskvalitet och social funktion. Oro kan därför bli ett symtom i sig 

där känslor som rädsla, irritation, ilska och ångest framkallar ytterligare oro. Tillslut 

uppstår onda cirklar där oron i sig skapar oro som kan vara svåra att bryta 

(Skarsäter, 2013).  

Det visade sig i vårt resultat att livspartner hade en tendens till att hålla sina 

oroskänslor inombords. När känslor som oro och rädsla uppstår hos livspartnern till 

följd av bröstcancern och dessa känslor hålls tillbaka kan det skapa en negativ 

inställning. Det är då mer troligt att en fientlig situation skapas i förhållandet mellan 

livspartnern och kvinnan (McLean, Walton, Rodin, Esplen & Jones, 2013). För att 

ventilera oroskänslor och för att förbättra förhållandet kan det vara lämpligt att 

livspartnern och kvinnan går i terapi som fokuserar på just de känslomässiga 

reaktionerna (Adamson, 2013). Detta är relaterar till familjefokuserad omvårdnad 

och teorin om föreställningar. Ofta kan själva föreställningarna om sjukdomen, 

såsom oron som uppstår, vara värre än sjukdomen i sig. En förändring kan skapas 

genom sjuksköterskans interaktion med livspartnern och kvinnan (Wright et al., 

2002). 
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9.2.3 Behov av stöd 

Något som också utmärkte sig i vårt resultat var livspartners behov av stöd. Det har 

konstaterats att livspartners behov av trygghet samt tilltro är absolut viktigast i 

relationen till vårdpersonal. Att se till så att kvinnan är i trygga händer, att de får rätt 

information samt omfattningen av sjukdomen och behandlingen var viktigt för att 

livspartner skulle uppleva trygghet och tilltro (Pinkert, Holtgräwe & Remmers, 

2011).  

När en sjukdom hotar människans vardagstillvaro kan en otrygghet uppstå samt en 

önskan om att undkomma hotet och återställa tryggheten. Om sjukdomen inte går att 

bota eller har ett längre vårdförlopp kan trygghet ändå uppnås genom att få kontroll 

över situationen med rätt stöd och information för att förstå varför samt förklaringar 

till otrygghetens många frågor (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta går att relatera 

till familjefokuserad omvårdnad som menar att allvarlig sjukdom ökar behovet av 

stöd och information för personer som står närmast den sjuka, vilket oftast är 

familjen (Wright et al., 2002). 

Vårt resultat visade att livspartners överlag var nöjda med stödet de fick från familj 

och vänner och att informationen de erhöll från sjuksköterskan var av god kvalité. 

Dock finns det enskilda individer som har upplevt stödet utifrån som bristfälligt 

vilket därför påverkade deras erfarenhet negativt. Det har klarlagts att livspartner 

känner stöd från sjuksköterskor och vården överlag under behandling och 

uppföljningstillfällen. Det poängterades dock att livspartner var missnöjda med 

sjukvårdens otillräcklighet att tillhandahålla stöd till livspartnern och kvinnan som 

ett par (Sprung, Janotha & Steckel 2011). Vår förförståelse var att informationen 

och stödet som livspartner mottog från sjuksköterskan skulle vara bristfällig men vi 

blev positivt överraskade av att livspartner upplevde stödet som tillräckligt. 
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10 Slutsatser och kliniska implikationer 

Vår uppsats visar på omfattande förändringar som livspartner till bröstcancersjuka 

kvinnor erfar i samband med sjukdomen. Förändringarna som livspartnern upplever 

är både känslomässiga och praktiska. Livspartnern upplever förändringar i 

relationen till kvinnan och oroar sig över hur situationen ska utveckla sig. Dessa 

områden verkar vara centrala för det stöd som livspartnern är i behov av. I linje med 

familjefokuserad omvårdnads teorier så påverkar den bröstcancersjuka kvinnan och 

livspartnern varandra. De upplevelser som kvinnan erfar påverkar livspartnern och 

tvärt om. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan möter kvinnan och 

livspartnern som en helhet. Att som sjuksköterska hjälpa till att sätta ord på och 

lyssna till föreställningar kopplade till sjukdomssituationen kan vara en väg till 

ömsesidigt lindrat lidande hos både kvinnan och livspartnern.  

11 Förslag till framtida forskning  

Det finns mycket forskning kring hur de enskilda parterna i ett förhållande påverkas 

av bröstcancersjukdom. Med denna uppsatsen som grund bör forskning gällande 

bröstcancersjukdom fokusera på hur paret drabbas och påverkas i sin helhet. 

Individens åsikter är också viktiga och bör beskrivas, men bör ställas i förhållande 

till parets helhet. Om detta genomförs kan forskningen skapa ökad förståelse för 

vårdpersonal gällande hur livspartner och kvinnan bör bemötas som helhet. Detta 

skulle även kunna vara applicerbart på andra patientgrupper vid svår sjukdom. 
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formulär som berörde olika 
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Det finns ett samband 
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Forum: Engaging 

Hope: The 

Experiences of 

Male Spouses of 
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livspartner vars kvinna har 

bröstcancer. 

Kvalitativ. 

11 manliga livspartner till 

bröstcancersjuka kvinnor 

fick genomgå en 

telefonintervju där 22 

öppna frågor ställdes.  
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Det övergripande temat 

identifierades som att inge 

hopp med subteman; hitta 

en balans, ta reda på vad 

som fungerar och fokusera 

på det positiva. 
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Struthers-

Montford, K., 

Thomas, R., 

Nekolaichuk, C., 

Ghosh, S., 

Cumming, C., & 

Tonkin, K.  

2015  

Kanada 

Oncology Nursing 

Forum: Transitions 

of Male Partners of 

Women With Breast 

Cancer: Hope, 

Guilt, and Quality 

of Life.  

Att beskriva de olika typerna 

av erfarenheter av övergången 

hos manliga vårdande 

livspartners till en 

bröstcancersjuk kvinna. Samt 

att undersöka faktorer 

relaterade till männens 

livskvalité, inkluderande 

demografi, självförmåga, 

skuld som vårdgivare, hopp, 

livskvalitén hos deras 

bröstcancersjuka partner samt 

övergången däremellan.  

Blandstudie, dvs både 

kvalitativ samt kvantitativ 

metod. 105 män som levde 

tillsammans med en 

bröstcancersjuk kvinna 

deltog i studien genom att 

rekryteras via post.  

Data samlades in genom 

formulär som undersökte 

“Hope”, “Self efficacy”, 

“Guilt” och “Quality of 

life” hos deltagarna. 

Studien använde både 

öppna samt slutna frågor. 

Innehållsanalys och 

beskrivande statistik. 

Man kom fram till att en 

stor del av deltagarna 

upplevde förändrade roller 

och ansvarsområden när 

deras partner blev sjuk 

samt att en del även 

upplevde ett försämrat 

psykiskt tillstånd. En del 

av deltagarna uppgav att ett 

större stöd från 

sjuksköterskan hade hjälpt 

dem medans en mindre del 

av deltagarna inte tror att 

ett stöd utifrån skulle ha 

kunnat förändra deras 

livskvalité` positivt.  

Hög  

88% 

4 Gürsoy, A., 

Koçan, S., & 

Aktug, C.  

2017  

Turkiet   

European Journal of 

Oncology Nursing: 

Nothing is more 

important than my 

partner's health: 

Turkish men's 

perspectives on 

partner's 

appearance after 

mastectomy and 

alopecia  

Att skapa en djupare 

förståelse av livspartners 

känslomässiga samt sociala 

upplevelse av deras 

bröstcancersjuka partners 

mastektomi och 

cytostatikaframkallade 

håravfall.  

Kvalitativ metod.  

Intervjustudie med 14 

deltagande män som var 

gifta med en kvinna som 

genomgått mastektomi de 

senaste fem åren. Data 

samlades in genom sex 

olika intervjufrågor som 

fokuserar på förändring, 

kroppsbild och mannens 

relation till sin fru. 

Integrerad fenomenologisk 

analys. 

Man kom fram till att en 

stor del av deltagarna 

upplevde förändrade roller, 

att förhållandet förändrades 

och att de hade svårt att 

veta hur de skulle bete sig 

mot sin fru. Vissa män 

upplevde att samlivet blev 

lidande medans andra 

tyckte att deras relation 

blivit starkare.  

Medel 

73% 
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5 Harrow, A., 

Wells, M., S. 

Barbour, R., & 

Cable, S. 

2008 

Skottland 

European Journal of 

Oncology Nursing: 

Ambiguity and 

uncertainty: The 

ongoing concerns 

of male partners of 

women treated for 

breast cancer.  

Att utforska erfarenheter hos 

manliga partner vars kvinnor 

hade genomgått bröstcancer- 

behandling. 

Kvalitativ.  

Data samlades in via 

frågeformulär som 

blandade VAS-skala med 

öppna frågor om mäns 

erfarenheter av behandling 

och omvårdnad. Av de 79 

män som genomförde 

frågeformuläret 

intervjuades sedan 26. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Tre gemensamma teman 

identifierades där “att finna 

en roll”, “att relationen 

förändras” samt “att gå 

vidare” var centrala.  

Låg  

62%  

6 Hoga, L., Mello, 

D., & Diaz, A.  

2008  

Brasilien 

Cancer Nursing: 

Psychosocial 

Perspectives of the 

Partners of Breast 

Cancer Patients 

Treated 

With a Mastectomy.  

Att beskriva effekterna av en 

mastektomi utifrån 

livspartnerns perspektiv.  

Kvalitativ.  

Data samlades in genom 

intervjuer där 17 män 

tillfrågades öppna frågor 

om deras erfarenheter 

kring deras fru 

mastektomi. Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultatet sammanställdes 

till fem olika teman där 

reaktion på diagnos, 

vårdandet av sin partner, 

stöd, relationens påverkan 

samt uppfattningen av 

omvårdnaden av 

vårdpersonal.  

Hög  

80% 

7 Kadmon, I., 

DeKeyser-Ganz, 

F., Rom, M., & 

Woloski-Wruble, 

A.  

2008  

Israel 

Oncology Nursing 

Forum: Social, 

Marital, and Sexual 

Adjustment of 

Israeli Men Whose 

Wives Were 

Diagnosed With 

Breast Cancer.   

Att utforska hur psykosociala 

anpassningar skapade av 

bröstcancer påverkar 

livspartners från Israel. 

Kvantitativ.  

Data samlades in genom 

formulär som skickades 

hem där livspartnern fick 

besvara frågor som 

undersökte hur 

bröstcancern påverkat 

deras psykiska hälsa, 

äktenskap samt behov av 

stöd. Beskrivande statistik 

Resultatet visade att 

livspartners psykiska 

måendet påverkas negativt, 

att vissa upplever att 

kommunikationen 

försämras inom relationen 

och att merparten upplever 

att sexlivet förändras.  

Medel  

75%  
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8 Nasiri, A., 

Taleghani, F., & 

Irajpour, A.  

2012 

Iran 

Cancer Nursing: 

Men’s Sexual Issues 

After Breast Cancer 

in Their Wives : A 

Qualitative Study 

Att utforska sexuella problem 

hos män från Iran som 

uppstått till följd av att deras 

fru har bröstcancer.  

Kvalitativ. 18 män i olika 

åldrar intervjuades ansikte 

mot ansikte. Öppna frågor 

användes. Intervjuerna 

varade i 30–80 min. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Fem teman identifierades; 

förändringar i den sexuella 

relationen, sexuellt 

undvikande, sexuell 

abstinens, sexuell 

inskränkning och försök att 

normalisera förhållandet.  

Hög 

88% 

9 Pauwels, E., De 

Bourdeaudhuij, I., 

Charlier, C., 

Lechner, L., & 

Van Hoof, E. 

2012 

Belgien 

Journal of 

Psychosocial 

Oncology: 

Psychosocial 

Characteristics 

Associated with 

Breast Cancer 

Survivors’ Intimate 

Partner Needs for 

Information and 

Support After 

Primary Breast 

Cancer Treatment  

Att utforska vilka 

psykosociala karaktärsdrag 

som är associerade med 

intima partners 

informationsbehov när deras 

kvinna avslutat 

cancerbehandling. 

Kvantitativ. 

84 livspartner svarade på 

olika frågeformulär där 

alla undersökte olika 

faktorer. Dessa faktorer 

jämfördes sedan mot 

informationsbehovet. 

Beskrivande statistik. 

Livspartner i behov av 

information rapporterade 

mer ångest och depression 

än livspartner utan 

informationsbehov. 

Livspartner i behov av 

information och stöd hade 

en mer negativ inställning 

till kvinnans sjukdom.  

Hög  

91% 

10 Struthers-

Montford, K., 

Duggleby, W., 

Cumming, C., 

Thomas, R., 

Nekolaichuk, C., 

Ghosh, S., & 

Tonkin, K. 

2016 Kanada 

Canadian Oncology 

Nursing Journal:  

“All i can do is 

help”: Transition 

experience of male 

spouse caregivers 

of women with 

breast cancer. 

Att utforska erfarenheter av 

övergången för manliga 

livspartners till kvinnor med 

bröstcancer.  

Kvalitativ.  

Data samlades in av 91 

manliga deltagare som 

svarade på ett formulär 

med fem öppna frågor om 

hur de upplevde 

övergången när deras 

partner blev sjuk.  

Tematisk analys. 

Resultatet visade att 

merparten av deltagarna 

upplevde förändring när 

deras partner blev sjuk. 

Både männens psykiska 

hälsa, deras förhållanden 

samt roller förändrades 

negativt.  

Hög  

86% 
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11 Wagner. C., 

Tanway, D., 

Bigatti, S., & 

Storniolo, A-M.  

2011  

USA  

Cancer Nursing:  

Characterizing 

Burden, Caregiving 

Benefits, and 

Psychological 

Distress of 

Husbands of Breast 

Cancer Patients 

During Treatment 

and Beyond. 

Att bättre kunna karakterisera 

de vårdande ansvarsområden 

samt roller hos män till 

kvinnor som är 

bröstcancersjuka och 

genomgår behandling samt 1 

år efteråt. Ett sekundärt syfte 

var att bestämma om något av 

dessa faktorer ledde till 

psykisk stress hos mannen ett 

år senare. 

Kvantitativ.  

41 män deltog i studien 

och datainsamling skedde 

genom att de fick fylla i ett 

formulär där stressfaktorer, 

roller och vårdande 

faktorer undersöktes.  

Efter ett år fylldes samma 

formulär i igen av samma 

män för att jämföra om 

deras erfarenheter 

förändrats över ett år.  

Beskrivande statistik. 

Resultatet visade på en 

skillnad från första till 

andra datainsamlings- 

tillfället. Vid andra tillfället 

de blev tillfrågade uppgav 

männen att de inte 

vårdande sin kvinna i 

samma utsträckning och 

deras roller samt mannens 

liv gått tillbaka mer till det 

vanliga efter ett år. Men att 

deras oro över kvinnans 

diagnos ökat något efter ett 

år.  

Medel  

73%  
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Att beskriva livspartners 

erfarenheter av deras frus 

bröstcancer, med fokus på de 

första sex månaderna.   

Kvalitativ.  

Datainsamling skedde 

genom att intervjua 48 

män som var gifta med 

kvinnor med bröstcancer. 

Frågorna fokuserade på 

förändringen samt 

svårigheter som mannen 

har upplevt inom sex 

månader efter kvinnan 

diagnostiserats.  

Tematisk analys. 

Det visade sig att männen 

upplevde att livet 

förändrades, att deras 

förhållande ändrades, att de 

behövde ta hand om sig 

själva och få stöd utifrån 

samt att ta större ansvar 

och få saker att fungera.  

Medel  

71% 

 


