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Abstrakt 
Bakgrund: En procent av de som årligen drabbas av bröstcancer är män. Trots detta 

rapporteras det nästan ingenting om det i litteratur eller i media. Kvinnors situation är 

däremot väl belyst. 

Syfte: Syftet var att belysa mäns erfarenheter av att drabbas av bröstcancer.  

Metod: Författarna har använt sig av en systematisk litteraturöversikt, där tio artiklar 

har inkluderats. Dessa hade både kvantitativ, kvalitativ och mixed method som ansats. 

Artiklarna har granskats och analyserats med en integrerad innehållsanalys,vilket ledde 

till fem kategorier. Kategorierna som framkom var; erfarenhet av given information, 

erfarenhet av stigmatisering, erfarenhet av socialt och formellt stöd, psykisk påverkan 

och vårderfarenhet. 

Resultat: De framkom att det fanns en stor informationsbrist gällande bröstcancer hos 

män både i samhället och bland vårdpersonal, vilket påverkade både vården, stödet 

männen erfor och ledde till ett stigma för männen. De drabbade hade också en större 

negativ psykisk påverkan än andra cancerdrabbade.  

Slutsats: Stor brist på information och kunskap ger ett sämre stöd och en sämre vård till 

män med bröstcancer och i samhället blir det en bidragande faktor till den 

stigmatisering män erfar. Mer forskning kring manlig bröstcancer behövs för att 

sjuksköterskan ska kunna bemöta de behov som finns.  

 

Nyckelord 
Erfarenheter, manlig bröstcancer, information, vårderfarenhet, sjuksköterska, 

personcentrerad vård 

 

Tack 
Vi vill säga ett stort tack till Ingrid Djukanovic för god handledning och ett stort 

engagemang. 
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1 Inledning 
 

Bröstcancer är en sjukdom som kan drabba både män och kvinnor. Trots detta är det 

oftast de drabbade kvinnornas situation som uppmärksammas i litteratur och media. De 

organisationer som arbetar med bröstcancer, till exempel Rosa bandet (Cancerfonden, 

2015), uppmärksammar och fokuserar nästan enbart på kvinnor. I litteraturen står det 

mest om kvinnor och deras behandling och upplevelse av att drabbas, vårdas och leva 

med bröstcancer. Under författarnas utbildning framkom det att män kan drabbas av 

bröstcancer men fokus var på kvinnornas situation. Detta väckte en nyfikenhet och fick 

författarna att fundera över hur män upplever det att insjukna i en sjukdom som anses 

vara en kvinnosjukdom.  

 

2 Bakgrund 
 

 

2.1 Bröstcancer 

 

Enligt Cancerfondsrapporten (2013) insjuknade 2008, 10,9% av de cancerdrabbade av 

världens befolkning i bröstcancer. Det är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och i 

Sverige diagnostiseras ca 20 kvinnor per dag. Även 50 män per år diagnostiseras med 

bröstcancer, vilket motsvarar cirka en procent av de cancerdrabbade (Järhult & 

Offenbartl, 2013. Den vanligaste cancerformen hos män är prostatacancer 

(Cancerfonden, 2015). Bröstcancer innebär en ökad celltillväxt som nästan alltid uppstår 

i mjölkgångarna eller i mjölkalveolerna. Uppkomsten tros vara påverkbar och beroende 

på kvinnliga livshändelser som till exempel graviditeter och amning (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Tidigare graviditeter och amning gör att bröstkörtelcellerna får mer 

motståndskraft, vilket gör att de inte omvandlas till cancerceller lika lätt (Dahllöv, 

2015). Enligt World Health Organization (2015) kan bröstcancer även relateras till 

alkoholkonsumtion, övervikt och fetma. Viss ärftlighet för bröstcancer finns också. 

Många av de kvinnliga fallen av bröstcancer upptäcks i tidiga stadier med hjälp av 

mammografiscreening (Järhult & Offenbartl, 2013). Andra tidiga tecken kan vara en 

knöl i armhålan, förstorat hårt bröst, hudrodnad och ”apelsinhud”, indragningar i huden 

och blod eller vätska från bröstvårtan (Cancerfonden, 2014). Specifika symptom hos en 

man beskrivs inte i litteraturen. 
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2.2 Behandling 

 

De olika behandlingsalternativen är samma för kvinna som för man (Dahllöv, 2015). 

Behandlingen består av olika steg beroende på det stadie som cancern befinner sig i. 

Den vanligaste behandlingen är att operera bort hela bröstet, en så kallad mastektomi 

eller en del av bröstet, en så kallad partiell mastektomi. Detta brukar vara relativt 

komplikationsfritt. Ibland behövs lymfkörtlar tas bort. Även om operationen är 

okomplicerad upplever många kvinnor en psykisk påfrestning relaterat till den 

kroppsliga förändringen (Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest och Cesario, 2012). 

Efter operationen  är det hormonbehandling, strålning och cytostatika som är de 

kompletterande behandlingarna. Hormonbehandlingen ges om tumören har innehållit 

receptorer för östrogen, då har tumören vuxit på grund av östrogenet. 

Hormonbehandlingen gör att effekten av östrogenet uteblir. Strålbehandlingen utförs 

beroende på tumörens utseende och spridning. Finns det spridning till lymfkörteln blir 

strålbehandling aktuellt. Cytostatikabehandling ges till de patienter som har en 

aggressivare cancer. Denna behandling ger många biverkningar och är därmed en tuff 

behandling för individen att gå igenom (Järhult & Offenbartl, 2013).  

 

2.3 Individens reaktioner och behov vid cancerbesked 
 

När ett besked om cancer lämnas väcks många känslor och tankar, människan blir 

medveten om döden, sorg uppstår men även känslor av förvirring och oro 

(Cancerfonden, 2015). Patienten hamnar i en kris. I krisen finns olika steg att gå 

igenom; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och till sist nyorienteringsfasen 

(Cullberg, 2006). Dessa faser kan ta tid att gå igenom och dessutom går patienten inte 

steg för steg utan det kan vara så att stegen blandas och patienten ramlar tillbaka till steg 

ett igen på grund av något känslomässigt som inte var färdigarbetat. I början kan det 

vara svårt att acceptera och förstå beskedet. Det blir en tid av sorg och ilska över varför 

just jag har drabbats av cancer (Cancerfonden, 2015). I en studie av Cockle-Hearne, 

Charnay-Sonnek, Denis, Fairbanks, Kelly, Kav, Leonard, van Muilekom, Fernandez-

Ortega, Jensen och Faithfull (2013) beskrev männen att diagnosen prostatacancer kom 

som en chock och de upplevde sig sårbara. Män som drabbas av prostatacancer har ett 
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behov av stöd och information, när inte detta ges har det visat sig att detta ger ett större 

vårdbehov i ett senare skede på grund av psykologiska behov. När samtal får föras med 

andra som har erfarit samma situation och adekvat information ges av en sjuksköterska 

hjälper detta indivden att förstå sin diagnos bättre (Cockle-Hearne et al., 2013). Kvinnor 

som drabbats av bröstcancer beskrev att det negativa beskedet kom som en chock trots 

att det var väntat. Efter beskedet kände de sig bedövade och uttryckte en önskan att ha 

någon hos sig hela tiden efter cancerbeskedet (Drageset, Lindstrøm, Giske och 

Underlid, 2012). Cancerfonden (2015) visar att stöd, tröst och värme är viktigt att ge 

efter ett cancerbesked. Enligt en studie av Bergenmar, Johnsson och Sharp (2014) 

önskar 48 % av kvinnorna mer information. Deras forskning visar på att de kvinnor som 

inte är nöjda med den information de fått, har en sämre hälsorelaterad livskvalitet. I 

början när allt är nytt är det inte alltid lätt att prata om sina tankar, då kan patienten 

behöva känna att vårdpersonalen bara är där med en varm hand, att de ger en trygghet 

(Cancerfonden, 2015). Enligt McGarry, Ward, Garrod och Marsden (2013) önskar 65% 

av de kvinnor med bröstcancer som inte erbjöds något stöd att få detta av vårdpersonal. 

Att känna att stöd finns tillgängligt hela tiden upplevs som viktigt för kvinnor, detta 

stödet kan förutom vårdpersonal vara familj, kollegor och vänner. Bara vetskapen om 

att de finns där ger en stor känsla av trygghet (Drageset et al., 2012). 

 

2.4 Sjuksköterskans roll i vården 

 

Allmänsjuksköterskans roll i vården är att främja hälsa hos individen (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). Furåker och Nilsson (2013) beskriver att sjuksköterskans 

kompetensområde infattar sex olika områden. Dessa områden är patientcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, 

säker vård och informatik. Svensk Sjuksköterskeförening (2010) beskriver 

personcentrerad vård som ett kompetensområde för sjuksköterskan. Detta innebär att 

sjuksköterskan ska sträva efter en vård som bygger på hela individens livsituation, 

värderingar och upplevelser av sin situation. Sørensen och Almås (2011) menar att 

sjuksköterskans roll i bröstcancervården är att vara närvarande samt att se de 

individuella behoven hos patienterna. Detta görs genom att vägleda och ge individuellt 

anpassad information för att stödja, ge trygghet och tillgodose patienternas 

grundläggande behov. Enligt Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2010) vill kvinnorna i 

bröstcancersjukvården att sjuksköterskan ska bemöta dem med respekt, ta hänsyn till 
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deras individuella situation och vara ett stöd i krisen. Personlig närvaro upplevdes som 

viktigare än den professionella rollen, däremot var den av betydelse när det kom till att 

få information och få svar på frågor. Hälso- och sjukvårdslagen beskriver att hänsyn ska 

tas till varje individs behov (SFS 2014:882). 

 

 

 

2.5 Begreppsdefinition  

 
2.5.1 Erfarenhet 

 

I vardagligt tal menas erfarenheter “ På regelmässig verksamhet eller sinnesiakttagelser 

byggande kunskap eller färdighet.” (Nationalencyklopedin, 2015). Enligt 

Nationalencyklopedien (2015) kan erfarenhetsbegreppet ses ur en fenomenologisk 

synvinkel, vilket innebär att begreppet även innefattar etisk eller religiös erfarenhet och 

en estetisk sinnesiaktagelse. Nilsson Kajermo och Wallin (2009) beskriver 

erfarenhetsbaserad kunskap som något som byggs upp successivt genom att individen 

deltar i olika situationer och därigenom förskaffar sig erfarenhet.  

 

 

2.6 Teoretisk referensram 

 

2.6.1 Personcentrerad vård 

 

Begreppet personcentrerad vård är sammankopplat med omvårdnadsteorier. 

Personcentrerad vård definieras som ett förhållningssätt som skapas ur alla relationer 

som är av betydelse för individen. I vården är det av vikt att sjuksköterskan tar hänsyn 

till patientens rätt till självbestämmande, respekt för personen och har förståelse i mötet 

med patienten. Detta utgör själva grunden i personcentrerad vård (McCance & 

McCormack, 2013). Fyra begrepp som sjuksköterskan bör ha med sig i vården är enligt 

McCance och McCormack (2013) att vara med sig själv, vara på plats, vara i en social 

värld och vara i relation. I personcentrerad vård finns ett ramverk och detta består av 

fyra komponenter; förutsättningar, vårdmiljön, personcentrerade processer och 

förväntade resultat. För att nå de förväntade resultaten måste först förutsättningar och 
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vårdmiljön tas i beaktande. Detta för att kunna ge en bra vård genom personcentrerade 

processer. Förutsättningar handlar om sjuksköterskans kunskaper, kompetenser samt 

hens förmåga i de sociala mötena men även att ha en god självkännedom är av vikt. I 

vårdmiljön inkluderas både den fysiska miljön och vårdpersonalens kompetenser då de 

påverkar effekten av den personcentrerade vården. De personcentrerad processerna 

handlar om att se patienten som en person. För att kunna göra det behöver 

sjuksköterskan se till patientens värderingar, övertygelser och underlätta delaktigheten i 

vården för patienten (McCance & McCormack, 2013). En central del i vården är att 

sjuksköterskan ser till att de fysiska behoven blir tillgodosedda för att kunna arbeta med 

de personcentrerade processerna. Genom att sjuksköterskan delar informationen med 

patienten bidrar hen till ökad delaktighet. Det är även viktigt att sjuksköterskan är 

närvarande och ser individens unika egenskaper och värde. Hur väl vården svarar an på 

personcentrerade processer, vårdmiljön och förutsättningarna, bidrar till resultatet, 

vilket bidrar till hur patienten upplever sin vård och i vilken grad de förväntade 

resultaten nås (McCance & McCormack, 2013). Personcentrerad vård kan inte nås via 

punktinsatser utan är något som måste ske genom hela vårdtiden. Problematiken med att 

arbeta personcentrerat är de dagliga prioriteringarna i vårdarbetet som konkurrerar med 

den personcentrerade vården. För att en sjuksköterska ska kunna utföra en väl 

fungerande personcentrerad vård krävs utbildning, detta för att kunna skaffa sig de 

redskap som behövs för att kunna utföra personcentrerad vård i praktiken (McCance & 

McCormack, 2013).  

 

3 Problematisering 

Bröstcancer är en sjukdom som främst drabbar kvinnor dock är en procent av de 

drabbade män. Den information och litteratur som finns är mer inriktad på kvinnor och 

deras behov vid bröstcancer. Motsvarande information till män som drabbas av 

bröstcancer finns inte i lika stor utsträckning. Avsaknad av information kan leda till att 

kunskapen bland allmänheten men också bland patienter och personal blir låg eller 

saknas helt. Detta kan innebära att symptom missas, diagnos försenas och 

omhändertagande och stöd blir bristfälligt. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2014:882) 

säger att sjuksköterskan ska erbjuda vård till alla på lika villkor vilket är svårt om inte 

tillräcklig kunskap finns om hur männen erfar sin situation och hur de vill bli bemötta. 

Sjuksköterskan kan då sakna de redskap som krävs för att kunna ge likvärdig vård till de 

drabbade männen. Ett sätt att öka kunskapen i ämnet är att efterfråga erfarenheter hos de 
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män som drabbats av sjukdomen för att få en förståelse för vilka behov denna 

patientgrupp har och därigenom få en förståelse för hur sjuksköterskan kan bedriva 

personcentrerad vård.  

 

4 Syfte 
 

Syftet var att belysa mäns erfarenheter av att drabbas av bröstcancer. 

 

5 Metod 
 

Enligt Kristensson (2014) innebär en  litteraturstudie att redan dokumenterade resultat 

används för att få svar på en frågeställning. Det finns olika typer av litteraturstudier, 

vilken typ som används beror på vad syftet med studien är. I en systematisk 

litteraturstudie ska all relevant litteratur helst sammanställas. Arbetet görs i tydliga steg 

för att höja arbetets kvalitet. För att få fram relevant forskning gällande syftet, har 

författarna valt att göra en systematisk litteraturöversikt, vilket innebär att en 

systematisk struktur används (Kristensson, 2014).  

 

5.1 Urval 

 
5.1.1 Inklusionskriterier 

 

Artiklarna skulle handla om män med bröstcancer, vara på engelska, vara peer-reviewed 

och vara publicerade mellan åren 2000-2015 samt stämma med studiens syfte.  

 

5.1.2 Sökningar för urval 

 

Författarna började med att göra fritextsökningar för att få fram vilka sökord som var 

relevanta för syftet. När författarna fått fram vilka ord som var lämpliga söktes efter 

ämnesord i de olika databaserna. Kristensson (2014) menar att om ämnesord används 

blir träffarna mer specifika. Forsberg och Wengström (2013) föreslår att trunkering kan 

användas för att täcka in så många olika varianter av ett begrepp som möjligt. Detta görs 

genom att början eller slutet av ett ord ersätt med en asterisk. Författarna gjorde detta i 

databaserna vilket gav fler träffar men när kombinationer gjordes med andra sökord gav 

det för många träffar och för få relevanta träffar. Enligt Kristensson (2014) bör olika 
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sökstrategier prövas. Detta görs genom att använda booleska operatorerna NOT, OR 

och AND för att få fram fler resultat. Sökningarna gjordes mellan 2015-10-01 och 

2015-10-14. I de systematiska sökningarna i databaserna fick författarna fram artiklar 

genom att läsa alla rubriker i de slutliga sökningarna. Enligt Östlundh (2012) kan 

artiklar redan här väljas bort genom läsning av rubriker. De rubriker som valdes bort var 

de som tydligt handlade om kvinnor eller hur par upplevde kvinnans förändring av att 

drabbas av bröstcancer samt de som handlade om medicinska aspekter. Författarna 

valde därefter de rubriker som stämde ihop med syftet för att sedan gå vidare och gallra 

genom att läsa abstrakten i dessa artiklar. Abstrakten lästes sedan separat av författarna 

för att sedan gemensamt bestämma vilka artiklar som skulle läsas i fulltext. När 

abstrakten lästes valdes de som ej matchade syftet bort. Därefter gick författarna vidare 

och öppnade artiklarna. De artiklar som direkt sållades bort var de som till exempel 

visade sig vara brev till redaktören eller text på ledarsida. Detta sätt som författarna 

använde sig av förespråkas av Kristensson (2014). (Artikelmatris se bilag 2) 

 

 

5.1.3 Cinahl 

 

Databasen Cinahl innehåller framför allt artiklar inom det vårdvetenskapliga området 

(Kristensson, 2014). Cinahl headings användes för att få fram rätt nyckelord, så kallade 

indexord. Författarna bestämde sig för att använda ”Breast neoplasms, male” som major 

headings. Scope note för “Breast neoplasms, male” visar att den söker efter all manlig 

bröstcancer, därför var inte valet av explode, som innebär en bredare sökning ett valbart 

alternativ. Subheadings användes också och detta gav 22 träffar med två valda artiklar. 

Kombinationer med ”breast neoplasms, male” och fler sökord gav för få träffar. 

Kristensson (2014) förespråkar att få fritextord används för att få fler relevanta träffar. 

Författarna valde därför att begränsa ”breast neoplasms, male” med peer-reviewed, 

english language, sex: male och att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-

01-01 och 2015-12-31. (Se bilaga 1). 

 

5.1.4 PubMed 

 

I databasen PubMed finns litteratur som innehåller medicinsk vetenskap. I denna 

databas kallas indexorden för Mesh-termer (Kristensson, 2014). Författarna sökte på 
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”breast cancer” i Mesh för att få fram den korrekta mesh-termen, vilken var ”breast 

neoplasms, male”. Sedan kombinerades denna term i olika konstellationer och 

författarna kom fram till att det bästa var att i Mesh välja ”breast neoplasms, 

male/psychology”. Därefter gjordes begränsningar med filters: English och att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan år 2000-01-01 och 2015-12-31 samt sex: male. För att 

kontrollera att artiklarna är peer-reviewed i Pubmed kontrollerades detta genom 

Ulrichsweb, som är en sökkälla med detaljerad information om publicerat material till 

exempel redaktör, språk och peer-reviewed (Linnéuniversitetet, 2015). (Se bilaga 1). 

 

5.1.5 PsycINFO 

 

Databasen PsycINFO innehåller artiklar inom beteendevetenskap och psykologi 

(Kristensson, 2014). I denna databas användes Thesaurus för att hitta rätt indexsord, 

”breast cancer” blev ”breast neoplasms” även här. Detta kombinerades med andra 

ämnesord, men detta gav för få träffar. Därför användes ”breast neoplasms” och 

begränsades med gender: male, language: english, publication year: 2000-2015 och 

peer-reviewed. (Se bilaga 1). 

 

 

5.1.6 Manuella sökningar 

 

Kristensson (2014) beskriver att manuella sökningar kan göras om för lite material 

hittas. Detta görs då genom något som kallas snowballing. Detta innebär att funna 

artiklars referenslistor granskas för att hitta ytterligare relevanta artiklar. Manuella 

sökningar kan också göras genom att bearbeta litteratur som finns på bibliotek. 

Författarna har gjort snowballing i de artiklar som hittades och inkluderade de som 

passade syftet samt inklusionskriterierna. Detta innebar att samtliga artiklars 

referenslistor granskades. Från dessa valdes 37 abstract som lästes, av dessa var endast 

en artikel relevant för syftet. Denna artikel (nr 4) hittades i referenslistan i artikeln av 

Andrykowski (2011).  
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5.1.7 Kvalitetsgranskning 

 

I granskningen användes granskningsmallar av Forsberg och Wengström (2013), som 

modifierades, en för kvalitativa artiklar och en för kvantiativa. Artiklarna som använde 

designen mixed -method granskades med en modifierad granskningsmall av Forsberg 

och Wengström (2013) med tillläggsfrågor från Polit och Becks (2012) riktlinjer (se 

bilaga 3). Frågan om etiskt resonemang lades till då författarna anser att det är en viktig 

fråga. En del tilllägsfrågor i Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmallar togs 

bort då författarna svarade mer övergripande på dessa frågor. Enligt Kristensson (2014) 

kan inte kvalitativa och kvantitativa artiklar granskas på samma sätt. Sjutton artiklar 

lästes i fulltext, var för sig av författarna, där 7 föll bort direkt då de visade sig vara till 

exempel editors letters, det vill säga de var ej vetenskapliga artiklar. De resterande 10 

artiklarna granskades och inkluderades i studien. För att ha en god kvalitet på artiklarna 

fördes en diskussion om vad som är kvalitet i en artikel. Efter att författarna enskilt gjort 

en granskning av artiklarna, gjordes en gemensam bedömning om vad som var hög, 

medel respektive låg kvalitetsnivå. Granskningsmallen användes som en grund, därefter 

valdes att titta närmare på vissa frågor, som litteraturen beskriver som viktiga. Enligt 

Kristensson (2014) är det trovärdigheten som granskas i kvalitetsgranskningen av de 

kvalitativa artiklarna. Trovärdigheten ökar i kvalitativa studier om forskarna till 

exempel har använt sig av triangulering i analysfasen, vilket innebär att minst två 

forskare har diskuterat och jämfört resultatet för att nå ett konsensus i analysfasen samt 

att citat redovisas (Kristensson, 2014). Därmed valde författarna att kontrollera om detta 

hade använts. I artikeln av France, Michie, Barrett-Lee, Brain, Harper och Gray (2000) 

redovisades det inte om triangulering hade använts, vilket var en svaghet i studien. 

Studien bedömdes i övrigt vara av hög kvalitet och fick därför inkluderas i resultatet. 

Samtliga kvalitativa artiklar innehöll citat vilket stärkte trovärdigheten. En svaghet med 

de kvalitativa studierna var dock att förförståelsen redovisades dåligt i samtliga artiklar. 

Författarna valde dock att förbise detta då författarna ansåg att kvaliteten i övrigt var 

hög. I artikeln av Donovan & Flynn (2007) är en svaghet att informanterna fick svara på 

intervjufrågor på olika sätt, några genom semistrukturerade intervjuer och andra genom 

mejlkorrenspondens. Detta gjorde att författarna bedömde denna artikeln till att ha något 

lägre kvalitet än de övriga artiklarna. Resultaten i denna artikel var dock så intressanta 

att författarna valde att inkludera artiklen. Enligt Kristensson (2014) är validiteten viktig 

i kvalitetsgranskningen av de kvantitativa studierna. Därför valdes att titta på validiteten 
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i granskningen av de kvantitativa artiklarna. En kontroll av intern validitet i artiklarna 

genomfördes, vilken var beskriven i samtliga artiklar. Kristensson (2014) beskriver att 

den interna validiteten påverkas negativt om inte urvalet är representativt. I artikeln av 

Kowalski, Steffen, Ernstmann, Wuerstlein, Harbeck och Pfaff (2012) jämförs män 

drabbade av bröstcancer med en generell manlig populaiton, men det framgår inte hur 

stor den generella populationen är, bara antalet cancerdrabbade män framkommer. Detta 

ansåg författarna vara en svaghet i resultatet men de 84 cancerdrabbade männens 

situation framkom tydligt i resultatet och därför inkluderades den.  

Enligt Polit och Beck (2012) är en mixed-metod en metod som används för att 

undersöka olika men relaterade frågor. Både kvalitativ och kvantitativ ansats används i 

samma studie. Metoden är relativt ny därför finns inget vedertaget kvalitetsbegrepp 

inom denna studiemetod. Polit och Beck (2012) menar att begrepp som validitet och 

trovärdighet inte används i mixed-metod, utan att läsaren får själv dra slutsatser kring 

överförbarhet och kvalitet. Då Polit och Beck (2012) inte har någon granskningsmall 

utan bara riktlinjer för granskningen användes en kombination av Forsberg och 

Wengströms (2013) granskningsmallar och Polit och Becks (2012) riktlinjer, för att 

kvalitetsgranska dessa artiklar. Dessutom gjorde författarna egna bedömningar kring 

artiklarnas överförbarhet och övergripande kvalitet. En svaghet i studierna var att 

resultaten inte är återförda och diskuterade med deltagarna, dock var övrig information 

tydligt förklarad.  

 

5.1.8 Etiskt resonemang 

 

Enligt Codex (2015) har forskaren det yttersta ansvaret för att studien är moraliskt och 

etiskt korrekt genomförd. Forsberg och Wengström (2013) menar att ett etiskt 

övervägande bör göras redan innan en litteraturstudie påbörjas. Detta innefattar både 

urval och hur studiens resultat presenteras. De studier som författarna väljer att ta med i 

resultatet ska ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller visa på att etiska 

överväganden har gjorts. De inkluderade artiklarna i den här studien har ett etiskt 

godkännande. I de fall där det inte klargjordes om etiskt godkännande i artikeln 

kontaktades huvudförfattaren via mejl och därigenom fick författarna till den här 

litteraturstudien reda på hur de hade gått tillväga. Artikelförfattarnas förklaringar gjorde 

att författarna till denna litteraturstudie kunde se att artiklarna var etiskt korrekta. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är det oetiskt att enbart redovisa de artiklar som stödjer 
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forskaren förväntade resultat. Därför bör studier som både stödjer och inte stödjer 

författarens förväntade resultat inkluderas. Ejlertsson (2003,2012) menar att oredlighet i 

forskning är att plagiera, förfalska eller förvränga forskningsresultat. Samma krav gäller 

även vid ett examensarbete. För att undvika oredlighet i denna studie har författarna 

varit noga med att tydligt ange referenser, använt egna ord och använt sig av artiklar 

som både stödjer och inte stödjer författarnas resonemang och föreställningar.  

 

5.1.9 Analysmetod 

 

Författarna valde att göra en integrerad analys med induktiv ansats vilket innebär att 

författarna går från delar till helheter enligt Kristensson (2014). Detta är en systematisk 

metod, där analysen sker stegvis. I första steget av analysen läses samtliga artiklar flera 

gånger för att hitta likheter, skillnader och mönster i resultaten. Detta för att få en 

helhetsbild och förståelse av innehållet. I steg två av analysen söks det efter likheter och 

skillnader i resultaten som berör samma område och tillsammans kan bilda olika 

etiketter. I tredje steget sammanställs resultaten i de olika etiketterna till kategorier 

(Kristensson, 2014). Författarna började med att gå igenom varje resultat var för sig för 

att skapa sig en uppfattning om innehållet. För att få fram likheter och skillnader i 

resultaten valdes att ta ut enheter ur ursprungstexten. Detta gjordes gemensamt. Därefter 

översattes enheterna till svenska för att underlätta sökandet efter likheter och skillnader. 

Ursprungstexten kondenserades sedan till sammanfattningar för att därefter abstraheras 

till etiketter för att sedan sammanfogas till kateogorier. (Se tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Artikelnr 
Ursprungstext 

Översättning av 

ursprungstext 
Sammanfattning Etikett Kategori 

10.Many men were 

disappointed at the 

lack of information on 

breast cancer that was 

relevant to men. 

Många män var 

väldigt besvikna 

över bristen på 

information om 

bröstcancer som var 

relevant för män 

Besviken över brist 

på könsspecifik 

information 

Brist på 

information 
Erfarenhet av 

given Information 

10.Some men were 

concerned whit their 

appearance. For 

example one man had 

stopped swimming, 

while another refused 

to remove his shirt at 

the beach.  

En del män var 

bekymrade över sitt 

utseende. T.ex en 

man hade slutat 

simma, medan en 

annan vägrade ta av 

sig skjortan på 

stranden. 

Bekymrad över sitt 

utseende 
Kroppsbild Erfarenhet av 

stigmatisering 

8. However, a small 

number of men felt 

that it would have 

been helpful to speak 

to another man who 

had faced the same 

oncerns and decisions 

Trots det kände ett 

fåtal män att det 

skulle ha varit 

hjälpsamt att prata 

med en annan man 

som hade upplevt 

samma bekymmer 

och beslut 

Att prata med en 

annan man hade 

kunnat hjälpa 

Dela 

erfarenheter 
Erfarenhet av 

socialt och 

formellt stöd 

2. Altered body image 

(p≤.01) was the most 

salient factor 

associated with 

depression 

Förändrad 

kroppsbild (p≤.01) 

var den främsta 

faktorn associerad 

med depression 

Förändrad 

kroppsbild 

associeras till 

depression 

Depression 

p.g.a 

förändrad 

kroppsbild 

Psykisk påverkan 

7. male patients more 

frequently had a 

higher cancer stage at 

time of diagnosis than 

women and were 5 

years older on average 

manliga patienter 

hade mer frekvent ett 

högre cancerstadie 

vid tidpunkten för 

diagnosen än 

kvinnor och var i 

genomsnitt 5 år äldre 

Männens cancer 

upptäcktes i ett 

senare stadie än 

kvinnor 

Senare 

upptäckt av 

cancer 

Vårderfarenheter 
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6 Resultat 
 

Författarnas syfte med denna litteraturstudie var att belysa mäns erfarenheter av att 

drabbas av bröstcancer. Genom att göra en integrerad analys (Kristensson, 2014) av tio 

artiklar med både kvalitativ, kvantitativ och mixed-method ansats kom författarna fram 

till fem olika kategorier. Dessa var erfarenhet av given information, erfarenheter av 

stigmatisering, erfarenheter av socialt och formellt stöd, psykisk påverkan och 

vårderfarenheter. Kvalitetsgranskningen visade att nio artiklar var av hög kvalitet och en 

artikel av medel kvalitet. I artiklarna var kontexten väl beskriven, deltagarna var 

beskrivna i mer varierande grad. (Se bilaga 2). 

 

6.1 Erfarenhet av given information 

 

Innan männen själva drabbades av bröstcancer hade ingen eller få av deltagarna i 

studierna hört talas om manlig bröstcancer (France et al., 2000; Iredale, Brain, 

Williams, France & Gray, 2006 & Pituskin, Williams, Au & Martin-McDonald, 2007). 

Riskerna för en kvinna att drabbas var de däremot väl medvetna om (France et al., 2000 

& Pituskin et al., 2007). Kunskapen om att män kan drabbas saknades (Iredale et al., 

2006), därför ansågs det vara av vikt att öka medvetenheten angående manlig 

bröstcancer både generellt i samhället, men även hos vårdprofessionen (Iredale et al., 

2006 & Pituskin et al., 2007). Den information som gavs var mer riktad till kvinnor, 

upplevdes av många vara bristfällig och många uppgav önskemål om en mer 

könsspecifik information (Williams, Iredale, Brain, France, Barret-Lee & Gray, 2003). 

Foton på kvinnlig mastektomi, information kring menstruation och bh-provning ansågs 

olämplig. Männens åsikter gick isär angående behovet av att till exempel se ett foto på 

en manlig mastektomi, vissa trodde att en bild hade varit mer behjälplig då de trodde att 

de skulle kunna förbereda sig bättre för vad som skulle komma (Williams et al., 2003). 

Brist på information kring behandlingar och mediciner gav ökad oro och depressiva 

symptom och gjorde att männen hade svårt att förstå vad de stod inför (France et al., 

2000; Pituskin et al., 2007 & Brain, Williams, Iredale, France & Gray, 2006). Något 

som ökade oron var att det fanns funderingar kring om de verkligen fick rätt medicin då 

all information kring läkemedlet riktade sig till kvinnor (France et al., 2000).  
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6.2 Erfarenhet av stigmatisering 

En del av männen var bekymrade över sitt utseende på grund av mastektomin. Detta 

gällde framför allt de yngre männen (Iredale et al., 2006). Många av männen ville inte ta 

av sig på överkroppen och var medvetna om att andra människor skulle stirra på ärret 

(Pituskin et al., 2007 & Williams et al., 2003). Deras känsla av maskulinitet och hur de 

trodde att andra människor såg på dem gällande deras manlighet påverkades. 

Konsekvenserna av behandlingarna fick en påverkan på sexualiteten då libidon 

minskade. En del av männen var inte informerade om att detta kunde ske, vilket 

påverkade deras kroppsuppfattning och ledde till en ökad ångest (Donovan & Flynn, 

2007). De yngre männen påverkades också av att inte kunna försörja sin familj och av 

att vara beroende av andra. De var rädda för att uppfattas som mentalt och fysiskt svaga 

(Pituskin et al., 2007). Männen var inte överraskade över att de hade fått cancer, men 

var förvånade över att det var bröstcancer (Iredale et al., 2006 & Pituskin et al., 2007). 

Sjukdomen relaterades till kvinnor (France et al., 2000 & Iredale et al., 2006), vilket 

bekräftades av vänner och kollegor (France et al., 2000). Manlig bröstcancer liknar den 

hos kvinnor och att utveckla en feminin sjukdom i en maskulin kropp medförde 

bekymmer i form av att männen trodde att de hade fel i sin genetik eller hormonella 

uppsättning. De gav sjukdomen en könstillhörighet istället för en neutral tillhörighet. 

Konsekvensen av att drabbas av en kvinnlig sjukdom i en manlig kropp gjorde att det 

kändes som en invadering i deras livsvärld (Donovan & Flynn, 2007). Flera hade 

upplevt pinsamma situationer relaterat till sin bröstcancer och önskade att sjukdomen 

hade haft ett annat namn när det drabbade män (Iredale et al., 2006). Hur de avslöjade 

sin diagnos varierade (Pituskin et al., 2007).Vissa berättade om sin diagnos för familj 

och vänner, men undanhöll den för kollegor eller berättade det inte för någon (Iredale et 

al., 2006). Andra var öppna med sin diagnos (Williams et al., 2003 & France et al., 

2000), eller upplevde motvilja till att dela sitt problem (Pituskin et al., 2007). Som skäl 

för att inte berätta gavs att männen inte ville bli stigmatiserade eller få sympati samt att 

de ville undvika att ge andra män obekväma känslor vid samtal om detta (Iredale et al., 

2006). I kontrast till detta fanns det män som engagerade sig för att väcka kunskap om 

manlig bröstcancer genom att göra sin berättelse offentlig till exempel genom media, 

medan andra försökte dölja sin diagnos genom beteendeförändringar (Donovan & 

Flynn, 2007).  
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6.3 Erfarenhet av socialt och formellt stöd 

 

Männen ville varken delta i en stödgrupp bestående av män med andra cancerformer 

eller i en grupp bestående av både män och kvinnor (Williams et al., 2003 & Pituskin et 

al., 2007). Detta då de ansåg att kvinnorna var mer påverkade av sin diagnos (Williams 

et al., 2003). Däremot var de generellt intresserade av att delta i en stödgrupp med andra 

män drabbade av bröstcancer (Brain et al., 2006) för att utbyta erfarenheter (Iredale et 

al., 2006). De som upplevde mer oro eller ångest var mer benägna att vara med i en 

stödgrupp (Brain et al., 2006). Om bra stöd fanns hemifrån fanns ett minskat behov av 

att vara med i någon stödgrupp, före, under eller efter behandling (Pituskin et al., 2007). 

Majoriteten angav att de hade ett bra stöd och att deras huvudstöd var deras partner 

(France et al., 2000 & Williams et al., 2003). Det formella stöd som gavs var från en 

bröstcancersjuksköterska (Williams et al., 2003), men detta utnyttjades inte ofta (Iredale 

et al., 2006). Alla hade inte blivit erbjudna tillgång till en sådan sjuksköterska, utan fick 

kontakt via informella möten. Även stöd från kvinnliga vänner som också hade haft 

bröstcancer, innebar att männen inte upplevde sig behöva söka formellt stöd (France et 

al., 2000). Anpassningen till diagnosen skedde utan tillgång till professionellt 

psykosocialt stöd (Donovan och Flynn, 2007), däremot trodde en del att det hade gynnat 

dem att få prata med en utomstående om sitt tillstånd (Iredale et al., 2006). Möjligheten 

att tala med en annan man med bröstcancer ansågs av de flesta kunna ha varit 

användbart (Pituskin et al., 2007 & Williams et al., 2003), men även motsatta åsikten 

fanns (France et al., 2000). Männens erfarenheter var att det fanns en brist på 

postoperativa råd och stöd (France et al., 2000). 

 

6.4 Psykisk påverkan 

Några få av männen rapporterade depression, oro och ångest (Ruddy, Giobbie-Hurder, 

Giordano, Goldfarb, Kereakoglow, Winer & Partridge, 2013). En del såg diagnosen 

som en tillfällig sjukdom utan långsiktiga konsekvenser, medan andra upplevde 

emotionell stress på grund av diagnosen (Pituskin et al., 2007). Vid beskedet beskrevs 

en chock som sedan övergick till ett behov av att ta kontroll över sina känslor (France et 

al., 2000). Flertalet bland de som hade negativa tankar kring cancer och som undvek att 

hantera dessa tankar kände en högre oro. Oron var även kopplad till en förändrad 

kroppsbild, vilken var den största bidragande faktorn (Brain et al., 2006). Bland de män 

som genomgått mastektomi fanns en högre risk att drabbas av depression jämfört med 
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de som inte genomgått en operation (Brain et al., 2006). Jämförelsevis med friska män 

rapporterade männen med bröstcancer en sämre livstillfredsställelse och fler dagar då 

deras mentala hälsa var sämre (Andrykowski, 2012). Även jämfört med kvinnor som 

drabbats av bröstcancer och jämfört med de män som drabbats av annan cancer, fanns 

en skillnad i uppskattade nivåer av social funktion, mental hälsa och emotionell 

funktion till det negativa (Kowalski et al., 2012). Yngre män som drabbades av 

bröstcancer beskrev att de hade haft svåra erfarenheter av sjukdomen. Dock var en 

konsekvens av denna erfarenhet att de fick en ny livssyn i positiv bemärkelse. De små 

vardagliga bekymmerna sågs inte som så stora längre (Pituskin et al., 2007).  

 

6.5 Vårderfarenhet 

 

Männens cancer upptäcktes i ett senare sjukdomsstadie än hos kvinnorna, de var 

dessutom oftast äldre än kvinnorna när upptäckten gjordes (Kowalski et al., 2012). De 

uppsökte läkare när de upplevde ett problem som till exempel en knöl i bröstet, men de 

fick vara ihärdiga för att få träffa en specialist (France et al., 2000 & Pituskin et al., 

2007). Yngre män upplevde att de togs för att vara hypokondriker och att de upptog 

läkarens tid (Pituskin et al., 2007). Erfarenheten av att få beskedet var att diagnosen 

gavs på ett hårt sätt, utan hänsyn till den psykiska påverkan. De flesta var medvetna om 

den specialistomvårdnad som fanns tillgänglig för kvinnor med bröstcancer och som 

gavs av en specialistsjuksköterska (France et al., 2000). De som hade fått träffa en sådan 

sjuksköterska uppgav att sjuksköterskan hade talat om att hon inte hade någon 

erfarenhet av att vårda och hantera manlig bröstcancer (France et al., 2000). Dock var 

det bröstcancersjuksköterskan som upplevdes vara den som gav mest information och 

praktiskt stöd (Iredale, Williams, Brain, France & Gray, 2007). Några kände sig 

undangömda av vårdpersonal i vården och utestängda från den sociala integrationen, för 

att kvinnorna inte skulle känna sig obekväma. Detta gjorde att fördelen med att vårdas 

på ett specialistcenter förlorades. Männens erfarenheten av vården var att den var 

kliniskt bra, men att vårdarna var omedvetna om de specifika informations- och fysiska 

behov som fanns (Donovan & Flynn, 2007). 
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7 Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa mäns erfarenheter av att drabbas av 

bröstcancer. I resultatet framkom fem kategorier. Tre av dessa kommer att fokuseras på 

utifrån deras relevans för vården; erfarenhet av given information, vårderfarenheter och 

erfarenhet av socialt och formellt stöd. Författarna anser att bristande och felaktig 

information är något som påverkar alla kategorierna.  

 

 

7.1.1 Erfarenhet av given information 

 

I resultatet framkommer det att det finns en stor informationsbrist i samhället och i den 

kliniska verksamheten angående manlig bröstcancer. Få av männen har hört talas om 

manlig bröstcancer före den egna diagnosen. Kunskapen om kvinnlig bröstcancer är 

däremot väl belyst i samhället tack vare organisationer som till exempel Rosa Bandet 

(Cancerfonden, 2015). I den litteratur och annan media som finns tillgänglig, beskrivs 

väl hur en kvinna både erfar och hur hon behöver bemötas vid bröstcancer. Däremot när 

manlig bröstcancer beskrivs nämns det bara att män kan drabbas, vilket visar på vilken 

stor informations- och kunskapsbrist det är. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2014:821) ska information ges till patienten utifrån hens individuella förutsättningar. 

Enligt McCance och McCormack (2013) ska sjuksköterskan genom information göra 

patienten delaktig i personcentrerad omvårdnad. Om ingen information finns att tillgå 

om manlig bröstcancer kan det bli svårt för en allmänsjuksköterska att göra patienten 

delaktig och då brister den personcentrerade omvårdnaden. Vidare visar resultatet att 

den information som gavs var i viss grad olämplig och bristfällig, till exempel när 

information om menstruationscykel gavs och bilder på kvinnlig mastekeotmi visades. 

Enligt hälo- och sjukvårdslagen (SFS-2014:882) ska sjuksköterskan kunna erbjuda 

individanpassad vård, vilket är centralt i personcentrerad omvårdnad (McCance och 

McCormack, 2013). Någon hänsyn till detta sker inte när inte anpassad information 

lämnas. En del av männen önskar mer information då bristen på information gör att de 

har svårt att förstå vad de står inför, vilket ökar symptomen på oro och depression, 

vilket även framkommer hos kvinnorna i studien av Bergenmar et al. (2014). Patienter 

med prostatacaner uttrycker liknande erfarenheter (Krumwiede & Krumviede, 2012). 
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Dock erfar en del män att informationsmängden är för omfattande, vilket visar på 

behovet av individanpassad information.  

 

 

 

 

7.1.2 Erfarenhet av socialt och formellt stöd 

 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att behovet av stöd varierar, beroende på 

om stöd finns i hemmet eller inte. Författarna hade en föreställning om att behovet av 

mer stöd skulle framkomma i resultatet. Stödgrupper erfars vara positivt både av 

kvinnor med bröstcancer (Freysteinson et al., 2012) och män med prostatacancer 

(Krumwiede & Krumviede, 2012). Männen med prostatacancer beskriver att utbytet av 

erfarenheter i stödgrupper har hjälpt dem att förstå sin situation (Krumwiede & 

Krumviede, 2012). Enligt McCance och McCormack, (2013) är det viktigt med olika 

kompetenser och stöttande system i vårdmiljön, som i den personcentrerade 

omvårdnaden kan bidra till ett stöd för individen. Det framkommer att det kan bli en 

svårighet för sjuksköterskan att avgöra vem som är i behov av stöd och stödgrupper, när 

behoven är varierande. Begreppet att vara i relation, är kopplat till det mellanmänskliga 

mötet, vilket ger sjuksköterskan en möjlighet att stötta (McCance & McCormack, 

2013). Det är av vikt att sjuksköterskan är öppen för den mellanmänskliga relationen för 

att kunna avläsa behovet av stöd (Dahlberg och Segesten, 2010).  

 

7.1.3 Vårderfarenheter 

 

Resultatet visar att en del män blir tagna för att vara hypokondriker och när de väl får 

träffa bröstcancersjuksköterskan uppges en bristande erfarenhet av att vårda män med 

bröstcancer. Det gör att vården blir bristfällig då sjuksköterskans kompetens påverkar 

den personcentrerade vården (McCance och McCormack, 2013). Sørensen och Almås 

(2011) menar att sjuksköterska ska bidra till en känsla av trygghet i vården genom att 

vara närvarande och ta hänsyn till de individuella behoven. I studien av Dragset et al. 

(2012) framkommer det att kvinnorna vill bli vårdade med empati och kärlek. I 

föreliggande litteraturstudie framkommer det att männen känner sig undangömda och 

att de får kämpa för att få rätt vård. McCance och McCormack (2013) menar att i 
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personcentreradvård är det viktigt att ha förståelse och respekt för individen i mötet. 

Detta brister då individen känner sig undangömd för att andra ska känna sig bekväma. I 

den personcentrerade vården ska sjuksköterskan se individen som en unik person och 

arbeta för att göra situationen begriplig för individen. Den vårdmiljö individen vårdas i 

påverkar också resultatet av den personcentrerade vården enligt McCance och 

McCormack (2013). Resultatet av den personcentrerade vården, när den görs på rätt 

sätt, bör leda till att individen erfar en känsla av välbefinnande och att miljön är 

terapeutisk (McCance och McCormack, 2013).  

 

7.1.4 Överförbarhet 

 

Kontexten är väl beskriven i artiklarna och detta möjliggör för läsaren att själv göra en 

bedömning gällande överförbarheten (Se bilaga 2). Beskrivningen av deltagarna är 

däremot varierande i artiklarna, vilket påverkar överförbarheten negativt (Kristensson, 

2014). De inkluderade artiklarna är skrivna i västvärlden, vilket ökar överförbarheten 

till Sverige då det är liknade vårdkulturer, vilket författarna ser som en styrka. En 

svaghet är dock att ingen artikel speglar övriga världens erfarenheter av manlig 

bröstcancer, vilket begränsar överförbarheten och är ett ytterligare tecken på detta 

undangömda problem. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 
7.2.1 Inklusionskriterier 

 

Enligt Kristensson (2014) är inklusionskriteriet bärande om det stämmer väl överrens 

med syftet, vilket män med bröstcancer gör. Artiklarna skulle vara på engelska då 

endast det engelska och svenska språket behärskas av författarna och detta förespråkas. 

Tidsintervallet kan variera beroende på undersökningsfrågan, dock bör forskningen vara 

aktuell och hålla hög kvalitet. Författarnas val av tidsintervall för de inkluderade 

artiklarna kan ses som en svaghet då en del artiklar är äldre än tio år, vilket kan ha haft 

en negativ påverkan på den här studiens resultat då vården ständigt är under utveckling. 

Tidsintervallet gör dock att mer material framkommer, vilket i sin tur bidrar till att 

stärka resultatet då artiklarna håller hög kvalitet och ett omfångsrikt material ökar 

tillförlitligheten (Kristensson, 2014). Behovet av att utöka tidsintervallet påvisar en brist 

i forskningen kring ämnet. 

 



  
 

20 

 

7.2.2 Metod 

 

Författarna har valt att göra en systematisk litteraturstudie. En styrka är den 

systematiska arbetsstrukturen som används genom arbetet (Kristensson, 2014). En 

svaghet kan vara att endast tre databaser har använts, vilket kan ge en begränsning till 

att inte all forskning hittas. Kristensson (2014) menar att all relevant forskning ska 

inkluderas i en systematisk litteraturstudie. 

 

7.2.3 Sökstrategi 

 

Kristensson (2014) förespråkar att många provsökningar görs innan den slutliga 

sökningen för att få fram en så bra sökstrategi som möjligt. Författarna gjorde flertalet 

sökningar innan den slutliga sökningen, vilket är en styrka. Sökorden anpassades efter 

de olika databasernas ämnesordsguider vilket är en styrka och ökar möjligheten till 

relevanta träffar. En svaghet i sökstrategin är att sökningen inte blir specifik då 

kombinationen med den booleska sökoperatoren AND i sökningarna gav få resultat 

(Kristensson, 2014). Författarna använde då en bred sökning, vilket kan vara en styrka, 

då möjligheten att hitta mer forskning ökar.  

Författarna hade svårt att hitta artiklar som passade syftet därför genomfördes manuella 

sökningar vilket är en styrka då de ökar möjligheten att hitta relevanta artiklar 

(Kristensson, 2014). I gallringen av abstrakt ska irrelevanta abstrakt sorteras bort. I 

sökningen sorterades artiklar bort som ej var relevanta mot syftet, genom läsning av 

rubriker och abstrakt (Kristensson, 2014). Rubriker och abstrakt kan ha felbedömts och 

därmed felaktigt blivit bortsorterade. 

 

7.2.4 Kvalitetsgranskning 

 

En styrka i kvalitetsgranskningen i den här litteraturstudien är att artiklarna först 

granskades enskilt av författarna som sedan gemensamt tog ställning till vad som är hög 

kvalitet i studierna (Kristensson, 2014). De inkluderade artiklarna anses av författarna 

ha en övergripande god kvalitet vilket är en styrka i studien. En svaghet är att det inte 

kan uteslutas att någon annan kanske hade valt att titta på andra kvalitetsindikationer vid 

granskningen och gjort en annan bedömning och då kommit fram till en annan 



  
 

21 

kvalitetsgrad. Författarna har visat vilka kvalitetskriterier som används och att olika 

granskningsmallar används utifrån studiens metod, vilket kan anses som en styrka 

(Kristensson, 2014). Artiklarna som inkluderades har både kvantitativ, kvalitativ och 

mixed-method ansats, vilket höjer kvaliteten då olika metoder kan undersöka samma 

problemområde på olika sätt (Polit och Beck, 2012). 

 

 

 

7.2.5 Analys 

 

Författarna har använt sig av en integrerad analys som beskrivs av Kristensson (2014). 

Valet av denna anlysmetod är en lämplig metod för denna litteraturstudie då de 

inkluderade artiklarna har olika ansatser. En integrerad analys krävs då för att kunna 

presentera resultaten integrerat. Den integrerade analysprocessen görs i olika steg, vilket 

förespråkas och genomförs i denna studie (Kristensson, 2014). Artiklarna av Brain et al. 

(2006), Iredale et al. (2006), Iredale et al. (2007) och Williams et al. (2003) är delstudier 

som delvis baseras på varandra och har delvis samma författare som tittar på en 

forskningsfråga ur olika perspektiv, med olika metoder. Detta kan vara både en styrka 

och en svaghet i denna litteraturstudie. Svagheten är att det är samma författare och 

delvis samma urval, en del resultat upprepas i nästkommande studie och att resultaten 

till viss del har varit svåra att särskilja. Styrkan är enligt Polit och Beck (2012) att 

forskningsfrågan undersöks med olika metoder och med olika syften.  

 

7.2.6 Etiskt resonomang 

 

Författarna har varit noga med att inte redovisa samma resultat mer än en gång från 

artiklarna av Brain et al. (2006), Iredale et al. (2006), Iredale et al. (2007) och Williams 

et al. (2003) för att undvika förvrängningar av resultatet (Ejlertsson, 2003,2012) då 

resultaten återkommer i dessa studier. I artikeln av Donovan och Flynn (2007) redovisas 

resultatet i diskussionen vilket innebär att författarna kan ha gjort missbedömning om 

vad som var resultat och vad som var diskussion vilket kan ha påverkat resultatet 

negativt.  
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7.2.7 Trovärdighet 

 

Trovärdigheten bedöms av läsaren själv och därför har processen synliggjorts noggrant i 

föreliggande litteraturstudie. Genom att till exempel analysprocessen redovisas i 

tabellform kan läsaren själv göra en bedömning av korrektheten i översättningarna av 

ursprungstexten. Det finns en viss risk för fel i översättningarna trots att lexikon 

användes vilket kan ha påverkat resultatet negativt. Trovärdigheten i en studie ökar om 

triangulering används i analysen, vilket görs i urvalet och analysprocessen i 

föreliggande litteraturstudie och detta tyder på en styrka i studien (Kristensson, 2014).  

Den valda metoden följs noggrant för att undvika förvrängning av forskningsprocessen 

(Codex, 2015), vilket är en styrka i föreliggande studie. 

 

 

8 Slutsats 
 

Resultatet i den här litteraturstudien visar att bristen på information är den största 

faktorn som påverkar männens erfarenheter av manlig bröstcancer. Bristen på kunskap i 

samhället om manlig bröstcancer leder till att männen söker vård i ett senare skede och 

innebär försenad diagnos som i sin tur leder till en sämre prognos. Information och 

kunskap saknas även bland vårdpersonal vilket leder till en sämre vård med otillräckligt 

stöd. För att kunna utveckla vården behövs mer forskning om männens erfarenheter och 

männens behov av stöd och information.   

 

9 Implikationer 

 

För att öka kunskapen hos blivande sjuksköterskor ser författarna ett behov av att lyfta 

fram manlig bröstcancer redan i utbildningen. Sjuksköterskan behöver använda sig av 

personcentrerad omvårdnad för att kunna möta männens behov. Öppenhet, lyhördhet 

och följsamhet bör genomsyra mötet med den drabbade för att kunna ge en god 

individanpassad vård och ett bra stöd. Genom att sprida kunskap och information om 

manlig bröstcancer kan sjuksköterskan bidra till att ändra föreställningen att bröstcancer 

är en könsspecifik sjukdom.  
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psychological 

distress in men 

with breast cancer 

and the factors 

associated with 

increased distress 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie som är en 

del av en större studie. 

161 män med bröstcancer 

fick fylla i  ett 

frågeformulär. Statistisk 

analys användes 

Hälften av studiens deltagare 

ville ha mer information 

riktad till män och en 

tredjedel var intresserade av 

att delta i en stödgrupp. 

Signifikanta resultat 

angående depressionssymtom 

rapporterades av men som 

Hög 
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genomgått mastektomi och 

som upplevde 

multisjuklighetssymtom  

3 Donovan & Flynn 

(2007) 

 

United Kingdom 

Cancer Nursing 

What makes a man a man? 

The lived experience of 

male breast cancer 

To elict 

understanding of 

this unusual 

condition by an 

exploration of its 

lived experience 

En kvalitativ 

fenomenologisk studie, 

där både beskrivande och 

tolkande metod används. 

15 deltagare där 10st 

intervjuades via mejl och 

5st i semi-strukturerade 

intervjuer 

16 kategorier av erfarenheter 

framkom och abstraherades 

till 4 teman; making sense of 

male breast cancer, the 

context of masculinity, the 

stigma of male breast cancer 

och interacting with 

healthcare services. En del 

klarade av att möta 

sjukdomen bra, medan hos 

andra ökade ångesten p.g.a 

missförstånd om sjukdomen. 

Sexlust och libido minskade.  

Medel 

4 France et al. (2000) 

 

United Kingdom 

The Breast 

Male cancer: a qualitative 

study of male breast 

cancer 

To describe the 

psychological and 

social 

consequences of 

the diagnosis of 

breast cancer in 

men  

En kvalitativ 

fenomenologisk studie 

där 6 deltagare från en 

regional onkologienhet 

intervjuades. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades och 

analyserades sedan med 

hjälp av innehållsanalys 

7 kategorier identifierades; 

delay in diagnosis, shock, 

stigma, body image, causal 

factors, provision of 

information and emotional 

support. Studien visade att 

män misslyckas med att 

rapportera symptom och 

besöker läkare mer sällan än 

kvinnor. Män talar hellre med 

kvinnliga vänner än med 

professionell hjälp. 

Hög 

5 Iredale et al. (2006) 

 

European Journal of 

Cancer 

To investigate the 

experiences of 

En mixed-method studie 

indelad i fyra faser med 

Fyra övergripande teman; 

Information needs, support, 

Hög 
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United Kingdom The experiences of men 

with breast cancer in the 

United Kingdom 

men with breast 

cancer across the 

UK 

olika antal respondanter 

och informanter i varje 

fas. Jämförelsegrupper i 

första fasen, i andra män 

med bröstcancer i 

Storbrittanien, i tredje 

intervjuer med män med 

bröstcancer i olika åldrar. 

I fas fyra, sju män och tio 

kvinnor med bröstcancer.  

raising awerness about breast 

cancer in men and diagnosis 

and disclosure. Männen var 

överraskade över att ha 

drabbats av en kvinnlig 

sjukdom. Bara 19% av 

männen talade med andra 

män som drabbats av 

bröstcancer. 27% av männen 

hade gärna velat tala med en 

annan drabbad man. De flesta 

ville inte tala med någon 

annan drabbad alls och ville 

inte heller delta i någon 

stödgrupp, men de tyckte att 

det hade gynnat dem att tala 

med en annan utomstående 

person. 

6 Iredale et al. (2007) 

 

United Kingdom 

British Journal of Cancer 

The information needs of 

men with breast cancer 

To report 

specifically on 

men’s perceptions 

of their 

information needs 

in relation to 

breast cancer and 

how healthcare 

services can best 

meet these needs 

Del av större studie. En 

mixed-method studie 

med 161 respondenter 

och 30 informanter. 

Frågeformulär och djupa 

intervjuer användes 

Muntlig och skriftlig 

information uppskattades. 

Den muntliga informationen 

upplevdes relevant av 38% av 

männen. 20% tyckte att den  

skriftliga informationen inte 

var relevant alls. 56% ville ha 

information riktad till män. 

Hög 

7 Kowalski et al. 

(2012) 

Breast cancer research and 

treatment 

To compare the 

quality of 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

HRQoL var lägre hos män 

med bröstcancer än hos andra 

Hög 
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United States Health-related quality of 

life in male breast cancer 

patients 

healthcare 

provided in the 

individual breast 

centres as 

perceived by the 

patients and to 

describe the 

health-related 

quality of life 

(HRQoL) of the 

patients 

frågeformulär. 20673 

respondenter varav 84 

var män. Männens svar 

jämfördes med 

kvinnornas.  

män. Kroppslig smärta, 

vitalitet, social förmåga, 

mental och emotionell hälsa 

visade signifikanta skillnader. 

Resultatet visar på att män 

kan behöva tidig hjälp med 

psykosocialt stöd  

8 Pituskin et al. 

(2007) 

 

Ireland 

Journal of men’s health 

and gender 

Experiences of men with 

breast cancer: a qualitative 

study 

To describe the 

experiences of a 

sample of 

Canadian men 

diagnosed with 

breast cancer 

En narritativ kvalitativ 

design med 20 

informanter. Enskilda, 

ostrukturerade intervjuer 

gjordes i hemmet. Dessa 

spelades in och 

transkriberades för att 

sedan analyseras av två 

forskare. Alla deltagare 

kom från östra Kanada 

Två av 20 deltagare hade 

tidigare hört att män också 

kunde få bröstcancer. Vissa 

talade öppet om sin sjukdom, 

andra dolde den och sa att de 

hade en annan typ av cancer. 

En del upplevde sjukdomen 

som förkrossande och andra 

att det inte var så farligt. 

Ingen av de 20 männen 

uttryckte en vilja av att vara 

med i en stödgrupp. De tyckte 

inte heller att de var av vikt 

med speciellt stöd för män, 

men information om hur de 

skulle bemöta behandlingar 

och dyl. behövdes. 

Hög 

9 Ruddy et al. (2013) 

 

The Breast 

Quality of life and 

To learn more 

about symptoms, 

En kvantitativ metod 

med deskriptiv statistik. 

42% rapporterade att deras 

sexuella prestation var 

Hög 
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United Kingdom symptoms in male breast 

cancer survivors 

quality of life, 

distress, and 

fertility and 

genetic issues in 

male breast 

cancer survivors 

42 respondenter svarade 

på frågor via olika web-

baserade enkäter. 

Standardiserade 

algoritmer användes  

påverkad. En minoritet av 

männen kände en oro och 

depression.   

10 Williams et al. 

(2003). 

 

 United Kingdom 

British journal of cancer. 

Experiences of men with 

breast cancer: an 

exploratory focus group 

study 

To explore the 

experiences of 

men who have 

had a breast 

cancer diagnosis 

and to compare 

them with those 

of women with 

breast cancer and 

the opinions of 

healthcare 

professionals who 

care for both 

patient groups. 

Del av större studie.27 

informanter från södra 

Wales deltog i 

Fokusgrupps-intervjuer. 

Semi-strukturerad 

ämnesguide användes. 

Analysen gjordes men 

hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Forskartriangulering 

användes för att få fram 

teman 

Fyra teman framkom; 

diagnos, uppdagande, support 

och köns-specifik 

information. Det fanns 

besvikelse för att det inte 

finns någon specifik 

litteratur/information till män. 

Största stödet för män var 

deras partner. Männen tyckte 

det skulle vara skönt att få 

prata med andra män med 

bröstcancer. De var öppna 

med sin diagnos. Diagnosen 

ställdes i ett sent skede 

Hög 
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Bilaga 3: Granskningsmallar  
Granskningsmall för kvalitativa artiklar* 

*Modifierad granskningsmall av Forsberg & Wengström (2013) 

 

Syftet 
Är syftet med studien beskriven? 

 Ja   Nej  

 

Vilken kvalitativ metod som har använts? 

 Ja   Nej  

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 Ja   Nej  

 

Urval 
 

Är urvalskriterier tydligt beskrivna? 

Ja   Nej  

 

Var genomfördes undersökningen? 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja   Nej 

 

Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet? 

Ja   Nej  

 

Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt? 

Ja   Nej  

 

Är data systematiskt samlade? 

Ja   Nej 

 

Dataanalys 
Finns kategorier och teman med? 

Ja   Nej  

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja  Nej 

 

Är resultaten trovärdiga? 

Ja   Nej  

 

Är resultaten pålitliga?  

Ja   Nej  

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
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Ja   Nej 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data? 

Ja   Nej 

 

Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forsknings frågan? 

Ja   Nej  

 

Stöder insamlad data forskarens resultat? 

Ja   Nej 

 

Har resultatet klinisk relevans? 

Ja   Nej 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja   Nej  

 

Finns risk för bias? 

Ja   Nej 

 

Etik 
Finns etiskt resonemang? 

Ja   Nej  

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja   Nej  
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Granskningsmall för kvantitativa artiklar* 
*Modifierad granskningsmall av Forsberg och Wengström (2013) 

 

Syftet 
Syftet med studien? 

  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

 Ja   Nej  

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja   Nej 

 

Undersökningsgruppen 
 

Vilka är  inklusionkriterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

Är undersökningsgruppen  representativ? 

Ja   Nej  

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

Mätmetoder 
 

Vilka mätmetoder användes? 

 

Var reabiliteten beräknad? 

Ja   Nej  

 

Var validiteten diskuterad? 

Ja   Nej  

 

Dataanalys 
Hur stort var bortfallet? 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja   Nej 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja   Nej  

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja   Nej 



  
 

XIII 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämmer du? 

Ja   Nej 

 

Värdering 
 

Kan resultatet generaliseras till en annan population? 

Ja   Nej  

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja   Nej  

 

Etik 
Finns etiskt resonemang? 

Ja   Nej  

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja   Nej  
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Granskningsmall för artiklar med mixed method-design* 
*Modifierad granskningsmall av Forsberg och Wengström (2013) med tillägg av Polit 

och Becks (2012) riktlinjer. 

 

Syftet 
Är syftet med studien beskriven? 

Ja   Nej  

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

 Ja   Nej  

 

Är designen lämplig för syftet? 

Ja   Nej 

 

Är designen tydligt beskriven? 

Ja   Nej 

 

Har forskarna en övergripande förklaring till varför det behövs både ett kvalitativ och 

ett kvantitativ förhållningsätt?  

Ja   Nej 

 

Urval 
 

Är urvalskriterier beskrivet? 

Ja   Nej  

 

Var genomfördes undersökningen? 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja   Nej 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

Metod för datainsamling 
 

Är fältarbetet tydligt beskrivet? 

Ja   Nej 

 

Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt? 

Ja   Nej  

 

Är data systematiskt samlade? 

Ja   Nej 

 

Beskrivs mätmetoderna som användes? 

Ja   Nej   
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Dataanalys 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja  Nej 

 

Är resultaten trovärdiga? 

Ja   Nej  

 

Är resultaten pålitliga?  

Ja   Nej  

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja   Nej 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data? 

Ja   Nej 

 

Finns kategorier och/eller teman med? 

Ja   Nej  

 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja   Nej  

 

Hur stort var bortfallet?  

 

Den statistiska analysen som användes, var den lämplig? 

Ja   Nej  

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja   Nej  

 

Beskrivs demografisk data? 

Ja   Nej  

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämmer du? 

Ja   Nej 

 

Värdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forsknings frågan? 

Ja   Nej  

 

Stöder insamlad data forskarens resultat? 

Ja   Nej 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja   Nej 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
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Ja   Nej  

 

Finns risk för bias? 

Ja   Nej  

 

Kan resultatet generaliseras? 

Ja  Nej  

 

Etik 
Finns etiskt resonemang? 

Ja  Nej  

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja   Nej  


