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Sammanfattning      
 

Bakgrund: Bröstcancer är en sjukdom som drabbar många individer per år och är 

vanligt bland kvinnor. Men att även män kan drabbas av sjukdomen är inte lika upplyst 

i samhället som att kvinnor kan drabbas. Männens erfarenheter vid denna sjukdom är 

viktig att belysa för att män ska kunna få ett bra stöd vid denna diagnos.  

 

Syfte: Belysa mäns erfarenheter efter att de har fått diagnosen bröstcancer. 

 

Metod: En systematisk litteraturstudie med fem kvantitativa och sex kvalitativa artiklar. 

Data analyserades med en manifest innehållsanalys.    

 

Resultat: Det framkom att det fanns mycket information om bröstcancer, men att den 

informationen som fanns var riktad till kvinnor. Detta tillsammans med bland annat 

bristande information och stöd till män som drabbats av  bröstcancer  kunde leda till en 

negativ psykisk och fysisk påverkan. Det framkom att männen ville ha bättre 

information som var riktad till män, och de efterlyste också bättre stöd från 

vårdpersonalen. 

  

Slutsats: Genom bristfällig information om bröstcancer hos män får de lida i onödan. 

Genom att öka informationen till sjukvårdspersonal och allmänhet kan den psykiska och 

fysiska ohälsan hos de drabbade männen minska. För att öka kunskapen behövs det mer 

forskning om bröstcancer hos män och deras erfarenheter.  

 

Nyckelord 

Bröstcancer hos män, erfarenheter och information. 

 

Tack 

Tack till Carina Persson för god handledning och till varandra för god partnerskap med 

bra stöttning i genom vår litteraturstudie. 
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1 Inledning 

Bröstcancer är en vanlig sjukdom som är väldigt uppmärksammad hos kvinnor. Som 

sjukvårdspersonal är det viktigt att vara medveten om att män också löper risk att 

drabbas av sjukdomen. Vilket vi tycker borde belysas mer under vår utbildning till 

sjuksköterskor då detta inte nämns i den utsträckning som det bör uppmärksammas. Att 

män kan få bröstcancer är ett viktigt ämne att lyfta både bland vårdpersonal och 

allmänheten då det är av stor vikt att kunna ge de männen ett gott stöd i denna diagnos 

som är relaterad till kvinnor.  

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Bröstcancer 

Den cancerform som förknippas med män är oftast prostatacancer och med kvinnor 

bröstcancer (Socialstyrelsen, 2017). Antal nya bröstcancerfall hos män var 62 stycken, 

medan det var 9382 kvinnor som drabbades i Sverige år 2015 (Socialstyrelsen, 2015). 

Större andelen män som får diagnosen bröstcancer är mellan 60 till 70 år (Peate, 2015).  

Cancerfonden skriver att det inte finns någon specifik behandling och diagnos för just 

män utan att de följder kvinnornas program då det är få män som drabbas av bröstcancer 

varje år (Nystrand, 2016). På en bröstcanceravdelning hade sjuksköterskorna skrivit en 

broschyr som hade lite information angående manlig bröstcancer, men i den broschyren 

hänvisades läsaren till broschyrerna som handlade om kvinnlig bröstcancer. Läsaren 

hänvisades vidare på grund av att det fanns för lite information i broschyren om manlig 

bröstcancer. Sjuksköterskorna försökte då ge de manliga patienterna information från 

andra källor såsom verbal information. Det var inga utav de manliga patienterna som 

gick till olika stödgrupper, detta ledde till att sjuksköterskan ville ställa upp för dem, 

men på grund av tidsbrist upplevde de att de inte kunde ge dem stöd till de manliga 

patienterna som de ville (Winter & Eddy, 2006). 

 

2.2 Patofysiologi och riskfaktorer  

Det finns flera olika typer av bröstcancer; sarkom- , duktal- eller lobulär bröstcancer. 

Duktal bröstcancer är den vanligaste bröstcancerformen. Cancercellerna kan 

metastasera till omkringliggande vävnader (Cancerfonden, 2013; Ericson & Ericson, 
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2013; Nystrand, 2016). Sköld Nilsson (2011) nämner att 67 % av all sorts bröstcancer 

har en extra hög känslighet för hormonet östrogen. Detta behöver inte innebära att 

östrogenet är orsaken till just bröstcancer utan det gör att en viss sorts bröstcancer trivs 

med en högre östrogenhalt som antingen finns naturligt eller som har tillsatts (Sköld 

Nilsson, 2011). I en studie påvisar det att män har fler östrogenreceptorer på 

cancertumören i jämförelse mot kvinnor (Anderson, Jatoi, Tse & Rosenberg, 2010).  

 

Risken av att drabbas av bröstcancer ökar om det finns en nära anhörig såsom mor eller 

ett/flera syskon som har drabbats tidigare av sjukdomen. Övervikt kan även ses som en 

hög riskfaktor att drabbas, men även rökning och stor konsumtion av alkohol (Ericson 

& Ericson, 2013).  

 

Att drabbas av bröstcancer kan ha sin grund redan i fosterstadiet. Det kan ses ett 

samband mellan havandeskapsförgiftning och låg risk att drabbas av bröstcancer. Detta 

för att vid havandeskapsförgiftning har modern högt blodtryck som kan bero på att 

livmodern inte fungerar som den ska, vilket gör att mängden hormoner till fostret 

sjunker. Men om man föds med stor födelsevikt ses det som en ökad risk att få 

bröstcancer senare i livet då det anses att det har gått över en större hormonmängd från 

modern (Bergh et al., 2007).  

 

Studier har påvisat att det finns ett samband mellan höga halter av östrogen och manlig 

bröstcancer. Man har även sett olika samband att drabbas av bröstcancer vid sjukdomar 

som påverkar levern såsom skrumplever och ärftliga faktorer (Peate, 2015). Om en man 

är född med kromosomerna XXY, Klinefelters syndrom, har de lika stor risk som en 

kvinna att drabbas av bröstcancer (Al-Haddad, 2010). 

 

2.3 Symptom 

Det tidigaste tecknet för att ha drabbats av bröstcancer är oftast en smärtfri knöl centralt 

i bröstet. Men det finns även andra symptom som kan ses, bland annat ömmande, 

kliande och svullna bröst. I axillerna kan det uppstå lymfadenopati på grund av 

metastasering (Rudlowski, 2008). Även vanliga sjukdomstecken kan vara förknippade 

till cancer såsom feber, aptitlöshet och viktnedgång (Braun & Anderson, 2012). 
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2.4 Behandling 

Desto snabbare en behandling sätts in desto bättre blir individens prognos att bli helt 

friskförklarad från bröstcancer (Sköld Nilsson, 2011). Efter cancerbeskedet kan 

vårdpersonalen rikta in sig på tre olika riktlinjer. De är; - om det är möjligt att försöka 

bota cancern, - om inte annat att ge livsförlängande behandling, - men även se till att 

symtomen lindras (Bertelsen, Hornslien & Thoresen, 2011). Det finns flera olika 

behandlingar för bröstcancer och behandlingen varierar beroende på vilken typ av 

bröstcancer som individen har fått. De olika behandlingarna är bland annat kirurgi, 

strålbehandling, hormonbehandling och cytostatikabehandling. Men patienten har också 

rätt till att avstå behandling ifall de önskar detta (Sköld Nilsson, 2011). Att drabbas igen 

av bröstcancer efter avslutad behandling är som störst under de första fem åren (Fernö, 

2004).  

 

De flesta som får bröstcancer börjar med att operera bort hela (mastektomi) eller delar 

av bröstet (partiell mastektomi). Efter operationen har utförts kan patienten uppleva att 

det känns annorlunda i bröstet men även en känslomässig påverkan kan uppkomma. 

Dessa upplevelser kan bland annat vara att bröstet känns ömt, mildare smärtor och en 

viss känsla av stramhet (Sköld Nilsson, 2011). Efter att ha genomgått en operation är 

det mindre än en tredjedel som utvecklar fjärrmetastaser (Fernö, 2004).   

 

Strålbehandling används för att döda de cancerceller som finns kvar efter operationen 

har skett. Det är även många patienter som får strålning som ett komplement till 

kirurgin där även lymfkörtlarna är angripna (Schlichting, 2011; Sköld Nilsson, 2011). 

Vissa patienter får strålning bara i själva operationsområdet och andra patienter får 

strålning i en större yta mot lymfkörtlarna i armhålan. Hur stort område som strålas är 

individanpassat (Sköld Nilsson, 2011). De patienter som har genomgått en 

bröstbevarande operation får alltid strålbehandling som ett komplement till operationen 

(Schlichting, 2011). I slutet av strålbehandlingen upplevde många kvinnor en påverkan 

på deras trötthet, sömnsvårigheter och smärta. Deras hud blev även påverkad bland 

annat genom rodnad, klåda, torr hud och blåsor (Sjövall, Strömbeck, Löfgren, Bendahl 

& Gunnars, 2010).  

 

När det inte längre finns något hopp om att kunna bota bröstcancern kan cytostatika 

användas som symtomlindring. Men cytostatika kan även användas för att förhindra 
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tumörens tillväxt och risken för nya återfall minskas om cytostatika används 

(Cancerfonden, 2014). För att kunna utföra partiell mastektomi kan tumören i vissa fall 

behöva krympa i storlek innan kirurgin då den antingen är för stor eller sitter på ett 

olämpligt ställe (Nystrand, 2016).  

 

Kvinnors upplevelse av att drabbas av bröstcancer är att de var en tuff behandling men 

de som var jobbigast var att förlora håret. Kvinnor upplevde att de blandade känslorna 

som ångest och rädsla var stressfullt i och med att de fick diagnosen eller genomgick 

behandlingen (Williams & Jeanetta, 2016). Kvinnor upplevde att fysisk aktivitet var till 

ett stort socialt stöd för dem under cytostatika behandlingsperioden. Kvinnorna tyckte 

att det fysiska-aktivitets teamet som de hade kontakt med var mycket värdefullt men 

även att det kände ett stort stöd från familjerna och arbetskollegor (Backman, Browall, 

Sundberg & Wengström, 2016).  

 

 

3 Teoretisk referensram 

Personcentrerad omvårdnad valdes som vår teoretiska referensram eftersom vi anser 

detta har stor vikt i hur männen kan hantera en bröstcancerdiagnos.  

 

Vid personcentrerad vård är det viktigt som vårdpersonal att sätta patienten i centrum. 

Det har stor betydelse att både patienten och vårdpersonalen är aktiv under vårdmötet, 

detta för att ge bästa möjlighet för att bedriva en personcentrerad vård (Barth & 

Näsholm, 2006). Det som ses som centralt i personcentrerad omvårdnad är att “vara i 

relation, vara i social värld, vara på plats och vara med sig själv” enligt (McCance och 

McCormack, 2013). Att “vara i relation” tar upp hur viktigt det är med medmänskliga 

relationer i vårt dagliga liv. För att vårdpersonalen ska ha möjlighet till att utföra en 

personcentrerad vård måste patienten delge sina egna behov. Att “vara i social värld” 

inom vården innebär att vårdpersonalen ser till att patienten tar del av besluten som 

fattas kring dennes vård. Att den vård vårdpersonalen tycker är bäst för patienten kanske 

patienten inte tycker är bäst utan att patienten har en annan plan för vad han/hon vill 

med sitt liv. Att “vara på plats” innebär hur miljön påverkar patientens tillgång till den 

vård han/hon behöver. Vårdpersonalen måste utgå från avdelningens och sin egna 

professions förhållningssätt även om detta går emot vårdpersonalens egna moral och 
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syn på fallet. Detta kan påverka vilken typ av vård och vårdmiljö patienten hamnar i. 

Att “vara med sig själv” antyder att det är viktigt som vårdpersonal att respektera 

värderingar som är betydelsefulla och centrala till patienten. Detta kan påverka hur 

vårdspersonalen tänker kring och fattar beslut angående patienten. Som vårdpersonal är 

det därav av stor vikt att kunna ha möjlighet till att diskutera olika beslut angående 

vården med patienten (McCormack, 2004). Dessa fyra begrepp är viktiga för 

sjuksköterskan att ha med sig i sitt vårdyrke för att kunna skapa den bästa möjliga 

personcentrerad vården.  

 

McCance och McCormack (2013) tar upp att det finns ett ramverk inom den 

personcentrerade omvårdnaden, dessa komponenter är, “förutsättningar, vårdmiljö, 

personcentrerade processer och förväntade resultat”. Resultatet blir den centrala delen i 

ramverket och för att nå dit måste först förutsättningarna och sedan vårdmiljön 

bearbetas. Dessa begrepp är viktiga för att kunna bedriva den bästa möjliga 

personcentrerad vård som möjligt. I förutsättningarna ligger fokuset på 

sjuksköterskornas kompetenser och deras förmåga i de gemensamma mötet med 

patienterna men även vikten av en bra självkännedom. Vårdmiljön har sitt fokus på 

bland annat den miljö där vården bedrivs i men även att det finns olika 

yrkeskompetenser då dessa har en inverkan på hur väl vården blir personcentrerad. Att 

bedriva vården på ett personligt plan näms i personcentrerade processer. Det krävs då att 

sjuksköterskan ser till att patientens olika behov såsom hans/hennes värderingar och 

delaktighet i vården respekteras. I resultat för personcentrerad omvårdnad är det viktigt 

att patienten upplever en delaktighet i sin vård samt att patienten kan få en form av 

sinnesro till vården. Dessa fyra komponenter knyter samman till att kunna bedriva bästa 

möjliga personcentrerad omvårdnad (McCance & McCormack, 2013).  

 

Med en personcentrerad omvårdnad ser sjuksköterskan att patienten är expert på sig 

själv och sin livsvärld. Det är viktigt som sjuksköterska att respektera patientens egna 

upplevelse av sin sjukdom för att kunna främja patientens hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Som sjuksköterska är det viktigt att ha en god värdegrund 

och etik för att kunna ge och få en god vårdrelation. För att kunna främja patientens 

hälsa och kunna skapa en vårdplan är det viktigt att för sjuksköterskan att kunna ha en 

god relation till patienten. Det är viktigt att kunna se patienten som helhet och minska 
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dess lidande vid behov. Men det är även av stor vikt att se patienten och att han/hon har 

en värdighet trots sin sjukdom. Vid en personcentrerad vård är det av stor 

vikt att sjuksköterskan kan ge en jämlik vård. Att patienten ska kunna få lika god vård 

oavsett kön, ålder och utbildning (Ekman, Norberg & Sweberg, 2014). 

 

 

4 Problemformulering 

Bröstcancer domineras av kvinnor, dock är det även män som kan drabbas av 

sjukdomen. Det finns inte mycket information i samhället som belyser att män kan 

drabbas av sjukdomen. På cancerfondens hemsida nämns det bara på två rader att även 

män kan drabbas. Detta kan leda till att det blir ett vårdproblem för männen, genom att 

de inte blir sedda när de söker vård eller blir behandlade för bröstcancer. Eftersom det 

finns få studier om män som drabbats av bröstcancer är risken stor att vårdpersonalens 

bemötande och behandling brister. Då kunskapen hos vårdpersonalen angående denna 

diagnos hos män är bristfällig.   

 

Hur det är för män att drabbas av en dominerande kvinnlig sjukdom är olika. Det som 

kan avgöra hur männen upplever diagnosen kan bero på vilket stöd de får från sina 

anhöriga och från sjukvården.  

 

 

5 Syfte 

Belysa mäns erfarenheter efter att de har fått diagnosen bröstcancer. 

 

 

6 Metod 

Grunden i arbetet är en systematisk litteraturstudie och för att analysera data används 

innehållsanalys. Kristensson (2014) skriver att en av de vanligaste uppsatsformerna 

inom hälso- och vårdvetenskap är litteraturstudier. Detta för att kunna sammanställa 

relevanta vetenskapliga artiklar som sedan kan omvandlas och användas i verkligheten. 

Syftet med en litteraturstudie är att relevant information ska finnas tillhands när någon 

väl drabbas av en specifik sjukdom (Kristensson, 2014). För att kunna göra en 
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systematisk litteraturstudie krävs en välformulerad fråga som stegvis och metodisk gör 

att relevanta artiklar kan analyseras. För att genomföra en systematisk litteraturstudien 

krävs det att det finns tillräckligt med tidigare forskning som håller en hög nivå 

(Forsberg & Wengström, 2013). Att använda både kvantitativ och kvalitativ forskning 

kan ses som en fördel inom hälsoområdet för litteraturstudier (Axelsson, 2008). Detta 

för att kunna se problematiken utifrån olika synvinklar, och se det i sin helhet 

(Kristensson, 2014).  

 

Det första som gjordes i vår litteraturstudie var att formulera ett problem, för att sedan 

gå vidare med att på ett strukturerat sätt försöka hitta tidigare forskning inom just vårt 

problemområde. Genom att ändra om syftet vidgades sökningen, istället för att ta 

upplevelse tog vi erfarenheter då detta är ett bredare sökord. Förhoppningarna var att 

både kunna inkludera kvalitativa och kvantitativa artiklar i vår studie. I den 

nästkommande fasen granskades artiklarna för att sedan sammanställa resultaten från de 

olika studierna.    

  

6.1 Avgränsningar och inklusionskriterier 

Kristensson (2014) nämner för att kunna hitta svar på syftet i litteraturstudien krävs det 

att författarna bestämmer sig för vilka artiklar som ska få ingå i studien.  

I litteratursökning inkluderades vetenskapliga artiklar med både en kvalitativ och en 

kvantitativ ansats. Eftersom  engelska är det enda språk, förutom svenska, som 

behärskas av författarna blev det en avgränsning. Artiklarna i Cinahl och PsycINFO 

skulle vara peer reviewed för att resultaten skulle vara tillförlitliga, artiklarna är då 

granskade av andra forskare. I PubMed finns inte denna avgränsning, istället granskas 

tidskriften manuellt i Ulrichsweb. Alla artiklar som var från 2006 och framåt 

inkluderades för att den senaste forskningen skulle komma fram inom ämnet. 

Population blev män då det skulle svara på studiens syfte. Inga avgränsningar gjordes 

till om artiklarna skulle vara i fulltext eller inte.  

 

6.2 Sökningsförfarande 

Det finns olika databaser som inriktar sig på specifika områden. De olika databaserna är 

som en sorts forskningsbank där de olika artiklarna sorteras och läggs i olika “fack” 

(Kristensson, 2014). Databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO användes vid den 
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systematiska sökningen. Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar att vid starten 

av sökningarna av relevanta artiklar ta hjälp av en bibliotekarie som är kunnig i de olika 

databaserna. Ett möte bokades in med en bibliotekarie som gav oss olika tips och råd för 

att sökningarna skulle få så relevanta träffar som möjligt.  

 

Databasen Cinahl har en hög täckning inom omvårdnadsforskning enligt Forsberg och 

Wengström (2013). I Cinahl finns det en ämnesordlista, det vill säga tesaurus som 

hjälper till att hitta olika synonymer till de valda sökorden som just denna databas 

använder (Östlundh, 2012). Våra tesaurus ord blev “Breast neoplasms, male”, “breast 

neoplasms” och “quality of life“, dessa kombinerades på olika sätt tillsammans med 

fritextorden “Experience or perspective or view or perception or attitude” och “feeling”. 

“Feeling” trunkerades för att få en bredare träff på sökordet, detta tar Forsberg och 

Wengström (2013) upp som några av deras söktips (Se bilaga 1).  

 

Först kombinerades sökorden med OR för att utvidga sökningen. Sen kombinerades två 

“sökgrupper” med ordet AND för att få med både och av dessa sökord. Forsberg och 

Wengström (2013) skriver att ordet AND används för att få en mer snävare sökning på 

det resultat man vill få fram, medan OR används för att få en bredare sökning.  

 

PubMed är en databas som har en grund i de medicinska och omvårdnadsmässiga 

områdena. PubMed använder sig av MeSH-termer som i sin tur är ämnesord (Forsberg 

& Wengström, 2013). De MeSH-termer som användes var “breast neoplasms”, “breast 

neoplasms, male” och “quality of life” och kombinderades med fritextsökningen 

“psychological” (se bilaga 1). Forsberg och Wengström (2013) tar upp att i PubMed är  

25 % av artiklarna skrivna på andra språk än engelska, därför valdes avgränsningen 

engelska.  

 

PsycINFO är en databas som mestadels innehåller artiklar inom medicinsk psykologi 

och omvårdnadspsykologi (Forsberg & Wengström, 2013). Här används tesaurus ordet 

“Breast neoplasms” tillsammans med fritextordet “psychological”, detta kombinerades 

med ordet AND emellan (se bilaga 1).   

 

Alla sökningar gjordes mellan 2017-03-28 till den 2017-04-19. Det aktuella tidsspannet 

blev för att det behövdes komplettera med nya sökord.  
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6.3 Manuella sökningar 

Genom att kolla i referenslistor i relevanta studier kan det göras manuella sökningar för 

att få fram ursprungskällan (Forsberg & Wengström, 2013). En artikel hittades från 

sökningen i Cinahl skriven av Quincey, Williamson och Winstanley (2016) som 

upplevdes ha ett relevant resultat till syftet. Den kvalitetsgranskades men då 

slutbedömningen av artikeln blev låg då de hade med andras resultat i deras egna 

resultat. Istället granskades deras referenslista för att se om det fanns relevanta 

ursprungsartiklar som kunde användas i studie.  

 

6.4 Urval 

När en sökning gjorts kommer ett antal träffar upp med artiklar som faller in inom 

ramen av de sökord och avgränsningar som är gjorda. Det första urvalet som gjordes var 

att gå igenom alla titlar på de träffar som kommit fram. Här föll ganska många bort då 

de inte höll måttet för att kunna besvara syfte med studien. De artiklar som fanns kvar 

efter denna sållning gick vidare för att då läsa deras abstrakt. Det sista urvalet som 

utfördes var att läsa artiklarna i fulltext. De som kunde hjälpa oss att besvara vårt syfte 

gick vidare till kvalitetsgranskningen, kvar blev elva artiklar. Östlundh (2012) användes 

för att få tips och stöd under urvalets gång.    

 

6.5 Kvalitetsgranskning  

Efter att de artiklar vars resultat svarade på studiens syfte granskades artiklarna. De var 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) granskningsmallar för kvantitativa och 

kvalitativa metoder som användes (Bilaga 3). De framkom sex kvalitativa studier och 

fem kvantitativa studier. Den kvalitativa granskningsmallen var väl strukturerad och var 

relevant till syftet. Till kvalitetsgranskningen av kvantitativa artiklar modifierades 

mallen för att passa studiens syfte. Inom denna gren av forskning ansågs inte det vara 

relevant att ha med blindning. Efter granskningen fick fyra artiklar hög kvalité och sju 

artiklar fick medel i kvalité. En sammanställning av artiklarna visas i bilaga 2.  

 

6.6 Analys 

Vid en kvalitativ forskning görs en stor mängd fakta mer förståelig genom att reducera 

mängden data och hitta likheter. Analysen görs för att kunna bilda ett ramverk för att 
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sedan ha möjlighet att visa huvudinnehållet i resultatet (Forsberg och Wengström, 

2013). Vid en manifest innehållsanalys görs en faställande av meningsbärande enheter, 

kategorier framkommer med hjälp av koder. I en manifest innehållsanalys kan olika 

typer av insamlat material bearbetas (Kristensson, 2014). För att lättare kunna hitta 

likheter och olikheter i vår innehållsanalys delades data in i olika grupper. Till hjälp för 

att kunna analysera den insamlade data användes Kristensson (2014). Det insamlade 

materialet som höll en godkänd nivå efter kvalitetsgranskningen lästes igenom enskilt. 

För att sedan jämföras med vad båda kom fram till som var relevant för studiens syfte. 

De artiklar som innehöll statistik omvandlades tillsammans till text, för att de lättare 

skulle kunna analyseras tillsammans med de kvalitativa artiklarna. Efter detta började de 

meningsbärande enheterna att delas upp för att sedan placera dem i olika koder. De 

meningsbärande enheterna framkom när artiklarna lästes igenom i fulltext. Det som var 

relevant för att kunna besvara studiens syfte ströks under, för att sedan översättas till 

svenska och bli inskrivna i ett worddokument. Dokumentet skrevs ut och de olika 

meningsbärande enheterna separerades från varandra. För att de sedan skulle bli 

placerade i olika koder. De koder som innehöll liknande innebörder bildade sedan 

kategorier. Kategorierna användes sedan till rubriker i litteraturstudien.  

 

Artikelnr. Meningsbärande enhet Koder Kategorier 

3 86 % av männen var inte 

överraskade att få cancer men 

chockerade att det var 

bröstcancer. 

De blev häpna av 

bröstcancer 

diagnosen. 

Bröstcancer kom 

som en 

överraskning  

10 Ingen av männen visste om att 

män kunde få bröstcancer. 

Okunskapen om 

diagnosen.  

 

 

6.7 Forskningsetiska övervägande 

En viktig del inom den vetenskapliga forskningen är att använda en god etisk princip. 

Forskarens intresse att få fram ny vetenskap ska alltid övervägas mot att individens 

identitet skyddas i den bästa möjliga utsträckning. Alla vetenskapliga studier ska ha 

genomgått en etisk granskning och fått ett etiskt tillstånd (Forsberg & Wengström, 

2013). Det är viktigt att åsidosätta vår egen förförståelse och erfarenheter för att 

minimera risken att resultatet inte påverkas. Innan analysen av den insamlade datan 

började diskuterade vi tillsammans om vilka egna erfarenheter av just bröstcancer som 
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fanns. Under arbetets gång har resultatet diskuterats innan det skrivits ner i studien. 

Detta för att försöka förhålla oss på ett objektivt sätt. Alla de artiklar som har valts att 

ha med i studien har ansökt om etiskt godkännande och fått det beviljat. 

 

  

7 Resultat  

I resultatet togs elva artiklar med, dessa artiklar ansågs vara relevanta till vårt syfte, det 

blev sex kvalitativa och fem kvantitativa. Det framkom sex stycken kategorier; 

bröstcancer kom som en överraskning, upplevelser av den givna informationen, 

påverkan på hälsa och livskvalité, förändrad kroppsbild, erfarenheter av formellt och 

socialt stöd, mäns rekommendationer till ökad kunskap för allmänheten.  

 

7.1 Bröstcancer kom som en överraskning 

De flesta män var inte förvånade över att få cancerbeskedet (Iredale, Brain, Williams, 

France & Gray, 2006) men överraskade över att det var bröstcancer de hade drabbats av 

(France et al., 2000; Iredale et al., 2006; Pituskin, Williams, Au & Martin-McDonald, 

2007). En mindre andel visste om att män kunde drabbas av bröstcancer (France et al., 

2000; Pituskin et al., 2007; Thomas, 2010), 40 % hade hört att män kunde drabbas av 

bröstcancer (Iredale et al., 2006) medan en annan studie visade att 79 % inte visste om 

att män kunde drabbas (Thomas, 2010). Men de flesta var väl insatta i att kvinnor kunde 

drabbas av sjukdomen (Pituskin et al., 2007).  

 

7.2 Upplevelser av den givna informationen 

Män upplevde att det var användbart att se ett fotografi på en man efter en mastektomi. 

Men även information om bieffekterna av behandlingen var av vikt. Med denna 

information kunde de förbereda sig bättre på behandlingsförloppet (Iredale et al., 2006). 

En del tyckte att det var svårt att få rätt uppmärksamhet från läkare (Pituskin et al., 

2007). Ingen av deltagarna hade blivit erbjudna information som handlade specifikt om 

män med bröstcancer, all information handlade om kvinnor med diagnosen (France et 

al., 2000). Mer än hälften av männen ville ha mer specifik och relevant information om 

manlig bröstcancer (Brain, Williams, Iredale, France & Gray, 2006; France et al., 2000; 

Iredale et al, 2006; Iredale, Williams, Brain, France & Gray, 2007). I en annan studie 
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kom det fram att det var de yngre männen som hade störst behov av specifik 

information om manlig bröstcancer (Iredale et al., 2007). 

 

Nästan alla fick informationen om sin sjukdom muntligt, mer än hälften tog också del 

av informationen via broschyrer. Ungefär hälften av männen läste böcker och cirka en 

femtedel använde sig av internet för att försöka finna relevant information. Det var 

vårdpersonalen som gav den muntliga informationen till männen, men många av dem 

tyckte inte informationen var relevant för dem (Iredale et al., 2006). En annan studie 

visar på att män tyckte att den muntliga informationen var av betydelse, då 84 % av 

deltagarna som fick verbal information tyckte att den var relevant. De män som tyckte 

att verbal information var till god hjälp var 62 % (Iredale et al., 2007). Vissa män 

saknade informationsbroschyrer som var riktade till män med bröstcancer medan andra 

tyckte att det hade räckt med att lägga till information om män i befintliga broschyrer 

(Iredale et al., 2006). Mindre än hälften av deltagarna upplevde att broschyrerna var 

relevanta endast för kvinnor. Däremot tyckte 52 % att broschyrerna trots det var till 

hjälp. Mer än hälften av deltagarna, som fick broschyrer eller som tog del av böckers 

information, var nöjda med den givna informationen. Nästan hälften tyckte att skriftlig 

information var relevant (Iredale et al., 2007). 

 

Det var 42 % av deltagarna som hade tagit del av informationen via internet och 

upplevde den som relevant. Utav de 42 % upplevde deltagarna informationsresultatet 

olika, 12 % tyckte att informationen var lätthanterlig medan 8 % hade svårt att ta till sig 

och förstå informationen. En mindre andel av deltagarna som tagit sig an informationen 

från internet tyckte att de fick för mycket fakta. Överlag tyckte deltagarna att den 

information de fått var lätt att förstå, medan 8 % tyckte att den information de fått från 

de olika informationssätten inte var till någon nytta för just dem (Iredale et al., 2007).  

 

7.3 Påverkan på hälsa och livskvalité 

Manliga patienter med bröstcancer rapporterade att deras livskvalite och vardagliga 

hälsa påverkades negativt efter diagnosen (Andrykowski, 2012). Männen hade olika  

upplevelser angående deras diagnos. En del ville behålla det för sig själva medan andra 

ville berätta om sina upplevelser (Pituskin et al., 2007). Eftersom en del av männen 

tyckte det var en kvinnlig sjukdom ledde de till att de kände sig tveksamma till att 

diskutera sin sjukdom med vänner och kollegor (France et al., 2000). Nästan alla kände 
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en oro om att berätta om sin sjukdom (Pituskin et al., 2007).  

 

De manliga deltagarna uppgav att deras mentala och fysiska hälsa hade försämrats efter 

diagnosen. Under en period upplevde en del av deltagarna en försämring i sömn/vila, 

psykisk eller fysisk hälsa (Andrykowski,2012). Vissa män beskrev att de upplevde en 

emotionell stress som var relaterad till deras diagnos medan andra inte upplevde en lika 

stor påverkan. De yngre männen löpte större risk att vara mer orolig över sin mentala 

och fysiska hälsa (Pituskin et al., 2007). Mäns sociala, mentala och emotionella hälsa 

blev mer påverkade än hos kvinnor. Men även män upplevde att deras fysiska funktion 

var mer påverkad än vad kvinnor i samma situation upplevde (Kowalski et al., 2012). 

Flera av männen rapporterade att deras sexuella prestation minskade under de första 

veckorna vid behandlingen (Ruddy et al., 2013). En av deltagarna medgav en försämrad 

livskvalite då han inte kunde utföra sin hobby på samma sätt som tidigare (France et al., 

2000).   

  

En grupp deltagare upplevde ångest eller depression i samband med diagnosbeskedet 

(Iredale et al., 2006; Ruddy et al., 2013). De som kunde påverka depressionen var att 

männen undvek att bearbeta sina känslor kring sin diagnos. Den psykologiska påverkan 

av att vara en man med bröstcancer upplevdes vara mycket påfrestande (Iredale et al., 

2006). Det som kunde påverka ångesten var att vissa undvek att bearbeta sina känslor 

om diagnosen eller en känsla av ovisshet och rädsla (Brain et al., 2006).  

 

7.4 Förändrad kroppsbild 

En del män kunde uppleva en känsla av depression när deras kroppsbild förändrades 

(Iredale et al., 2006). Ungefär hälften av deltagarna upplevde ingen påverkan på 

kroppsbilden (Pituskin et al., 2007). Mer än hälften uppgav att deras egna kroppsbild 

troligtvis inte skulle påverkas av diagnosen medan 43 % uppgavs att diagnosen 

påverkade deras könsidentitet (Thomas, 2010). De yngre männen upplevde att det var 

jobbigare med en förändrad kroppsbild i jämförelse med de äldre männen i samma 

situation (Iredale et al., 2006). Lite mer än hälften av männen upplevde att det 

jobbigaste med sjukdomens bieffekter var att förlora bröstvårtan (Morrogh & King, 

2009). Hälften av deltagarna medgav att de hade kommit fram till en strategi för att 

kunna hantera en kroppsförändring efter en mastektomi (France et al., 2000). Några av 

männen upplevde att de var generade av att få bröstcancer, några av dessa män tyckte 
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att diagnosen skulle heta något annan än bröstcancer (Iredale et al., 2006). Vissa slutade 

att simma eller vara på stranden för de kände obekväma med sin egna kroppsbild 

(Williams et al., 2003).  

 

7.5 Erfarenheter av formellt och socialt stöd 

En tredjedel av männen i en studie var intresserade av att medverka i en stödgrupp 

(Brain et al., 2006). I en annan studie var det ingen av männen som deltog i en 

supportgrupp (Pituskin et al., 2007). Deltagarna som upplevde en högre stressnivå var i 

större behov av formellt stöd för att kunna bearbeta sin fysiska och emotionella oro 

(Iredale et al., 2006). En deltagare berättade att han upplevde oro för hur lite stöd och 

råd han fick efter operationen (France et al., 2000). En del upplevde att de fick bäst stöd 

och information från bröstsjuksköterskan (Iredale et al., 2007), som en del uppgav var 

det enda formella stödet de fick från sjukvården (Williams et al., 2003). De män som 

var gifta berättade att deras partner var det stöd som de förlitade sig på (Pituskin et al., 

2007) och de upplevde att de fick ett emotionellt och socialt stöd (Iredale et al., 2006). 

De flesta med en partner upplevde att de fick ett bra stöd (France et al., 2000; Pituskin 

et al., 2007; Williams et al., 2003), de övriga männen som inte uppgav att de fått bra 

stöd var antingen frånskilda eller änkemän (Pituskin et al., 2007). De yngre männen 

upplevde en känsla av att vara mer beroende av andra. Även de yngre männen oroade 

sig mer än de äldre männen för hur de skulle kunna försörja sin familj (Pituskin et al., 

2007). Många av männen kände att deras familjeroll blev mer påverkad än vad 

kvinnorna upplevde (Kowalski et al., 2012).    

 

Mer än hälften av männen uppgav att de fick stöd från kvinnliga vänner som tidigare 

hade haft bröstcancer själva (France et al., 2000). Några kände att de hade velat ha ett 

manligt stöd och 30 % skulle vilja ha hjälp av andra män i samma situation (Pituskin et 

al., 2007). Alla män skulle tycka att det var bra om de hade möjlighet att prata med en 

annan man i samma situation under behandlingen för att dela erfarenheter. Men bara en 

av deltagarna hade fått möjligheten att prata med en annan man som har haft 

bröstcancer (Williams et al., 2003). I en annan studie hade 31 män möjlighet att prata 

med andra män som också hade bröstcancer, men 43 män fick ingen möjlighet till detta 

men uppgav att de hade varit önskvärt att få prata med någon som befann sig i samma 

situation (Iredale et al., 2006).  
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7.6 Mäns rekommendationer till ökad kunskap för allmänheten 

De män som ingick i studien hade en uppfattning av att det saknas information till 

allmänheten om att män kan få diagnosen bröstcancer (Iredale et al., 2006). En studie 

visade att deltagarna tyckte det var viktigt att informera allmänheten om att män kan 

drabbas av bröstcancer (Thomas, 2010). Deltagarna i studien tyckte att de behövdes ett 

specifikt program som skulle öka allmänhetens uppmärksamhet om manlig bröstcancer. 

Nästan alla i studien upplevde att de saknade information som var riktade till män 

(Pituskin et al., 2007). Deltagarna upplevde att det var viktigt både för allmänheten och 

för sjukvården att man lyfter ämnet manlig bröstcancer. Mäns rekommendationer för att 

öka medvetenheten om diagnosen var: generell information om symtom och 

sidoeffekter, -fotografi på män efter en mastektomi, -en telefon-hjälplinje för män med 

bröstcancer och -mer synlig fakta på offentliga platser om diagnosen (Iredale et al., 

2006). Deltagarna föreslog att broschyrer om manlig bröstcancer skulle kunna finnas på 

offentliga platser. Deltagarna upplevde att det fanns en avsaknad av information om den 

medicinska behandlingen för manlig bröstcancer. Detta påverkade männen negativt då 

de inte visste hur det skulle hantera deras behandling (Thomas, 2010). 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier är viktigt då de ska svara till litteraturstudiens syfte. De språk som 

rekommenderas att välja är engelska eller svenska. Det som avgör hur långt tidsintervall 

som sökningarna har beror på hur mycket forskning som är gjord inom ämnet 

(Axelsson, 2008). Eftersom de engelska och svenska språket behärskades gjordes en 

avgräsning till det engelska språket. Eftersom det valda syftet inte är välbeforskat fick 

ett längre tidsspann tas. De blev elva år som togs, med anledning att när studien 

påbörjades var det i början av 2017. Detta kan ses som en nackdel då Axelsson (2008) 

rekommenderar att inrikta sig på den senaste forskningen. Men all forskning går i olika 

perioder då under vissa perioder bedrivs ingen aktiv forskning medan i andra perioder 

sker forskningen aktivt. När tidsintervallet utökades uppkom det fler relevanta träffar av 
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artiklar i sökningarna. Att det uppkom få träffar av artiklar kan ses som ett tecken på att 

ämnet behöver forskas mer på. 

 

8.1.2 Metod 

En metod för systematisk litteraturstudie har följts genom hela arbetet. Vid en 

systematisk litteraturstudie ska författarna söka på ett organiserat sätt, sedan kunna 

granska informationen kritiskt och därefter kunna föra samman informationen som 

hittats som har varit relevant för syftet. Det är viktigt att kunna inkludera alla relevanta 

studier i litteraturstudien men detta är inte alltid möjligt då studier som framkommer i 

sökningar påverkas av vad författaren vill få fram (Forsberg & Wengström, 2013). Att 

en manifest innehållsanalys valdes var för att den insamlade datan till studien innehöll 

olika sortes material, exempelvis interjuver och frågeformulär (Kristensson, 2014).  

De kvantitativa resultaten som framkommit ändrades om till text för att lättare kunna 

förstå och granska materialet. Detta kan påverka resultatet både neagtivt och positivt då 

resultatet måste läsas ut via tabeller. Till vår hjälp för att inte feltolka resultatet togs det 

vägledning av Kristofer Årestedt som är professor i vårdvetenskap på 

Linneuniversitetet, detta ses som en styrka i arbete då de minimerade risken för 

felavläsning av statistikdelen. Eftersom artiklarna var skrivna på engelska behövdes de 

översättas till svenska, detta kan ses som något negativt då det är svårt att hitta rätt 

översättning ibland.    

 

8.1.3 Sökningsförförande 

Artiklarna hittades i tre databaser, Cinahl, PubMed och PsycINFO. Dessa är databaser 

som finns tillgängliga via Linneuniversitetet och kan ge artiklar i fulltext. De artiklar 

som inte fanns i fulltext söktes i det medicinska e-biblioteket som är kopplat till 

Landstinget i Kalmar län.  

 

På egen hand gjordes provsökningar, detta för att försöka finna relevanta sökord för 

respektive databas som kunde kopplas samman till syftet. Liknande sökord påträffades 

som sedan inkluderades i den slutgiltliga sökningen. Kristensson (2014) tar upp vikten 

av att testsöka med olika ord och kombinationer, för att på detta sätt finna den sökväg 

som är mest relevant för studiens syfte. Han tar också upp att det är bra att testa med 

olika avgränsningar för att antingen utöka eller avgränsa sin sökning mer (Kristensson, 

2014). Efter att sökorden valts ut testades det att avgränsa till de senaste fem årens 
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forskning. Då materialet blev för tunt utökades åren till elva. Att det blev elva var för att 

det var precis början av 2017 som sökningarna påbörjades och att ämnet inte är väl 

beforskat. Avgränsningarna som artiklarna skulle ha var peer reviewed i Cinahl och 

PsycINFO. PubMed använder sig inte av den avgränsningen utan där granskades 

tidskriften istället i Ulrichsweb.      

 

Olika sökord användes i de tre databaserna för att försöka hitta all relevant forskning till 

syftet. Orsaken till att det användes olika sökord är för att databaserna använder sig av 

sitt eget ämnesträd. Eftersom tillgång till de medicinska e-biblioteket fanns kunde 

artiklarna som framkom under sökningarna och var på fjärrlån bli tillgängliga. Detta kan 

ses som en styrka att alla relevanta artiklar som hittades finns med i studien.  

De gjordes tre manuella sökningar för att finna den primära källan till artiklar som 

uppkommit i en review artikel som var relevanta till syftet. Axelsson (2008) anger 

villkor för att det ska vara en systematisk litteraturstudie: all data som är utgiven och 

som är antingen en vetenskaplig artikel eller rapport ska inkluderas i studien, men även 

att artiklarna ska vara från sin ursprungskälla. Review artikeln lästes igenom och fann 

att deras resultat var relevant till vårt syfte. Därför granskades artikelns referenslista och 

fann tre artiklar som ansågs vara intressanta i förhållande till litteraturstudien.    

 

Kalmar Länssjukhus kontaktades även för att se om de hade någon relevant information. 

Vi fick komma i kontakt med en bröstsjuksköterska som informerade oss om att de inte 

hade någon specifik information till just män med bröstcancer. Det hon sa var att de 

samtalade mycket med sina patienter angående diagnosen och behandlingen.  

 

8.1.4 Urval 

Tillsammans bestämdes de vilka sökningar som ansåg var mest relevanta till syfte för 

att sedan fortsätta på egen hand med att läsa igenom titlarna och abstrakten. När 

abstrakten var lästa jämfördes de olika artiklarna som hittats. Därefter lästes artiklarna 

individuellt för att kunna ge varje enskild artikel en god möjlighet att kunna vara med i 

resultatet. Artiklarna som hade gått vidare och svarade på syfte kvalitetgranskades. Det 

som kan ses som en nackdel i studien är att vårt modersmål inte är engelska, vilket kan 

skapa en feltolkning vid översättningarna. Det som kan ses som en styrka är att det har 

inkluderat både kvantitativa och kvalitativa artiklar till studien. Axelsson (2008) nämner 
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att det kan ses som en fördel att ha med både kvantitativa och kvalitativa forskning då 

de belyser problemet ur olika synvinklar. 

 

8.1.5 Kvalitetsgranskning 

Alla artiklarna kvalitetgranskades med hjälp av Forsberg och Wengströms (2013) 

kvalitativ och kvantitativ granskningsmall. Till den kvantitativa mallen reviderades då 

den skulle passa syftet (se bilaga 3). Kvaliten på de elva artiklarna som var inkluderade i 

litteraturstudien varierade mellan medel och hög, men resultatet ansågs vara trovärdigt 

och pålitligt även på de som fick medel. Forsberg och Wengström (2013) menar att 

använda sig av granskningsmallar till artiklarna ökar det den systematiska 

litteraturstudiens trovärdighet. 

 

8.1.6 Analys 

Resultatet från de artiklar som svarade på vårt syfte sammanställdes och fördes in i de 

meningsbärande enheter, de meningsbärande enheterna kondenserades och delades in 

olika underkategorier. Varje meningsbärande enhet som kom under samma 

underkategori flyttades till samma del i tabellen. Utifrån de olika koderna bildades det 

sex stycken kategorier. Dessa bildades genom att det sågs ett samband mellan de olika 

koderna. Varje kategori fick en egen färg i tabellen för att de meningsbärande enheterna 

lättare skulle kunna analyseras. För att kunna analysera resultatet som framkommit 

användes Kristensson (2014) analysmetod. Denna reviderades genom att plocka bort 

teman, då vi ansåg att våra kategorier inte kunde kondenseras mer.  

 

Analysen utfördes tillsammans för att få ett relevant resultat. Detta genomfördes för att 

resultatet skulle kunna diskuteras och sammanställas på ett trovärdigt sätt för att minska 

risken för feltolkning.  

 

8.1.7 Överförbarhet 

De artiklar som har inkluderat i studien kommer från tre länder, USA, United Kingdom 

och Kanada. Vi anser att resultatet är överförbart i liknande situationer och en liknande 

population. Oavsett vart i världen förknippas bröstcancer främst med kvinnor då de är 

överrepresenterade i denna sjukdom. Detta gör att män oavsett religion och härkomst 

kan uppleva en sämre personcentrerad vård jämfört med kvinnor. 
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8.1.8 Etiska övervägande  

Under tiden vårt arbete pågick uppkom diskussioner om etiska överväganden. Det är 

viktigt att prata om sin egen förförståelse om det ämne som valts och vara medveten om 

dem. Vi var medvetna om hur betydelsefullt det är att kunna se och tolka resultatet på 

ett objektivt sätt. Detta för att minimera risken för att allt för stor tolkning av resultatet 

görs. Att ha en öppen dialog under arbetets gång kan förhindra feltolkningar av 

artiklarnas resultat. Att vi under arbetets gång har haft en öppen dialog med varandra 

anser vi som något positivt och som en styrka i  studien.   

 

8.2 Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa mäns erfarenheter efter att de fått diagnosen 

bröstcancer. Resultatet som framkom var att det finns ett behov av att upplysa 

allmänheten om att män kan drabbas av bröstcancer. De kategorier som kom fram var, 

bröstcancer kom som en överraskning, upplevelser av den givna informationen, 

påverkan på hälsa och livskvalité, förändrad kroppsbild, erfarenheter av formellt och 

socialt stöd, mäns rekommendationer till ökad kunskap för allmänheten.  

 

8.2.1 Upplevelser av den givna informationen 

Det vi anser vara av särskild vikt för att kunna förbättra mäns erfarenheter av att 

drabbas av bröstcancer, bör vara att stärka/öka kunskapen om manlig bröstcancer hos 

både sjukvårdspersonalen och allmänheten.  

 

Litteraturstudien visade att männen upplevde att den information de fick antingen från 

vårdpersonalen, böcker eller internet var bristfällig angående manlig bröstcancer.  

Om det funnits mer specifik information, som vårdpersonalen kunde ge till de drabbade 

männen om deras sjukdom och behandling, skulle det kunna stärka männens syn och 

uppfattning om bröstcancer. Enligt Donovon och Flynn (2007) upplevde männen att 

vårdpersonalen hade gott bemötande, men att de inte alltid gav specifik information om 

bieffekter såsom sexuell dysfunktion. Rudlowski (2008) nämner att det behövs mer 

resurser till både manliga supportgrupper och inom forskningen kring manlig 

bröstcancer för att minska männens chock vid diagnostillfället och försöka minska deras 

föreställningar om en förändrad kroppsbild.  
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I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) framgår att vården ska i bästa möjliga 

utsräckning bedrivas på individnivå, det vill säga att vårdpersonalen ska se till 

individens förutsättningar, detta för att få en personcentrerad omvårdnad. I resultatet 

visar de att många av männen tycker att den information som de fått ta del av inte varit 

relevant. Eftersom mycket av informationen är riktade till kvinnor blir det opersonligt 

för männen när de tar upp exempelvis fakta om hur en graviditet kan påverka 

bröstcancern. Vi ser det som ett stort problem med att vårdpersonalen inte har den 

kunskapen inom området. Risken är då stor att män inte får den personcentrerade vård 

de har rätt till. Genom att det finns lite information om just manlig bröstcancer kan det 

vara svårt för en sjuksköterska att planera och bedriva en bra personcentrerad vård för 

de drabbade.  

 

Personcentrerad vård innebär att patienten ses som en individ med egna erfarenheter, 

livsvärld och förväntningar. Det är viktigt att patienten hamnar i centrum. Grunden för 

en personcentrerad omvårdnad är tillit. Genom tillit mellan patienten och vårdgivaren 

kan en relation av kommunikation och information byggas upp. Tillit är en 

tvåvägsrelation som byggs upp mellan patienten och vårdgivaren (Willman, 2010).  

Vid personcentrerad vård är det viktigt att som vårdpersonal tillgodose patientens 

delaktighet i vården. Det är viktigt att patienten har möjlighet att uttrycka sig vad 

han/hon vill med sin vård. Det är viktigt att vårdpersonalen kan ge god information till 

patienten, detta för att patienten ska kunna kan fatta ett bra beslut utifrån vad hon/han 

vill få ut med sin vård (Eldh, 2009). 

 

Vi anser att resultatet av studien visar på vikten av männens behov av att både bli sedda 

och känna en trygghet från sjukvården, för att de lättare ska kunna acceptera sin 

diagnos. Denna trygghet anser vi att de får om de kan möta sjukvårdspersonal som är 

väl insatta i sjukdomsbilden men som även förstår männens upplevelser av att drabbas 

av bröstcancer. För att sjukvården lättare ska kunna se varje patientes upplevelse av att 

drabbas av bröstcancer är det viktigt att tillämpa personcentrerad omvårdnad.  

 

8.2.2 Påverkan på hälsa och livskvalité 

Det som framkom i resultatet var att männen kunde drabbas av en förändrad vardag, 

exempelvis sömnproblematik och en upplevelse av en ökad känslomässig stress. 

Forskning som är gjort om kvinnlig bröstcancer påvisar att kvinnor upplever att de har 
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en ökad emotionell stress och förändrad livskvalite. Män som får diagnosen bröstcancer 

kan få psykologiska besvär (Donovan & Flynn, 2007). Resultatet visar på att män tyckte 

de var jobbigt att få just bröstcancer då detta är mycket förknippat till en sjukdom som 

drabbar kvinnor. Rabbee och Grogan (2016) tar upp att rosa bandet har blivit en symbol 

för bröstcancer, men att den rosa färgen förknippas till feminism. Våra funderingar är 

om rosa bandet skulle ändra i färg och vara halva grönt och halva rosa, detta för att 

kunna påverka och uppmärksamma allmänhetens syn om manlig bröstcancer. Detta 

skulle påverka allmänheten till att vara mer uppmärksammad på att män också kan 

drabbas av bröstcancer och därigenom minska ångesten hos de drabbade männen. En 

fundering är om sjukdomen blir mer upplyst hos både sjukvården och allmänheten kan 

leda till en mer personlig vård och omtanke. Detta för att vårdpersonalen ser personen 

bakom sjukdomen och att de inte är fast i en sjukdom som förknippas till kvinnor. 

 

8.2.3 Förändrad kroppsbild  

I studien framkom det att en förändrad kroppsbild påverkade en del av deltagarnas 

könsidentitet. De yngre männen drabbades mest av att deras kropp förändrades. I 

resultatet framkommer det att borttagandet av bröstvårtan var den jobbigaste bieffekten. 

I Donovan och Flynn (2007) studie framkom det att hos kvinnor förknippas bröstet som 

något feminint och värdefullt. Medan hos män förknippas inte bröstet som att det har en 

stor påverkan på deras vardagliga hälsa, men att de ändå kan påverka deras kroppsbild. 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är trygghet ett begrepp då individen kan se ett 

hopp om framtiden och tron på livet. Detta genom att få rätt stöd och hjälp, men även 

genom en känsla av att ha kontroll över sin egen kropp och behandling. Det som kan 

påverka patientens upplevlse av trygghet under ett sjukdomsförlopp är om det finns en 

tillförlitlighet till sjukvårdspersonalen och den givna behandlingen. Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) tar upp att vården ska bedrivas på en bra grund att 

patienterna ska kunna känna sig trygga i både vården och behandlingen.  

 

 

9 Slutsats  

I denna litteraturstudie framkom att männen utsätts för ett onödigt stort lidande av att 

drabbas av bröstcancer, då de inte blir tagna på allvar när de antingen söker vård eller 

pratar med vänner. Genom att öka kunskapen om manlig bröstcancer hos både 
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sjukvårdspersonal och allmänhet kan man minska männens oroskänsla. 

Att öka kunskapen om manlig bröstcancer, genom att till exempel anpassa broschyrer 

och information som är specifika till män, kan stärka deras känsla av att vilja och våga 

berätta om sjukdomen för sina bekanta. Genom att kunna könsneutralisera diagnosen 

bröstcancer kan det minska männens psykiska och fysiska lidande. Om 

sjukvårdspersonalen och allmänheten får mer kunskap om manlig bröstcancer kan 

männen känna sig mer sedda och då även uppleva att vården blir mer specifik för dem. 

När vården blir mer specifik för männen kan man skapa en bättre personcentrerad vård.  

Gemensamt  för kategorierna är att det framkommer hur viktigt det är att göra manlig 

bröstcancer till ett mer belyst ämne.  

 

 

10 Klinisk implikationer  

Med denna litteraturstudie framkommer det att ämnet inte är välbeforskat vilket kan 

leda till bristfällig vård och bemötande för männen. För att ämnet ska bli mer 

uppmärksammat är det en fördel att detta tas upp under sjuksköterskeutbildningens 

gång. Genom att bedriva en personcentrerad vård kan männen känna sig mer sedda och 

trygga under sjukdomens gång. Att öka kunskapen om manlig bröstcancer redan under 

utbildningens gång ökar det kunskapen hos blivande sjusköterskor vilket gör att vården 

kan förbättras. 

 

  

11 Förslag till fortsatt forskning 

Det som har framkommit i studien är att det är en bristfällig information till både 

vårdpersonal och allmänheten om att bröstcancer även kan drabba män. Om forskning 

uppmärksammande ämnet mer ökar även medvetenheten hos allmänheten och 

vårdpersonal.  
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Sökning i PUBMED utförd 03/04/17  

Nr Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa i fulltext Artikelnummer 

inkluderade i studien 

#1  Breast neoplasms [Mesh]   2006/01/01-

2017/12/31 

male 

language: English  

Humans 

8336 0 0 0 

#2 Psychological 2006/01/01-

2017/12/31 

male 

language: English  

Humans 

98514 0 0 0 

#3  #1 AND #2  356 43 16 (3, 4) 

#4  Breast Neoplasms, male [Mesh]  2006/01/01-

2017/12/31 

male 

language: English  

Humans 

1231 0 0 0 

#5  #4 AND #2  22   0 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

V 

Sökning utförd 16/04/17  

Nr Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa i fulltext Artikelnummer 

inkluderade i studien 

#1 breast neoplasms,male [Mesh]   2581     

#2 quality of life [Mesh]   146406     

#3 #1 AND #2 2006/01/01-

2017/12/31 

male 

language: English  

Humans 

12 4 3 1, 2, 8 

[Mesh] = Mesh term  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

VI 

PsycINFO sökning den 06/04/17 

Nr Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa i fulltext Artikelnummer 

inkluderade i studien 

S1  EX Breast Neoplasms (Thesarus)   8399    

S2 Psychological  818332    

S3 S1 AND S2  2977    

S4 S3 Peer Reviewed,  

2006-01-01 - 2017-

12-31, 

Population: Male 

Language: English 

216 53 25 0 

 

EX= explode 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

VII 

13.1.2 Bilaga 2 

Artikelmatris:  

 

Nr Författare, år, land Tidskrift  

Titel  

Syfte Metod Resultat  Kvalitet 

1 Ruddy, K, J., 

Giobbie-Hurder, A., 

Giordano, S, H., 

Goldfarb, S., 

Kereakoglow, S., 

Winer, E, P., & 

Partridge, A, H.  

 

(2013) 

 

United Kingdom 

The Breast 

 

“Quality of life and 

symptoms in male 

breast cancer survivors”  

“To learn more about 

symptoms,quality of life, 

distress, and fertility and 

genetic issues in male breast 

cancer survivors”  

En kvantitativ metod som 

innehåller deskriptiv statistik. 

Antal deltagare var 42 stycken 

och ålderspannet på dessa var 

mellan 25-80.   

60% kände inte av att deras 

sexuella prestation påverkades 

något medan de övriga 40% 

kände av en påverkan. En liten 

andel av informanterna 

upplevde ångest och depression.  

Medel 

2. Andrykowski, M, 

A. 

 

(2012) 

 

USA 

Psycho-Oncology 

 

“Physical and mental 

health status and health 

behaviors in male breast 

cancer survivors: a 

national, population-

based, case-control 

study” 

“Identify the current physical 

and mental health status and 

health behaviors of male 

breast cancer survivors”  

En kvantitativ metod som 

inluderar statistisk analys. 

“Behavioral risk factor 

Surveillance System survey” 

användes vid datainsamling år 

2009. 49 män med endast 

bröstcancer diagnos som var 

18 år eller äldre kontaktades 

via telefon. 

Det var 198 respondenter som 

var med i kontrollgruppen 

som inte hade bröstcancer.     

Under en period upplevde en 

del av bröstcancer deltagarna en 

försämring i sömn/vila, psykisk 

eller fysisk hälsa.   

Hög 



  

 

VIII 

3. Iredale, R., Brain, 

K., Williams, B., 

France, E., & Gray, 

J. 

 

(2006)  

 

United Kingdom 

European Journal of 

Cancer 

 

“The experiences of 

men with breast cancer 

in the United Kingdom”  

“To investigate the 

experiences of men with 

breast cancer across the 

United Kingdom” 

En mixad metod med 

frågeformulär som följdes upp 

med interjuver utfördes. Det 

var 161 deltagare och 

ålderspannet var 27-88.  

Fyra stycken huvudområden: 

diagnosis and disclosure, 

information needs, support and 

raising awareness.  

Deltagarna fick information av 

sjukvårdspersonal, deltagarna 

var inte nöjda med 

informationen som givits då de 

var mest avsedda för kvinnor 

ex. om menstruation.  

 

Medel 

4. Brain, K., Williams, 

B., Iredale, R., 

France, L., & Gray, 

J. 

 

(2006)  

 

United Kingdom 

 

Journal of Clinical 

Oncology 

 

“Psychological Distress 

in Men With Breast 

Cancer”  

“Examine the prevallence of 

psychological distress in men 

with breast cancer and the 

factors associated with 

increased distress” 

En kvantitativ metod som 

använder sig av en 

tvärsnittsstudie då 161 män 

med diagnosen bröstcancer 

deltog och fick fylla i 

frågeformulär. 

51% av deltagarna upplevde 

rädsla / känsla av att fly 

problemet / dålig kroppsbild 

eller närvaro av könsspecifik 

information (kvinnor).  

Medel 

5. Pituskin, E., 

Williams, B., Au, 

H-J., & Martin-

McDonald, K. 

 

(2007) 

 

Canada  

 

 

Journal of Men´s Health 

& Gender 

 

“Experiences of men 

with breast cancer: a 

qualitative study” 

“To explore the experiences 

of a sample of Canadian med 

diagnosed with and treated 

for breast cancer” 

 

 

En narrativ kvalitativ design. 

De använde sig av 

ostrukturerade intervjuer som 

blev inspelade som sedan 

transkriberades ner. Det var 

20 deltagare  och ålderspannet 

var 18 år och uppåt.  

Ingen av de 20 deltagarna var 

intresserade att medverka i 

stödgrupper men en del 

uttryckte ett visst behov av att 

prata med en annan man som 

befann sig i samma sits.  

Medel 



  

 

IX 

6. Thomas, E. 

 

(2010) 

 

United States 

 

 

American Journal of 

Nursing 

 

“Men´s Awareness and 

Knowledge of Male 

Breast Cancer: A study 

of men at higher risk 

provides an evidence-

based understanding of 

men´s perceptions of this 

disease” 

“Explored the awareness and 

knowledge of male breast 

cancer among English-

speaking men” 

En kvalitativ metod då ett 

ändamålsenligt urval 

användes. Det var 28 

deltagare och ålderspannet var 

30 till 60. Interjuver utfördes 

som transkriberades ned 

ordagrant.  

22 män uppgav att de var 

förvånade att män kunde få 

bröstcancer. Två män hade 

kännedom om att män också 

kunde drabbas av bröstcancer.  

Hög 

7. Morrogh, M., & 

King, T, A. 

 

(2009)  

 

United States 

The Breast Journal 

 

“The Significance of 

Nipple Discharge of the 

Male Breast” 

“To assess clinical 

management patterns and 

outcome for men who 

presented with a chief 

complaint of nipple discharge 

at our institution”    

De använde sig av 

retrospektiv datainsamling 

med 24 män och ålderspannet 

var 25-90.  

58% upplevde att det var 

jobbigt efter att  bröstvårtan 

blev bortopererad.  

Medel 

8. Kowalski, C., 

Steffen, P., 

Ernstamm, N., 

Wuerstlein, R., 

Hardbeck, N., & 

Pfaff, H.  

 

(2012) 

 

United  

States 

 

 

Breast Cancer Research 

and Treatment  

 

“Health-related quality 

of life in male breast 

cancer patient” 

 

 

 

“To investigate health related 

quality of life in male breast 

cancer patients” 

En kvantitativ studie med en 

tvärsnittsstudie utfördes. Det 

var 84 män som deltog och 

besvarade enkäten. Studien 

använde sig av en 

kontrollgrupp med 20589 

kvinnor. Medelvärdet på 

åldern hos deltagarna var 64.5 

år.   

Männen skattade att deras 

livskvalite var mer påverkad än 

hos kvinnor i samma situation 

då kvinnorna utgjorde som en 

kontrollgrupp.  

Medel 



  

 

X 

9.  Iredale, R., 

Williams, B., Brain, 

K., France, L., & 

Gray, J. 

 

(2007) 

 

United Kingdom 

 

 

British Journal of 

Nursing 

 

“The information needs 

of men with breast 

cancer” 

“Men´s perceptions of their 

information needs in relation 

to breast cancer and how 

healthcare services can best 

meet these needs” 

En kvantitativ metod som 

använder sig av en 

tvärsnittsstudie då 161 män 

med diagnosen bröstcancer 

deltog och fick fylla i 

frågeformulär och 

ålderspannet var 27-88.  

Deltagarna uppmanades att 

bedöma om den mottagna 

informationen var relevant för 

män. Verbal information 

beskrevs som mycket relevanta 

av endast 38% av deltagaren, 

medan nästan en femtedel 

beskriver att  broschyrerna som 

inte alls relevanta. 

56% av deltagarna önskade att 

de fick mer information som var 

riktade till bara män.  

Hög 

10 France, L., Michie, 

S., Barrett-Lee, P., 

Brain, K., Harper, 

P., & Gray, P.  

 

(2000) 

 

United Kingdom   

The Breast 

 

“Male Cancer: a 

qualitative study of 

male breast cancer”  

“To describe the 

psychological and social 

consequence of the diagnosis 

of breast cancer in men” 

En kvalitativ studie som 

intervjuade 6 män. Ålder 

redovisades inte i studien.  

För alla deltagarna var 

diagnosen bröstcancer oväntat 

och kom som en sock. Fyra av 

deltagarna upplevde att 

bröstcancer var en kvinnlig 

sjukdom som ledde till 

svårigheter med att prata med 

vänner.  

Hög 

11 Williams, BG., 

Iredale, R., Brain, 

K., France, E., 

Barrette-Lee, P., & 

Gray, J.  

 

(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.” 

En kvalitativ studie med 

fokusgrupper och 

semistrukturerade intervjuer. 

Det var 27 deltagare och deras 

ålder angavs ej.  

Vissa av männen oroade sig 

över deras utseende. En man 

hade slutat simma och en annan 

hade slutat att ta av sig tröjan på 

stranden.  

För de flesta män kom det 

största stödet från deras fruar.   

Medel 



  

 

XI 

13.1.3 Bilaga 3  

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

(William, Stoltz & , Bahtsevani, 2011) 

Beskrivning av studien __________________________________  Kommunicerbarhet 

Finns det ett tydligt syfte?    Ja       Nej        Vet ej  - Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja        Nej        Vet ej 

Patientkarakteristiska  Antal _____________  - Redovisas resultatet i förhållande till Ja        Nej        Vet ej 

   Ålder _____________  en teoretisk referensram? 

   Man/kvinna ________  Genereras teori?  Ja        Nej        Vet ej 

Är kontexten presenterad?    Ja        Nej        Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja        Nej        Vet ej  Huvudfynd 

Urval      Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ 

- Relevant?    Ja        Nej        Vet ej  analys adekvat? 

- Strategiskt?   Ja        Nej        Vet ej                      _____________________________________________________ 

Metod för                                                 _____________________________________________________ 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja        Nej        Vet ej 

- Datainsamling tydligt beskriven? Ja        Nej        Vet ej  Sammanfattande bedömning av kvalitet 

- Analys tydligt beskriven?   Ja        Nej        Vet ej  Hög  Medel  Låg 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja        Nej        Vet ej  Kommentar ___________________________________________ 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja        Nej      Vet ej                       _________________________________________________ 

- Råder analysmättnad?  Ja        Nej        Vet ej  Granskare (sign)____________________________________ 

 



  

 

XII 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativa metod, RCT & CCT. Modifierad mall  

(William, Stoltz  & Bahtsevani, 2011)  

Beskrivning av studien __________________________________  Analyserade i den grupp som de Ja        Nej        Vet 

ejForskningsmetod          RCT           CCT (ej randomiserad)  randomiserades till? 

  Multicenter, antal center ___________  Bortfall 

  Kontrollgrupp/er _________________  Bortfallsanalysen beskriven?  Ja Nej 

Patientkarakteristiska  Antal _______________  Bortfallsstorleken beskriven?  Ja Nej 

   Ålder _____________  Adekvat statistik metod?  Ja Nej 

   Man/kvinna ________  Etiskt resonemang?  Ja Nej 

Kriterier för inkludering/exkludering    Hur tillförlitligt är resultatet? 

Adekvat inkludering/exklusion Ja Nej  Är instrumenten valida?  Ja Nej 

Intervention ____________________________________________  Är instrumenten reliabla?  Ja Nej 

______________________________________________________  Är resultatet generaliserbart?  Ja Nej 

Vad avsåg studien att studera?    Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?,NNT,  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått ___________  konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans,power- 

______________________________________________________  beräkning) ____________________________________________ 

Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja Nej  _____________________________________________________ 

Representativt urval?  Ja Nej  Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Randomiseringsförfarande beskrivet?  Ja        Nej        Vet ej  Hög  Medel  Låg 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja        Nej        Vet ej  Kommentar _____________________________________________ 

      Granskare sign: __________________________________________ 


