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Sammanfattning 

Bröstcancer är en sjukdom som främst drabbar kvinnor, därför kan många män 

uppleva att det finns begränsat med information som riktar sig till dem. Under en 10 - 

års period, 2005-2014, var det i Halland endast sju män som diagnostiserades med 

bröstcancer och år 2014 insjuknade totalt 61 män i Sverige. Att män sällan insjuknar i 

bröstcancer kan vara en av orsakerna till att många män inte är medvetna om att de 

kan drabbas. Att vara man och drabbas av bröstcancer kan innebära att inte bara den 

fysiska bilden av en individ förändras utan även den psykiska världen, det är därför 

viktigt att få rätt stöd och information. Syftet med litteraturstudien var att undersöka 

mannens upplevelser och känslor efter att ha drabbats av bröstcancer. Data samlades 

in från tre olika databaser med stort utbud av omvårdnadsforskning. Totalt valdes åtta 

resultatartiklar ut som genomgick en kvalitetsgranskning. Resultatet visade hur män 

upplever det att drabbas av bröstcancer genom fyra teman: Upplevelsen av bristande 

information, Upplevelsen av en förlorad maskulinitet, Upplevelsen av att finna stöd 

och Upplevelsen av ett omoraliskt bemötande från sjukvården. Eftersom bröstcancer 

hos män är ovanligt så behövs en större medvetenhet om sjukdomen, även vidare 

forskning inom ämnet behövs för att bröstcancer ska bli accepterad som en sjukdom 

som kan drabba både män och kvinnor. 
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Abstract 

Breast cancer is primarily a female disease. Therefore, many men may feel that there 

is limited information specifically directed towards them. During a ten-year period, 

2005-2014, only seven men were diagnosed with breast cancer in Halland, and during 

2014 a total of 61 men were diagnosed in all of Sweden. Because male breast cancer 

is rare, men may not be aware that they are suffering from the disease. To be a man 

diagnosed with breast cancer does not only affect the physical picture of the 

individual, but it also changes him psychologically. It is therefore important to receive 

support and information. The purpose of the literature study was to explore a man’s 

experience and feelings following the diagnosis of breast cancer. Data was collected 

from three different databases encompassing a wide range of nursing research. After 

conducting a thorough study focused on high scientific quality, eight articles were 

chosen. The result illustrated how men experience being diagnosed with breast cancer 

through four themes: The experience of lack in information, The experience of a lost 

masculinity, The experience of finding support and The experience of immoral 

treatment by health care professionals. Because male breast cancer is rare, a greater 

awareness about the disease is needed, including further research, so that breast 

cancer will be accepted as a disease that affects both men and women. 
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Inledning 

Män som drabbas av bröstcancer kan uppleva att det finns begränsat med information 

som riktar sig till dem. Då det är mer vanligt att sjukdomen drabbar kvinnor i dagens 

samhälle, så medför det även att den mesta av informationen riktar sig till kvinnor 

(Robinson, Kenneth, Metoyer & Bhayani, 2008). Bröstcancer hos män är en mycket 

ovanlig sjukdom, från år 2005 fram till år 2014, är det i Halland endast sju män som 

diagnostiserats med bröstcancer och år 2014 insjuknade totalt 61 män i Sverige i 

bröstcancer, en ökning med 10 fall från 2013 (Socialstyrelsen, 2014). Bröstcancer 

svarar för mindre än 1% av alla cancerbesked hos män (Thomas, 2010). Viss kunskap 

om att män kan drabbas av bröstcancer finns ute i verksamheterna, däremot hur 

mannen upplever att drabbas av-, och att leva med bröstcancer, är en kunskap som är 

begränsad. Information och stöd är två nyckelord som vårdpersonalen behöver ha 

med sig när det handlar om bemötandet och omvårdnaden av män som har drabbats 

av bröstcancer (Fentiman, 2009). En stor del av männen i vårt samhälle är omedvetna 

om att de kan insjukna i bröstcancer. I en studie uppger 80% av männen att de inte 

visste om att sjukdomen även drabbade män (Thomas, 2010). Man kan se att männen 

påverkas psykologiskt och inte får ta del av samma emotionella stöd som kvinnan får 

efter att ha diagnostiserats med bröstcancer. Anledningen till att diagnosen ställs i ett 

senare stadium hos mannen kan vara att de dröjer med att uppsöka en läkare, eftersom 

att sjukdomen är så pass okänd. Mannen kan få förändrad kroppsbild och sårad 

maskulinitet. De kan även känna sig isolerade eftersom de drabbats av en ovanlig typ 

av cancer hos män (France, Michie, Barrett- Lee, Brain, Harper & Gray, 2000). 

 

 

Bakgrund 

Hur man behandlar bröstcancer hos män och hur de själva kan upptäcka symtom är i 

de flesta fall grundat på information som finns om kvinnlig bröstcancer, då det finns 

begränsat med information om sjukdomen anpassad till män (Al-Naggar & Al-

Naggar, 2012). Bröstcancer drabbar främst - och är den vanligaste cancersjukdomen 

hos kvinnor. Förra året insjuknade totalt 9730 kvinnor i Sverige i bröstcancer jämfört 

med männens motsvarande siffra av 61 fall (Socialstyrelsen, 2014). 

Olika typer av bröstcancer upptäcks hos män, till exempel Cancer in Situ, vilket är ett 

förstadium av cancer som behandlas i stor grad då en överhängande risk finns att det 

utvecklas till cancer (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 2007). Invasiv 

duktal cancer innebär att tumören växer in i omgivande vävnad (Eriksson & Eriksson, 

2008) vilket är den vanligaste typen av bröstcancer hos både män och kvinnor 

(National cancer institute, 2016). Bröstcancer betecknas från stadium I till IV och 

cancer in situ som ett tidigt förstadium till bröstcancer betecknas som stadium noll. 

Stadium I innebär att tumören är mindre än 20 millimeter och ingen spridning 

förekommer till övriga organ medan Stadium IV innebär att metastaser har bildats och 

cancern har spridit sig till andra organ i kroppen (Bergh et al, 2007). Bröstcancer hos 
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män förekommer ofta i ett senare stadium eftersom man upptäcker sjukdomen senare, 

vid diagnostillfället har mer än 40 procent av männen redan grad III eller IV 

(Myrskog & Blomqvist, 2010). Vilka män som drabbas av bröstcancer är dåligt 

utforskat (Fentiman, 2009). Alla kvinnor och män föds med en viss mängd 

bröstvävnad som består av mjölkproducerande körtlar. Trots att män inte utvecklar 

bröst under puberteten på samma sätt som kvinnor gör så är det mängden bröstvävnad 

som gör att män kan utveckla bröstcancer (Krugman & Jones, 2013). Exempel på 

riskfaktorer för att drabbas av bröstcancer kan vara att man har varit utsatt för 

strålning, har för höga östrogennivåer och sjukdomar som är kopplade till 

hyperöstrogenism, exempelvis levercirros eller Klinefelters syndrom. Män med 

Klinefelters syndrom har 20-50 gånger ökad risk att utveckla bröstcancer och svarar 

för två till åtta procent av alla fall med manlig bröstcancer (Myrskog & Blomqvist, 

2010). Precis som vid kvinnlig bröstcancer finns det ett samband att drabbas om man 

har fler förstagradssläktingar som har drabbats av sjukdomen (Fentiman, 2009). 

Sjukdomens symtom yttrar sig ungefär likadant som hos kvinnor drabbade av 

bröstcancer. Tydliga tecken kan vara en knöl i armhålan eller bröstet, blod eller vätska 

från bröstvårtan, apelsinhud och indragningar i huden. Smärta och ömhet är inte 

vanligt, men kan förkomma. Det har visats att män oftare behandlas med mastektomi, 

borttagande av bröstet, framför att behandlas med bröstbevarande metoder. 

Anledningen till varför män oftare behandlas med mastektomi förklaras till viss del av 

storleken av mannens bröst och att i de flesta cancerfallen är tumören mestadels 

förekommande i närheten av bröstvårtan (Fentiman, 2009). Idag väljer man att 

behandla bröstcancer hos män efter samma riktlinjer som för kvinnor, eftersom det 

saknas tillräckligt med kliniska studier som utgår från män (Myrskog & Blomqvist, 

2010). Det har visats att vid behandling av bröstcancer hos män med samma typ och 

stadium av tumörer som hos kvinnan så har mannen en sämre överlevnad (Johansson, 

2013). Läkemedlet Tamoxifen används som en standardbehandling vid tumörer som 

är känsliga för hormon. Behandlingen avgörs avseende tumörgrad, axillstatus och 

hormonreceptorstatus. Även vid behandling med cytostatika följer riktlinjerna de som 

finns för kvinnor med bröstcancer och man använder likadana preparat (Myskog & 

Blomqvist, 2010). Förutom att bröstcancer hos män är mycket mer sällsynt än 

bröstcancer hos kvinnan har man inte kunnat fastställa några tydliga skillnader av 

sjukdomen hos de båda könen. Bröstcancer är en hormonsjukdom som styrs i hög 

grad av könshormon, bröstcancer hos män tenderar dock att vara mer 

hormonreceptorpositiv än bröstcancer hos kvinnor (Johansson, 2013). 

 

Stöd                        

Att vara man och drabbas av bröstcancer kan innebära att inte bara den fysiska bilden 

av en individ rubbas utan även den psykiska världen (Rydén & Stenström, 2008). Hur 

mannen påverkas rent psykologiskt är ett relativt outforskat ämne (Williams, Iredale, 

Brain, France, Barrett-Lee & Gray, 2003). Då manlig bröstcancer är ovanligt medför 

det att medvetenheten om sjukdomen är begränsad på mottagningarna och bland 

allmänheten, detta kan för många medföra att korrekt diagnos upptäckts senare 
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(Robinson et al., 2008). När man har drabbats av en ovanlig sjukdom är det viktigt att 

få rätt stöd. Detta är något som saknas för denna patientgrupp (Garau, 2016). 

Zabalegui, Cabrera, Navarro och Cebria (2011) hävdar att patienter behöver socialt 

stöd för att förstärka sina verbala och fysiska uttryck i olika faser av sin cancer, vidare 

hävdar de att emotionellt stöd är associerat till både bättre fysisk och psykisk hälsa 

och kopplingen är speciellt stark vid bröstcancer. Socialt stöd innebär ett socialt 

nätverk av två eller flera personer, som upplevs vara tillgängliga för att ge stöd och 

hjälp (Schwarzer & Knoll, 2007). Relationen mellan personerna ska vara ömsesidig 

och byggd på tillit och förtroende för varandra. Ett socialt stöd ska ge tillgång till 

resurser att ta kontroll över faktorer som påverkar hälsan positivt (Hupcey & Morse, 

1997). Något som kan påverka hälsan positivt kan vara att få hjälp med praktiska 

problem, eller emotionella problem, som innebär att få råd eller att någon lyssnar på 

en (Schwarzer & Knoll, 2007). I det professionella stödet möter sjuksköterskan och 

patienten varandra i sina roller, sjuksköterskan som omvårdnadsexpert och patienten 

som står inför en ny livssituation. Det sociala stödet och det professionella stödet har i 

grunden samma målsättning för patienten (Hupcey & Morse, 1997).  

 

 

Information 

Ett utbyte av information mellan patient och vårdgivare kan vara komplicerat då 

överföringen av information är en interaktiv och kommunikativ process. Det är viktigt 

att patienten kan ta emot informationen och förstå meningen med den, för att kunna 

värdera och omvandla den till egen kunskap och på så sätt kunna reagera på det 

(Lökk, 2005). Något som kan ses som en stor utmaning för patienter som drabbas av 

en ovanlig sjukdom är att det inte finns tillräckligt med anpassad information (Garau, 

2016). Ofta vill patienter veta och få en förklaring om sin sjukdom, speciellt om den 

är ovanlig. Något som de vill ha mer information om är hur sjukdomen yttrar sig, 

symtom, vad det finns för olika behandlingsmetoder och komplikationer. Något som 

är extra viktigt är hur deras prognos ser ut, vilken livskvalitet de kommer att ha och 

överlevnad (Lökk, 2005). I hälso- och Sjukvårdslagen står det att sjuksköterskan 

måste kunna anpassa sitt sätt att lära ut på, sitt sätt att informera och utbilda så att 

informationen överlämnas individanpassad. Alla patienter har rätt till information om 

sin sjukdom och sitt hälsotillstånd, informationen ska vara i den utsträckningen att 

patienterna känner sig trygga i att själva ta ansvar och göra egna val av behandlingen 

(SFS 1982:763). Det har visats sig att patienter som är välinformerade om sin 

sjukdom ofta svarar bättre på behandlingen (Lökk, 2005). Det är viktigt att patienten 

får möjlighet att anpassa sig till den nya livssituationen som de saknar erfarenhet av 

(Rydén & Stenström, 2008). Tidigare forskning visar att det har funnits begränsat 

med information om manlig bröstcancer och dess behandling. Informationen männen 

har mottagit har varit utformad för kvinnor och patienten har varit dåligt informerad 

av sjukvården (France et al., 2000; Williams et al., 2003).  
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En mellanmänsklig relation 

Joyce Travelbee (1926-1973) var en omvårdnadsteoretiker som beskrev omvårdnaden 

som en mellanmänsklig process, där sjuksköterskan ska hjälpa en individ att själv 

bemästra upplevelser av sin sjukdom i sitt lidande och hjälpa individen att finna 

mening i upplevelserna (Kirkevold, 2000). Travelbee antyder att det är viktigt att 

förstå mötet mellan patient och sjuksköterska för att kunna veta vad omvårdnad är och 

hur det borde vara. De viktigaste begreppen i Travelbee’s teori är människan som 

individ, lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation (Travelbee, 1971). 

 

Människan som individ 

Utgångspunkten för Travelbee’s teori är att varje människa är unik och oersättlig, alla 

människor är lika varandra men även olika. Begrepp som Travelbee förkastar är 

patient och sjuksköterska då orden anses som generaliserande av individen och att de 

endast tar fram drag som är gemensamma och inga unika drag framhävs. Orden gör 

att individen etiketteras till att endast vara patient eller sjuksköterska (Travelbee, 

1971). 

 

Lidande 

Lidandet är en erfarenhet som alla människor någon gång kommer att drabbas av, det 

är en ofrånkomlig del i livet. Begreppet lidande är en personlig upplevelse som ger 

individen förståelse för olika typer av smärta. Fysisk, emotionell och andlig smärta 

kan förorsakas av förlust, minskad känsla av egenvärde eller separation från 

närstående och anhöriga. Det som människan upplever vara viktigt och av betydelse i 

livet kan kopplas ihop med personens lidande (Travelbee, 1971). Travelbee menade 

att det finns olika reaktioner på lidande ”varför just jag” och ”varför inte jag” varav 

den vanligaste är: ”Varför just jag?”. Denna reaktion innebär att patienten kan ha 

svårt för att acceptera och förstå sjukomen. Detta kan uttryckas i att patienten lägger 

stor skuld på sig själv, det kan även uttryckas som vrede eller förvirring från 

patienten. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att förhålla sig till patientens 

upplevelse och inte anpassa sig efter sin egen, eller någon annans, objektiva 

bedömning. “Varför inte jag”-reaktionen innebär att man reagerar på så vis att man 

accepterar sjukdomen och lidandet. Dessa personer lider inte mindre än de andra, men 

de är ofta bättre på att bemästra eller uthärda lidandet (Kirkevold, 2000). 

 

Mening 

Mening är enligt Travelbee (1971) unik för varje persons liv och det är av stor vikt att 

hitta mening med sina upplevelser genom skiftningarna i livet. Ofta är det när 

individen drabbats av en sjukdom eller genomgår lidande av något slag som frågor 

om mening blir framträdande. Travelbee (1971) beskriver att sjukdom och lidande 

inte har någon mening, det är endast den drabbade som kan finna en mening av 
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erfarenheten. Upplevelsen av att känna sig behövd bidrar till att känna en mening med 

livet och gör att man vill fortsätta att leva. Ibland behöver människor hjälp med att 

finna en mening, vilket Travelbee menar är det viktigaste med omvårdnaden. Genom 

att skapa en mellanmänsklig relation uppnår omvårdnaden sitt syfte. I den 

mellanmänskliga relationen bildas en erfarenhet mellan sjuksköterskan och patienten 

som behöver hjälp med att få sina behov tillgodosedda av sjuksköterskan. Det är av 

stor vikt i denna process att omvårdnadsbehovet tillgodoses (Travelbee, 1971). 

 

Mänskliga relationer 

I den mellanmänskliga relationen måste båda parter uppmärksamma den andres 

“mänsklighet” och acceptera att båda har behov i relationen. Travelbee (1971) menar 

att det är viktigt att uppmärksamma detta, annars finns det en risk att omvårdnaden 

avhumaniseras. För att uppnå den mellanmänskliga relationen måste man ha 

genomgått flertalet interaktionsfaser. I den första fasen möts två personer, som är 

främmande och har förutfattade meningar om varandra. I fas två växer de olika 

identiteterna fram, de förutfattade meningarna försvinner gradvis och man börjar se 

den andres personlighet. Fas tre är empati, det är en upplevelse mellan flera individer 

som innebär att visa förståelse för den andra individens tankar och känslor i ett visst 

ögonblick. Nästa fas är sympatifasen som är resultatet av den empatiska processen. 

Sympati innebär att det finns en äkta känsla av att vilja lindra lidande och känna 

medkänsla för den andra individen. I den avslutande fasen, ömsesidig förståelse och 

kontakt, har patient och sjuksköterska byggt upp en nära och ömsesidig relation som 

gör att de har större förståelse för varandra (Travelbee, 1971). 

 

Kommunikation  

Kirkevold (2000) beskriver att enligt Joyce Travelbee är kommunikation ett viktigt 

redskap för sjuksköterskorna där man genom en ömsesidig process delar eller 

förmedlar känslor och tankar. Genom kommunikationen blir det möjligt att skapa en 

mellanmänsklig relation till patienten. Syftet är att lära känna individen bakom 

sjukdomen för att utforska och tillgodose individuella behov. Målet för omvårdnaden 

är enligt Travelbee att hjälpa patienten att bemästra sjukdom och lidande och att finna 

en mening i sin upplevelse. För att uppnå detta krävs kommunikation. 

Kommunikation är något som ständigt sker mellan två personer, inte bara verbalt utan 

även icke verbalt (Kirkevold, 2000). Genom att kommunicera kan antingen den 

drabbades ensamhet och isolering lindras eller förvärras. Det är inte alltid lätt att 

kommunicera. Det är en svår process, som kräver olika färdigheter och tekniker, man 

behöver även ha kunskap om var, när och hur man ska använda kommunikationen. 

Olika faktorer som kan leda till problem i kommunikationen kan vara att 

sjuksköterskan inte ser patienten som en individ eller inte förstår var patienten 

befinner sig rent mentalt i stunden. För att försöka undvika dessa störningar i 



 

 6 

kommunikationen ska sjuksköterskan skapa en relation till patienten som då blir en 

grund för att förstå den enskilda individens mänskliga villkor (Travelbee, 1971). 

 

 

Problemformulering 

Brist på information kan påverka män negativt när de diagnostiseras med bröstcancer. 

De drabbas inte enbart fysiskt utan även psykiskt då de ställs inför det faktum att de 

lider av en sjukdom som oftast drabbar kvinnor och är relativt outforskad bland män. 

Ökade kunskaper om mannens upplevelser och känslor efter att ha drabbats av 

bröstcancer kan komma att hjälpa de som drabbas av sjukdomen i framtiden. 

 

 

Syfte 

Att utforska mannens upplevelser och känslor efter att ha diagnostiserats med 

bröstcancer. 

 

 

Metod 

Metoden är en litteraturstudie som har genomförts enligt Fribergs (2012) riktlinjer att 

skriva examensarbete. Vetenskapliga artiklar och litteratur har granskats enligt 

Carlman och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier 

för att säkerställa att de upprätthåller kvalitet. 

 

 

Datainsamling 

En inledande sökning gjordes i databaserna Pubmed, Cinahl och PsycINFO. 

Databaserna PubMed och CINAHL valdes då de har ett stort utbud av 

omvårdnadsforskning och PsycINFO valdes då de har en bred databas som täcker 

psykologisk forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden 

“bröstcancer” och “man” användes för att få en översikt inom det valda området. 

Dessa sökorden översattes sedan till engelskans “breast cancer” och “man/male”. 

Sökningen resulterade i 607 träffar i databasen Cinahl, 6044 träffar i PubMed och 507 

träffar i PsycINFO. För att avgränsa sökningarna till artiklar som överensstämde med 

syftet för studien lades sökord som “upplevelser”, “känslor” och “manlig 

bröstcancer” till. Dessa ord översattes till engelskans “experience”, “feelings” och 

“male breast cancer”. Alla sökord redovisas i bilaga A, tabell 1. I samtliga sökningar 

användes inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara skrivna om män som drabbats 

av bröstcancer, publicerade inom en tio-årsperiod, abstract tillgängligt online, skrivna 

på engelska och vara peer reviewed granskade. Exklusionskriterierna var kvinnor med 

bröstcancer och artiklar äldre än tio år. Inklusions-, och exklusionskriterier användes 

för att lättare begränsa urvalet av artiklar som rörde intresseområdet (Friberg, 2012). 

Booleska operatörerna AND och OR användes i olika kombinationer mellan sökorden 

för att ge sökningen ett mer specifikt resultat. AND användes för att koppla ihop flera 

sökord och på så vis få ett smalare resultat. OR användes för att hitta det ena av två 



 

 7 

ord med samma betydelse och även för att få ett bredare resultat (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

 

PubMed 

Vid första sökningen i PubMed användes sökorden “breast cancer” AND (male OR 

man) AND experience. Sökningen gav 373 träffar varav alla titlar lästes och tio 

abstract valdes ut. De abstrakt som valdes ut hade en titel som svarade till syftet för 

studien. Fem av artiklarna exkluderades då de inte uppfyllde kraven gentemot syftet 

och en artikel exkluderades då den inte fanns tillgänglig. De resterande fem valdes ut 

för vidare granskning. En andra sökning gjordes med sökorden breast Cancer AND 

man AND feelings vilket gav 33 träffar, därav lästes alla titlar och fem abstract valdes 

ut som senare exkluderades då de inte svarade mot syftet. 

 

 

Cinahl 

Vid första sökningen i Cinahl användes sökorden breast cancer AND male AND 

experience. När vi använde dessa sökord fick vi 207 träffar, alla titlar lästes varav 15 

artiklar valdes ut och abstract lästes. Tretton artiklar exkluderades varav en var 

dubblett. Vid andra sökningen i Cinahl användes sökorden, “male breast cancer”, 

antal sökträffar 89, alla titlar lästes. Tio abstract valdes ut varav sju exkluderades då 

fem inte svarade på syftet och två var dubbletter. Tre artiklar valdes ut för ytterligare 

granskning. Vid en tredje sökning användes sökorden breast cancer AND man AND 

feelings, antal träffar åtta, lästa titlar åtta, tre abstact lästes och en artikel exkluderades 

då den inte svarade mot syftet. De andra två valdes ut för vidare granskning. 

 

 

PsycINFO 

Vid en inledande sökning i PsycINFO användes sökorden “breast cancer” AND male 

AND experience. Denna sökning gav 268 träffar där alla titlar lästes, fyra abstract 

lästes varav två valdes ut för vidare granskning, de andra två artiklarna exkluderades 

då en inte svarade mot syftet och en var dubblett. 

 

 

Databearbetning  

De avslutade sökningarna i databaserna resulterade i 14 artiklar, alla artiklarna lästes 

igenom individuellt och diskuterades sedan. Av de utvalda artiklarna exkluderades 

sedan sex stycken eftersom tre stycken var review artiklar och de övriga artiklarna 

svarade inte på syftet. De återstående åtta artiklarna granskades enligt Carlsson & 

Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Enligt 

bedömningsmallen graderas artiklar från grad I till grad III, där grad I står för hög 

vetenskaplig kvalité och grad III för låg vetenskaplig kvalité. Sju artiklar uppnådde 

grad I och en artikel grad II. De artiklar som valts ut till resultatartiklar efter 

granskning sammanställdes i artikelöversikter, se bilaga C, tabell 3. Begrepp som 

ansågs väsentliga för syftet i enskilda artiklar översattes till svenska och bearbetades 
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för att skapa en djupare förståelse (Forsberg & Wengström, 2008). Överstrykningar 

gjordes i artiklarna med färgkodning för det som svarade till syftet och de olika 

koderna jämfördes sedan artiklarna emellan med likheter och olikheter. Detta ligger 

till grund för olika teman som framkommit i resultatet (Friberg, 2012). Slutligen 

valdes citat ut för att skapa en djupare mening och gestalta textens innebörd (Forsberg 

& Wengström, 2008).  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklarna har kvalitetsgranskats och sex artiklar av åtta har genomgått en etisk 

prövning. En etisk prövning måste genomföras när man forskar på människor för att 

forskningen ska bli godkänd och kunna publiceras (Vetenskapsrådet, 2015). Något 

som ligger till grund för de etiska riktlinjerna när man forskar på människor är 

Helsingforsdeklarationen. Detta dokument ses som ett policydokument med råd om 

hur biomedicinsk forskning ska bedrivas. Den tar även upp vilka rättigheter patienter 

eller försökspersoner har. Den tar även upp när vinster ska vägas mot risker och 

vikten av information och samtycke. Patienternas rättigheter och deras intressen ska 

alltid gå före samhällets och forskningens (Vetenskapsrådet, u.å). Vid en studie är det 

även viktigt att både ha informerat och skriftligt samtycke från deltagarna. Vid 

informerat samtycke är det av stor betydelse att deltagarna ska vara informerade om 

studiens syfte, fördelar med att medverka och eventuella risker att medverka. Detta 

gäller både i Sverige och internationellt (Lunds Universitet, 2015). Deltagarna ska 

kunna avbryta sitt deltagande i studien när som helst utan att ange orsak. Enligt 

människovärdeprincipen har alla människor lika värde och samma rätt oberoende av 

funktioner i samhället och personliga egenskaper (Kjellström, 2012). Något som är 

viktigt att tänka på när man genomför en studie är att människor är lika värda oavsett 

kön och ska därmed behandlas lika utifrån sina medicinska behov (Ferraz-Nunes & 

Karlberg, 2012).  

 

 

Resultat 

Resultatet visade hur män upplevde det att drabbas av bröstcancer genom fyra teman: 

Upplevelsen av bristande information, Upplevelsen av en förlorad maskulinitet, 

Upplevelsen av att finna stöd och Upplevelsen av ett omoraliskt bemötande från 

sjukvården. 

 

Upplevelsen av bristande information  

Män som drabbats av bröstcancer upplevde att informationen riktade till dem var 

knapp. En del tyckte även att informationen som de fick var riktad specifikt till 

kvinnor och inte till män som drabbats av bröstcancer. De hade önskat att få 

informationen bättre presentrad till sig (Iredale, Brain, Williams, France & Grey, 
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2006; Brain, K., Williams, B., Iredale, R., France, L. & Grey, J, 2006) Även männen i 

Naymarks (2006) studie tyckte att broschyrerna de fick innehöll mest information 

riktad till kvinnor, vilket gjorde att vissa av männen stängde av och inte ville ta in mer 

av informationen. En del av tipsen i broschyrerna de fick var att de kunde sminka sig 

och spruta på sig lite parfym om de kände sig deprimerade under sjukhusvistelsen, 

många broschyrer handlade även om menstruation, utprovning av bh, 

bröståterskapande kirurgi och övningar anpassade för kvinnor (Naymark, 2006;iredale 

el al., 2006). Männen ansåg att om det fanns mer specifik information riktad till dem 

skulle fler ha lättare att erkänna sjukdomen (Iredale et al., 2006). 

 

I found that not a lot was known about male breast cancer. They’d say, “we’re 

going to try this, but we have no information on it”. I checked the Internet, 

and everything was about women. Everything about breast cancer is about 

women (Pituskin, Williams, Au, & Martin-McDonald, 2007, s.48). 

 

Information gällande biverkningar efter olika behandlingar eller medicinering ansågs 

vara viktigt för männen eftersom de då kunde förbereda sig mentalt på vad som 

väntade dem (Donovan & Flynn, 2007). Detta framgår även i Pituskin et al. (2007) 

studie där männen uttryckte en stor brist på medicinsk information och de beskrev det 

som att de fick kämpa för att få veta vad som skulle hända dem (Pituskin et al., 2007). 

Vissa män upplevde att de blev väldigt irriterade då deras läkare inte kunde bidra med 

information gällande biverkningar av behandlingen. Anledningen var att det inte 

fanns några andra fall av manlig bröstcancer att jämföra med (Naymark, 2006). En 

deltagare i en studie upplevde att information gällande sexuella biverkningar inte 

framgick och fick inte veta att den sexuella funktionen kunde påverkas av pågående 

behandling (Donovan & Flynn, 2007). Många män kände stor oro för hur de skulle se 

ut efter operationen och en del önskade att de hade fått se bilder på hur ett manligt 

bröst såg ut efter en mastektomi, vilket få män uppgav att de fick (Iredale, Williams, 

Brain, France & Gray, 2007; Iredale el al., 2006; Naymark, 2006). Deltagare 

upplevde att sjukvården sa att de ska testa en viss behandlingsmetod men att de inte 

hade någon information att ge till patienten som skulle genomgå behandlingen 

(Pituskin et al., 2007; Naymark, 2006). 

 

 

Upplevelsen av en förlorad maskulinitet  

En del män blev chockade som en första reaktion på diagnosen eftersom deras 

uppfattning var att det inte var något som kunde drabba dem, de ansåg bröstcancer 

som något som bara kvinnor insjuknade i (Iredale el al., 2006;Naymark, 2006). Detta 

förstärktes när en deltagare fick det berättat för sig av sin läkare att bröstcancern 

uppkommit på grund av en kvinnlig gen (Donovan & Flynn, 2007). Många yngre män 

var oroade för sin förändrande kroppssyn, medan de äldre männen var mer oroade för 

hur de skulle överleva bröstcancern. Det var inte bara det faktum att det var 

bröstcancer som var chockerande, utan även att det var cancer generellt (Iredale et al., 

2006). Några män beskrev en känsla av att inte längre känna sig tillräckliga efter att 
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diagnostiserats med bröstcancer. Behovet av vård, stöd och uppmärksamhet blev en 

ny situation och att inte heller klara av enkla saker i vardagen blev en stor omställning 

(Pituskin et al., 2007). Somliga tyckte att det var förvirrande att leva med bröstcancer, 

då deras maskulinitet blev utmanad, de kände även det som att de miste sin sexualitet 

och att bröstcancern blev “fienden inombords” (Donovan & Flynn, 2007). Även i 

Pituskin et al. (2006) studie beskrivs en känsla av att behöva skyla sig för andra män 

när man genomgått en mastektomi, då de upplevde det som förnedrande att sakna ett 

bröst. Även Iredale et al. (2006) fann att vissa män upplevde förändrad kroppssyn och 

kände sig inte längre som en hel person efter att det genomgått en mastektomi. De 

ansåg sig sakna något av sig själva efter operationen. Detta medförde att vissa män 

inte tyckte om att se sig själva i spegeln och vissa ville inte visa sig utan tröja längre. 

Männen kände även att deras diagnos, bröstcancer, orsakade mycket osäkerhet och 

förvirring hos familj och vänner (Donovan & Flynn, 2007). Vidare beskriver Iredale 

et al. (2006) att män kunde ha svårt att erkänna att de hade bröstcancer, då de såg 

bröstcancer som en kvinnlig sjukdom. Deltagarna berättade om valet att inte säga 

något till vännerna att det var bröstcancer, utan att det endast var cancer. Just av den 

anledningen att bröstcancer hos män inte uppmärksammas och att männen skämdes 

över sin diagnos (Iredale et al., 2006). Det visades i en annan studie att de män som 

trots allt avslöjade sin diagnos till någon grad mer tenderade till att få kraft i sig själv 

och att inte förlora känsla av att vara maskulina (Donovan & Flynn, 2007). Det tog tid 

att vänja sig vid att de inte längre hade någon bröstvårta, detta medförde även att det 

kändes jobbigt att visa sig på stranden utan tröja (Donovan & Flynn, 2007). 

Andrykowsky (2012) menar på att män med bröstcancer har mindre livskvalitet än 

män utan bröstcancer, de har även fler dagar i månaden med dålig mental och 

emotionell hälsa. Andra män berättade att det inte fanns någon skam över ärren från 

operationerna (Pituskin el al., 2007). 

 

 

I’m not ashamed of it, I’m not afraid of it, and I’m lucky. Well, I remarried 

after that, and I feel I’m still attractive - things like this happen to you, it’s not 

your fault…(Pituskin et al, 2007, s.48) 

 

 

Det visades att det inte var vanligt att män som drabbats av bröstcancer fick ångest 

eller hamnade i en depression (Ruddy, Giobbie-Herder, Giordano, Goldfarb, 

Kereakoglow, Winer & Partridge, 2013). Donovan och Flynn (2007) beskriver att 

vissa män gärna visar upp sina ärr för att de inte skäms över hur de fått dem. Några 

män vill öka medvetenheten om att sjukdomen inte bara drabbar kvinnor utan att det 

även ska vara accepterat att män kan drabbas av bröstcancer. 
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Upplevelsen av att finna stöd 

Efter att ha diagnostiserats med bröstcancer var det inte alla män som ville berätta för 

sina nära eftersom att de inte ville att någon skulle tycka synd om dem (Iredale et al., 

2006). Männen i Naymark (2006) studie berättade att de möttes av stora svårigheter 

då de efter sin diagnos försökte finna stöd i både män och kvinnor som hade drabbats 

av bröstcancer. De upplevde det svårt att hitta andra män i samma situation att prata 

med och förstod snabbt att de kvinnor som de hade kommit i kontakt med inte var 

intresserade av vad de hade att säga, det fanns även en känsla av att kvinnorna såg 

dem som onormala. Själva situationen av att försöka hitta andra människor att prata 

med om sina känslor och finna stöd i upplevdes som väldigt irriterande (Naymark, 

2006). Det fanns män som trodde att kvinnor var de som behövde mest stöd och att 

det var naturligt för kvinnan att söka stöd hos andra, men när det gällde män ansåg de 

att män håller sig mer isolerade från att ta emot stöd (Pituskin et al., 2007; Iredale, 

2006). En del män uppger att de inte fick möjligheten till samma psykosociala stöd 

som kvinnorna fick tillgång till, även om de behandlades på ett specialistbröstcenter. 

Vissa män kände att det inte heller kunde ta del av någon gemenskap på kliniken 

(Donovan & Flynn, 2007). De flesta männen som var gifta hämtade sitt stöd hos sin 

partner och uttryckte inte någon önskan om att delta i formella stödgrupper (Iredale et 

al., 2007). Det var inte vanligt att männen berättade om sin diagnos för andra än 

partnern eller nära familjen, det var dock många som uttryckte en önskan att kunna 

prata med andra män om sin diagnos och många kände att de ville hjälpa andra män 

som drabbats (Iredale et al., 2006; Naymark, 2006). 

 

My wife was my support – she and I talked about everything. At the beginning 

we talked about it and agreed that I would have her as my support and she 

would have her family to support her through. It worked well and I also got 

support from her family… mine were useless (Iredale et al., 2006 s.336). 

 

 

Upplevelsen av ett omoraliskt bemötande från sjukvården 

Vissa deltagare berättade om negativa upplevelser i vården till exempel att en läkare 

felinformerat dem om sjukdomen (Naymark, 2006; Pituskin et al., 2007; Donovan & 

Flynn, 2007). Flera män upplevde även att sjukvårdspersonalen försökte dölja de 

manliga bröstcancerpatienterna från de kvinnliga, de blev ombedda att använda 

alternativa vägar för in- och utgång så att de kvinnliga patienterna inte skulle känna 

sig obekväma av manlig närvaro (Donovan & Flynn, 2007). En man upplevde att 

sjuksköterskan gick ut i väntrummet och pratade enbart med kvinnor som drabbats av 

bröstcancer, aldrig med män som var drabbade (Naymark, 2006). En del uppgav att 

det var svårt för sjukvårdspersonalen att hjälpa till med känslorna inombords (Pituskin 

et al., 2007). En annan man rapporterade att han närmst blev utslängd från läkarens 

kontor då han sökte för en knöl i bröstet, två år senare sökte mannen till samma läkare 

som då ändrade uppfattning om knölen och ansåg att de borde göra något åt 

problemet (Pituskin et al., 2007).  
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I was in to see the doctor and a surgeon a couple of years earlier when I had a 

lump. Basically, the surgeon said, “Get out of my office, sometimes it’s better 

to leave your knife in your pocket”, after I hadn’t been in his office for more 

than 30 seconds. He basically kicked me out. Two years later I could feel the 

flesh around the bump was getting kind of firm and I knew something was 

going on. I suspected that this was what it might have been all along. So, two 

years later he says, “Jeez, maybe we should do something about it.” (Pituskin 

et al., 2007 s.47). 

 

 

Unga män som drabbades av bröstcancer hade svårigheter att söka vård, de upplevde 

att de uppfattades som hypokondriker och att de slösade med läkarens tid (Pituskin et 

al., 2007; Naymark, 2006.) En annan mans behandling blev avbruten då läkarna var 

osäkra på om de skulle skriva ut manliga eller kvinnliga hormoner som komplement 

till behandlingen. De upplevde att läkarna inte visste hur man ska behandla män med 

bröstcancer, så på så vis blev de behandlade annorlunda (Naymark, 2006). 

 

Upplevelserna för att söka vård var olika, vissa män uppgav att de upplevde ett 

positivt bemötande från sjukvården. De fick bra vård redan från start och läkarna 

visste att sjukdomen kunde drabba män (Pituskin et al., 2007). I Iredale et al. Studie 

(2007) berättade män även om positiva möten från sjukvården. Sjuksköterskorna var 

väldigt tillmötesgående och de ansåg dem som de mest hjälpsamma, både genom att 

ge stöd och att förklara på rätt sätt. De berättar också att bröstcancersjuksköterskan 

hade varit bra, eftersom att hon själv hade haft bröstcancer delade hon med sig om 

sina egna erfarenheter och visade en stor förståelse. Bemötandet från en 

bröstcancersjuksköterska upplevdes som mycket positivt då sjuksköterskan tagit fram 

specifikt material riktat till män (Iredale et al., 2007). 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningar genomfördes i PubMed och Cinahl då dessa databaser innehåller 

omvårdnadsforskning som kan styrka studiens trovärdighet. Sökningar utfördes även i 

databasen PsycINFO som täcker psykologisk forskning inom omvårdnad då syftet för 

studien var att utforska mannens upplevelser. Vid sökning i de olika databaserna 

återfanns flera artiklar som dubbletter, vilka redovisas i sökhistoriken tabell 2, bilaga 

B, för att förenkla för läsaren. Syftet och problemformuleringen låg till grund för 

sökorden som användes, det kan dock ses som en svaghet att inte alla sökord använts i 

alla databaserna. Alla titlar lästes igenom vid sökning och titlar som inte ansågs 

relevanta till syftet valdes bort. Då titlarna som valdes bort innehöll medicinska 

termer, kvinnligt perspektiv och perspektiv från sjukvårdens sida ansågs inte detta 
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som en svaghet för studien att titlarna exkluderades. Forsberg och Wengström (2008) 

beskriver att enbart relevanta titlar ska väljas ut. För att få fram relevant forskning 

som skulle kunna appliceras i vården idag valdes artiklar som var publicerade från 

2006-2015 för att exkludera forskning som var äldre. Henricson & Wallengren (2012) 

menar att överförbarhet bör diskuteras av författarna gällande om resultatet kan 

överföras till andra grupper. Artiklarna som valdes ut och som ligger till grund för 

resultatet kom från USA (2), England (4), Kanada(1) och Nordamerika (1). Något 

som styrker studiens överförbarhet är att alla artiklarna kommer från länder med 

jämlika levnadsvillkor som Sverige, inga artiklar kommer från länder där sjukvården 

är under svensk standard. Totalt bestod resultatartiklarna av åtta artiklar, anledningen 

till varför endast åtta artiklar valdes ut var eftersom att det fanns få studier i ämnet. Vi 

såg ingen anledning till att utöka tidspannet och få fram fler artiklar då vi skulle 

riskera att få fram icke tidsrelevant forskning. Fyra artiklar var kvalitativa, två stycken 

var kvantitativa och två var av både kvantitativ och kvalitativ ansats. Henricson & 

Wallengren (2012) beskriver att läsaren kan ha svårt att ta in helheten av 

informationen om den är omtolkad av författarna. Något som stärker trovärdigheten i 

studien är att många artiklar innehöll citat från deltagare, vilket tyder på att författaren 

inte har tolkat resultatet på egen hand. 

 

Med hjälp av Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och 

kvantitativa studier granskades artiklarna och delades in i grader för vetenskaplig 

kvalité. Av de granskade artiklarna uppnådde sju av åtta artiklar grad I, vilket anses 

vara av hög vetenskaplig kvalité vilket anses vara en styrka för studien. En artikel 

uppnådde grad II men valdes att tas med för den ansågs svara mot syftet. Innan 

databearbetningen inleddes diskuterades förförståelsen om det valda ämnet. 

Henricson & Wallengren (2012) menar på att det är bra för studiens pålitlighet om 

författarna redovisar sin förförståelse för ämnet. Samtliga utvalda artiklar lästes 

enskilt för att sedan gemensamt granskas och välja bort de artiklar som inte svarade 

på syftet. För att bearbeta artiklarna och få en översikt över alla relevanta delar i 

studierna i enlighet med Friberg (2012) användes ett färgkodningssystem, att göra 

denna typ av sammanfattning kan ses som en slags validering av att alla relevanta 

fakta tagits ur studiernas resultat. Alla artiklar var skrivna på engelska och de delar 

som ansågs relevanta för syftet översattes till svenska. Detta kan ha påverkat studien 

negativt då viktig information kan ha försvunnit i översättningen. Likheter och 

skillnader i artiklarna fördes in i ett dataprogram där de jämfördes och fyra teman 

framkom som bearbetades till resultatdelen. Arbetet har lästs av utomstående under 

studiens gång. Henricson & Wallengren (2012) menar att detta kan stärka 

bekräftelsebarheten för studien. Etiskt godkännande var angivit i sex av de åtta 

artiklarna, enligt Forsberg och Wengström (2008) ska man välja studier som 

genomgått en etisk prövning. 
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Resultatdiskussion 

Som ett resultat av databearbetningen framkom fyra teman: Upplevelsen av bristande 

information, Upplevelsen av att förlora sig själv, Upplevelsen av att finna stöd och 

Upplevelsen a ett omoraliskt bemötande från sjukvården. 

 

I det första temat, Upplevelsen av bristande information, framkom det att män som 

drabbats av bröstcancer ansåg att informationen som de fick var knapp (Iredale et al., 

2006; Brain et al., 2006). Merparten av männen ansåg även att information var riktad 

till största del till kvinnor med bröstcancer (Iredale et al., 2006). Information som var 

riktad specifikt till kvinnor gjorde även att en del män valde att inte ta in mer 

information (Naymark, 2006). Något som män önskade var information om vad de 

kunde vänta sig innan och efter operation, vilket få upplevde att de fick ta del av och 

detta bidrog till stor oro hos många (Iredale et al., 2007). Problemet tas även upp av 

France et al. (2003) där man belyser att ingen av deltagarna hade fått någon specifik 

information om manlig bröstcancer, enbart två deltagare hade fått generell 

information gällande bröstcancer hos kvinnor. Joyce Travelbee (1971) menar att 

sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation för att kunna förmedla tankar 

och känslor. Fungerar inte kommunikationen kan detta leda till att patienten känner 

sig mer isolerad och ensam. Männen i Williams et al. (2000) studie var besvikna över 

bristen på information som de fick. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten 

få information om sitt hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökning, vård och 

behandling. Det förväntade vård och behandlingsförloppet, väsentliga risker för 

komplikationer och biverkningar, eftervård och metoder för att förebygga sjukdom 

och skada. Merparten av patienterna fick inte ta del av någon av denna information 

anpassad specifikt till dem, det skulle kunna tas fram en broschyr med all denna 

information specifikt riktad till män. Då de flesta männen fått enbart information om 

bröstcancer som riktar sig till kvinnan hjälper man inte patienten att bemästra 

sjukdomen och finna en mening i upplevelsen. 

 

I det andra temat, Upplevelsen av en förlorad maskulinitet, belystes att många män 

ansåg att bröstcancer var en kvinnlig sjukdom (Iredale et al., 2006). Även männen i 

France et al. (2000) studie ansåg att bröstcancer var främst en kvinnlig sjukdom. Detta 

hade de kommit fram till genom att diskutera med sina vänner och kollegor. Det 

framgick att en del män blev chockade, kände sig förlöjligade, andra skämdes för sin 

diagnos och kände sig mindre maskulina (Donovan & Flynn, 2007). Förändrad 

kroppssyn efter mastektomi var något som männen upplevde olika, vissa kände sig 

stolta och ville visa upp sina ärr medan andra dolde sina ärr och inte kände sig som en 

hel person längre (Iredale et al., 2006). France et al (2000) påvisar också olika 

upplevelser bland deltagarna efter en mastektomi, där somliga deltagare gömmer sina 

ärr medan andra inte känner någon skam över dem. Travelbee beskriver i sin teori två 

typiska reaktionssätt som är “varför just jag?” och “varför inte jag?”. Där “varför just 

jag” innebär att man har svårt att acceptera sin sjukdom och man kan drabbas av 
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förvirring och självmedlidande eller självförebråelser. “Varför inte jag” reaktionen 

innebär att man reagerar på så vis att man accepterar sjukdomen och lidandet. Dessa 

personer lider inte mindre än de andra, men de är ofta bättre på att bemästra eller 

uthärda lidandet (Travelbee, 1971). De patienter som döljer sina ärr och inte längre 

känner sig som en hel person kan ha reagerat “varför just jag” på sin diagnos och 

därför har de svårare att acceptera sin sjukdom. De som accepterat sjukdomen och 

därmed haft reaktionen “varför inte jag” kan vara de som är bättre på att övervinna 

sjukdom. Idag kan bröstcancer ses som en kvinnlig sjukdom, till stor del eftersom det 

är flest kvinnor som insjuknar, men även eftersom det i dagens samhälle är mest 

uppmärksammat.  

 

 

I det tredje temat, Upplevelsen av att finna stöd, uttryckte många män att de hämtade 

sitt främsta och enda stöd hos sin partner. Många vill inte delta i en formell stödgrupp, 

utan uttryckte en önskan om att prata med andra män i liknande situation utanför 

sjukvården (Iredale et al., 2006). Williams et al. (2003) beskriver också att män hade 

uppskattat att få tillfälle att prata med andra män i liknande situation, men beskrev det 

som att det inte fanns några att vända sig till. Även männen i denna studie upplevde 

att de fick stort stöd från sin partner (Williams et al., 2003). Att söka stöd hos familj 

eller vänner ger fler resurser för att anpassa sig till situationen när man genomgår en 

svårighet, man kan få en bättre tillgång till emotionellt stöd (Rydén & Stenström, 

2008). Många män berättade att de möttes av svårigheter efter att de diagnostiserats 

att finna stöd i både män och kvinnor som även de drabbats av bröstcancer. Vissa män 

ansåg även att de inte fick tillgång till samma psykosociala stöd som kvinnor med 

bröstcancer fick tillgång till (Donovan & Flynn, 2007). Många upplevde stödet från 

sjukvården som otillräckligt då de inte fick hjälp med vad de kände inombords 

(Pituskin el al., 2007). Det sociala stödet är associerat med bättre psykologisk och 

fysiologisk hälsa och bygger upp ett psyke som blivit skadat, därför kan man säga att 

socialt stöd har en positiv effekt när man har drabbats av cancer (Zabalegui et al., 

2011) . Att få stöd som man när man har drabbats av bröstcancer är något som anses 

vara extra viktigt då det inte fanns många som männen kunde eller ville vända sig till. 

Männen i studien påvisade att de inte önskade vara med i stödgrupper, dock borde 

något komplement tas fram i form av en manlig bröstcancerförening. Hjälplinjer dit 

män kan vända sig för att hitta någon att prata med och utbyta erfarenheter skulle 

även vara ett bra alternativ då många uttryckt att de gärna vill hjälpa andra män som 

drabbats. 

 

I det slutliga temat, Upplevelsen av ett omoraliskt bemötande från sjukvården, 

framkom det att många tyckte att sjuksköterskorna var de som gav mest stöd medan 

många fick negativa upplevelser från läkare som verkade ha bristande kunskap om 

deras sjukdom (Donovan & Flynn, 2007).  I litteraturstudien visades att unga män 

som drabbades kände att det var jobbigt att söka vård då de upplevde att de 

uppfattades som hypokondriker och att de slösade med läkarens tid (Pituskin et al., 

2007; Naymark, 2006). Även tidigare forskning har visat att det råder förvirring kring 
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manlig bröstcancer hos vårdpersonal. När en deltagare skulle hämta ut sin 

receptbelagda medicin antydde personalen att det var medicin för enbart kvinnor 

(France et al., 2000). Joyce Travelbee förkastar i sin teori begrepp som sjuksköterska 

och patient för att inte sätta en generaliserad etikett på en individ (Travelbee, 1971). 

Det råder förutfattade meningar att en person med bröstcancer är kvinna och då 

uppstår förvirring när det är mannen som har drabbats.  När mannen hämtar ut en 

medicin som enligt apotekspersonalen anses vara för kvinnor, utsätts männen 

ytterligare för en skamfylld situation Att förkasta begreppet att det enbart är kvinnan 

som drabbas skulle kunna innebära en större acceptans för att även män drabbas av 

sjukdomen 

  

 

Konklusion  

Litteraturstudien visar på att det är brist på information specifikt riktad till män som 

drabbats av bröstcancer. Det framkom att män som drabbats känner sig mindre 

maskulina och vissa upplevde en förändrad kroppssyn. De flesta sökte inte stöd hos 

någon annan än sin partner. Omedvetenheten om sjukdomen bidrog till att männen 

kände sig orättvist behandlade i sjukvården.  

 

Implikation 

Då bröstcancer hos män är ovanligt så behövs en större vetskap om att sjukdomen kan 

drabba både män och kvinnor. Män behöver även få information om att avvikande 

förändringar i bröstet kan vara en varningssignal för bröstcancer. Vi skulle 

rekommendera att underlagen för hur man undersöker sina bröst inte enbart riktar sig 

till kvinnor och mer skriftlig information behöver anpassas för män som drabbas av 

sjukdomen. Vid den årliga bröstcancermånaden bör även manlig bröstcancer 

uppmärksammas så att informationen når ut till allmänheten samt för att det inte ska 

vara lika skamfyllt att vara man och drabbas av en så kallad kvinnlig sjukdom. Det är 

viktigt att lyfta fram den manliga sidan av sjukdomen för att minska risken för att män 

gömmer sin sjukdom på grund av känslor av nedvärderad manlighet. En manlig 

bröstcancerförening skulle vara av vikt för att hjälpa männen som drabbas. Vidare 

forskning behövs inom ämnet för att ytterligare lyfta fram att män kan drabbas och för 

att hitta den bästa vården för män. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed CINAHL PsycInfo 

Bröstcancer Breast Cancer Breast Cancer Breast Cancer 

Man/män 
Man 

Male 

Man 

Male 
Male 

Upplevelse Experience Experience Experience 

Känslor Feelings Feelings  

Manlig Bröstcancer  Male Breast Cancer  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

*antal dubletter 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-03-09 PubMed 

”Breast Cancer” AND male 

AND/OR man AND experience 373 10 4 4 

2016-03-09 PubMed 

Breast Cancer AND man AND 

feelings 33 5 5 0 

2016-03-09 CINAHL 

Male AND Breast Cancer AND 

experience 207 15 (1)* 2 2 

2016-03-09 CINAHL Male Breast Cancer 89 10 (2)* 3 1 

2016-03-09 CINAHL 

Breast Cancer AND man AND 

feelings 8 3 3 0 

2016-03-09 PsycINFO 

”Breast Cancer” AND male AND 

experience 268 4 (1)* 2 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Andrykowsky, M.A. (2012) Physical and mental health status and health 

behaviors in male breast cancer survivors: A national, population-based, case-

control study. Psycho-Oncology.21, 927-934. 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att identifiera fysisk och mental hälsostatus och hälsobeteende bland män som överlevt 

bröstcancer. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

- 

Urval Män som blivit diagnostiserade med bröstcancer, över 18 år och ej inneliggande. 66 män i 

cancergruppen och 198 i kontrollgruppen. Inklusionskriterier för kontrollgruppen är att man skulle 

vara man, aldrig ha haft cancer och matchad med en man i cancergruppen angående ålder, 

utbildning och minioritetsstatus.  

Datainsamling Insamling av data från 2009 Behavioral Riskfactor Surveillance System Survey, i samarbete med 

Centers For Disease Control. 

Dataanalys SPSS. Kriterierna för statistisk signifikans var p ≤ 0,05. 

Bortfall Inget bortfall  

Slutsats Den manliga bröstcancergruppen hade mer signifikant sannolikhet att ha en historia av diabetes, 

hjärtattack, astma och artros. De rapporterade även mer signifikant historia av multisjukdom, 

mindre livstillfredsställelse och generell hälsa. Cancergruppen hade även mer dagar när deras 

mentala och fysiska hälsa inte var god. Inga signifikant skillnader hittade när man jämförde 

grupperna hälsobeteende. Studien visar även på att cancergruppen hade fler 

aktivitetsbegränsningar på grund av fysiska, mental eller emotionella problem. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

81 % Grad I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Brain, K., Williams, B., Iredale, R., France, L. & Grey, J.(2006). Psycholocial 

Distress in Men With Breast Cancer. Journal of Clinical Oncology. 1(24),95-101. 

Land  

Databas 

United Kingdom 

CINAHL 

Syfte Att undersöka förekomsten av psykologisk stress hos män som lider av bröstcancer och faktorer 

som kan vara associerade med ökad stress. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ + Kvantitativ 

 

Urval 161 män med bröstcancer som blivit diagnosticerade för mindre än tio år sedan.  

Datainsamling Enkät med kryssfrågor som undersökte ängslighet, depressiva symtom och cancerspecifik oro och 

skillnader mellan kliniska, demografiska och psykosociala faktorer mellan männen.    

Dataanalys Statistisk analys och deskriptiv statistik, SPSS, T-tests pearson’s P och Levene’s Test. Signifikans 

nivån sattes till < 0,01.  

Bortfall 18 % bortfall  

Slutsats Mer än hälften av deltagarna önskade mer specifik information riktad till män, nästan 1/3 var 

intresserad av att gå med i en stödgrupp.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

96 % Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Donovan, T. & Flynn, M. (2007). What Makes a Man a Man? – The Lived 

Experience of Male Breast Cancer. Cancer Nursing™. 30(6), 464-470. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Att få en djupare förståelse genom att utforska hur det är att leva med bröstcancer som man. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Urval Fem män från Storbritannien och tio män utanför Storbritannien 

Datainsamling Data samlades in från semistrukturerade intervjuer  

Dataanalys Intervjuerna med de fem deltagarna från Storbritannien spelades in och transkriberades. De tio 

frivilliga samlades data in från e-mail korrenspondens.  

Bortfall Ej angivet  

Slutsats Fyra huvudteman presenterades; Att leva med manlig bröstcancer, Döljande som en strategi för att 

hantera diagnosen, En omtvistad maskulinitet och interaktion med hälsa och sjukvård. Från 

intervjuerna framkom att många män trodde att de hade defekter i deras genetiska kod.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

81% Grad I 
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Artikel 4 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Iredale, R,. Brain, K,. Williams, B,. France, E. & Grey, J. (2006). The experience 

of men with breast cancer in the United Kingdom. European Journal of 

Cancer.42, 334-341. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Att undersöka upplevelsen hos män som har drabbats av bröstcancer i Storbritannien. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ + kvantitativ 

 

Urval Män och kvinnor som lider av bröstcancer och olika experter inom ämnet. Inklusionskriterier var  

< 10 år sedan diagnos. Totalt 161 deltagare.  

 

Datainsamling Fas ett innehöll fokusgrupper. Två grupper med män som lider av bröstcancer, en annan grupp 

innehöll kvinnor med bröstcancer och en sista grupp innehöll olika experter inom området. 

Fas två innehöll män som lider av bröstcancer som fick fylla i en enkät som innehöll kryssfrågor. 

Fas tre innehöll män som fick genomgå djupintervjuer. 

Fas fyra innehöll två fokusgrupper från fas ett, en grupp med män och en grupp med kvinnor.  

Dataanalys I fas ett spelades grupperna in och transkriberades, analysen utfördes manuellt.  

I fas två demografisk och klinisk information samlades in. Den psykometriska skalan och de 

öppna frågorna analyserades med hjälp av SPSS v.12.0.  

I fas tre spelades intervjuerna in och transkriberades, analysen utfördes med QSR NVivo 2. 

I fas fyra spelades grupperna in och transkriberades, analysen utfördes manuellt.  

Bortfall 18 %  

Slutsats Studien resulterade i fyra stycken huvudteman; Diagnos och upptäckt, Behov av information, Stöd 

och Öka medvetenheten. Det visas att det finns ett tydlig önskan av mer information, alternativa 

källor för stöd specifikt till män och intiativ för att öka medvetenheten till sjukdomen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

98 % Grad I 
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Artikel 5 

 

 

 

Referens Iredale, R., Williams, B., Brain, K., France, E. & Gray, J.(2007). The information 

need of men with breast cancer. British Journal of Nursing. 16 (9), 550-554. 

Land  

Databas 

Storbritannien  

PubMed 

Syfte Att undersöka och se meningen i upplevelsen hos Norska män efter att de upptäckt att de är bärare 

av BRCA1/2 genen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ + Kvantitativ 

 

Urval 161 Män i England med bröstcancer. 

Datainsamling En enkät med kryss-frågor fylldes i av 161 män och 30 män som varierade i ålder och tid sedan 

diagnos intervjuades i djupintervjuer 

Dataanalys Enkäten analyserades genom att använda SPSS V 11.5 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades genom ett program för kvalitativ 

dataanalys (NVivo Version 2) 

Bortfall 14 % 

Slutsats Deltagarna hade erhållit information i mest skriftlig form och enbart en hade sett en bild av en 

manlig mastektomi. Många ansåg att de inte fått någon information all och hade önskat mer verbal 

information även om de ansåg att sjukvården inte hade tid med detta. 

Sjuksköterskan ansågs vara den mest hjälpsamma i sjukvårdspersonalen genomstöd och 

information.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

98 % Grad I 
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Artikel 6 

 

 

Referens Naymark, P. (2006). Male breast cancer: Incompatible and incombarable. Jmhg. 

3(2), 160-165. 

Land  

Databas 

Canada 

PubMed 

Syfte Att undersöka mäns upplevelser av manlig bröstcancer 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval Sex män med bröstcancer och fem experter inom området. 

Datainsamling Djupintervjuer pågick under fyra månader, fokusgrupperna var tagna från orginalstudien tidigt i 

rekryteringsprocessen. Intervjuerna tog ca 60 min 

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och transkriberades av forskaren. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Studien visar att det finns ett behov att förstå mäns hälsa och göra sjukvården mer tillgänglig och 

tilltalande för män både medicinskt och för att de ska kunna tillämpa copingstrategier. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

96 % Grad I 
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Artikel 7 

 

 

Referens Pituskin, E,. Williams, B,. AU, H.J. & Martin-McDonald, K. (2007). Experiences 

of men with breast cancer: a qualitative study. Jmhg. 4(1),44-51. 

Land  

Databas 

Nordamerika 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelsen av kanadensiska män diagnostiserade med bröstcancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Undersökande 

Urval 20 män med bröstcancer. 

Datainsamling Djupintervjuer med ostrukturerade frågor. 

Intervjuerna var en-två timmar långa. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades av forskaren inom 48 timmar för att notera icke 

verbal kommunikation. 

Bortfall 75 % 

Slutsats Från ett perspektiv från män som upplevt bröstcancer så behövs förbättringar inom tre 

huvudsakliga områden: Allmän- och hälsoinriktad medvetenhet om bröstcancer, skriftlig 

information specifikt för män och manligt deltagande i bröstcancerforskning. Vidare forskning 

behöver utföras så att fler män kan agera stöd för de som drabbas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

88 % Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Ruddy, K.J,. Giobbie-Herder, A,. Giordano, S.H,. Goldfarb, S., Kereakoglow, S., 

Winer, E.P. & Partridge, A.H. (2013). Quality of life and symptoms in male 

breast cancer survivors. The Breast. 22, 197-199. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att undersöka livskvalité och symtom hos män som överlevt bröstcancer. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

 

Urval Alla män med bröstcancer stadium 0-4 fick svara, 42 personer deltog. 

Datainsamling Webbaserad enkät var öppen under tre månaders tid på webbsidor som fokuserade på manlig 

bröstcancer. Alla frågor hade fokus på manlig bröstcancer. 

Dataanalys Deskriptiv statistik användes för att analysera de olika skalorna.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Män som överlever bröstcancer upplever väsentliga sexuella och hormonella symtom.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

70 % Grad II 
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