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Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor i Sverige. Att 

diagnostiseras med bröstcancer är en omvälvande händelse som kan leda till en livskris för 

den drabbade kvinnan. Både fysiska och emotionella biverkningar uppstår till följd av 

behandlingen för sjukdomen. När kvinnan lever i ett förhållande påverkas även partnern 

och sjukdomen utgör en stor påfrestning på relationen. Syfte: Syftet med studien vara att 

belysa kvinnors erfarenheter av vad som påverkar relationen till partnern vid bröstcancer. 

Metod: Litteraturbaserad studie baserad på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Resultat: Ur analysen framkom tre kategorier; Förändringar i det intima samlivet, 

samspelet med partnern samt obalans i förhållandet med sju underkategorier. Diskussion: 

Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om de fysiska och emotionella förändringar 

som kan uppstå i samband med bröstcancer och därmed även kan påverka relationen. 

Genom att uppmärksamma problemet kan sjuksköterskan göra kvinnorna medvetna om de 

möjliga aspekter av påverkan som sjukdomen kan utgöra på relationen och därmed bättre 

rustade att hantera dem. Slutsats: Öppen och konstruktiv kommunikation i förhållandet är 

en förutsättning för att tillsammans kunna bearbeta de emotionella reaktioner som uppstår 

och genom det utgöra ett stöd för varandra. 
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Background: Breast cancer is the most common form of cancer among women in Sweden. 

A diagnosis of breast cancer is a life-changing event that can cause a crisis for the woman. 

The treatment for breast cancer causes both physical and emotional side effects. When in a 

relationship the disease also affects the partner of the woman and puts a severe strain on 

their relationship. Aim: The aim was to illustrate women’s experience of what affects the 

relationship to their partner while living with breast cancer. Method: A qualitative 

literature study based on eleven research articles of qualitative approach. Results: Three 

categories emerged from the analysis; changes in the intimate relationship, the interaction 

with their partner and imbalance in the relationship, with seven subcategories. Discussion: 

It’s important that the nurse has knowledge of the physical and emotional changes that can 

occur due to breast cancer and therefore affect the relationship to the partner. The nurse 

can then address the topic and make the women aware of possible relationship outcomes 

and thereby better equipped to handle them. Conclusion: Open and constructive 

communication is a presumption in mutually handling the emotional reactions that emerge 

and ability to support one another.   
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INLEDNING 

Vare år drabbas ca 8000 kvinnor av bröstcancer och antalet insjuknande har stadigt ökat de 

senaste 50 åren (Socialstyrelsen, 2013). Sjukdomen och den påföljande behandlingen 

medför stora förändringar både fysiskt och psykiskt för kvinnan men påverkar även hennes 

närstående. Lever kvinnan i en intim relation spelar partnern en viktig roll för hur kvinnan 

hanterar och anpassar sig till sjukdomen (Pistrang & Barker, 1995). Samtidigt som 

partnern förväntas utgöra ett stöd och vara lyhörd har partnern sin egen oro och förtvivlan 

att hantera. Sjukdomen kan på så sätt utgöra en stor påfrestning på relationen och till följd 

av detta kan stödet från partnern helt utebli (Leander, 2013). Med en ökad kunskap om 

kvinnors erfarenheter av vad som påverkar relationen till partnern vid bröstcancer kan 

sjuksköterskan förbereda kvinnan och hennes partner på de påfrestningar som de kan 

komma att utsättas för. Sjuksköterskan kan även ge dem verktyg för att hantera 

påfrestningarna och genom detta ge paret möjlighet att utgöra ett stöd för varandra.  

BAKGRUND 

Bröstcancer  

Bröstcancer är en komplex sjukdom som utvecklas genom ett samspel av flera olika 

faktorer så som livsstilsfaktorer, miljö och ärftlighet. Det är den vanligaste cancerformen 

bland kvinnor både i Sverige och i världen (Bergh et al., 2007). Varje dag insjuknar cirka 

20 kvinnor i Sverige. Detta motsvarar cirka 30 % av alla cancerdiagnoser för kvinnor i 

Sverige och varje år avlider cirka 1400 av sjukdomen. Bröstcancer drabbar vanligen 

medelålders och äldre kvinnor. Medianåldern för insjuknande är 64 år. Färre än 5 % av de 

som får diagnosen är 40 år eller yngre. Socialstyrelsen rekommenderar alla kvinnor mellan 

40 - 74 år att regelbundet genomgå en screening, så kallad mammografi, för att upptäcka 

eventuell bröstcancer i ett tidigt stadie. Upptäcks bröstcancern i ett tidigt skede är 

prognosen för fullt tillfrisknande för kvinnan god. Om lång tid förflyter innan behandling 

sätts in ökar risken för spridning till andra delar av kroppen, så kallad metastasering 

(Socialstyrelsen, 2013).  

Att få ett cancerbesked 

Saegrov och Haldings (2004) studie visar att många kvinnor upplever väntan på en diagnos 

som en arbetssam tid. Det beskrivs som den värsta tiden under hela sjukdomsprocessen. 

Kvinnorna upplever cancerbeskedet som en dramatisk och livsomvälvande händelse 

(Saegrov & Halding, 2004). Det framgår att ett cancerbesked kan framkalla svåra 

emotionella problem för patienten och kan leda till en existentiell kris (Bonito, Horowitz, 

McCorkle & Chagpar, 2013). Många patienter upplever överlämnandet av cancerbeskedet 

som givande vad gäller korrekt information om sjukdomen och olika 

behandlingsalternativ. Dock vill de gärna att den läkare som ger dem beskedet ingjuter mer 

hopp om en positiv prognos (Saegrov & Halding, 2004). Sjuksköterskan har här ett stort 

ansvar i att diskutera de emotionella reaktioner som kan uppkomma i och med ett 
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cancerbesked. Om sjuksköterskan uppmärksammar och diskuterar detta inges ett större 

förtroende för vården, vilket i sin tur leder till en högre livskvalitet hos patienten (Bonito et 

al., 2013). 

 

Berg et al. (2007) beskriver ångest som en vanlig reaktion i samband med diagnosen och 

vid inledningen av behandlingen. Ångesten avtar ofta i samband med att 

behandlingsprocessen fortgår och kvinnan får ett grepp om situationen. Ilska över 

orättvisan i att ha blivit drabbad är ytterligare en vanlig reaktion. Detta kan kopplas 

samman med en hotfull känsla och en vilja att försvara sig mot hotet. Vanligtvis finns 

ingen känd orsak till varför en individ får sjukdomen. Kvinnan kan skuldbelägga sig själv 

och försöka leta efter orsaker till varför just hon har blivit drabbad. Skuldbeläggningen 

leder ofta till skamkänslor, då samhället idag lägger ett stort ansvar på individen för 

sjukdomsprevention med ett rådande ideal om att leva sunt och hälsosamt (Bergh et al., 

2007).  

 

Trots att överlevnaden i bröstcancer har ökat förknippas fortfarande ordet med oro, rädsla 

och död (Lilliehorn, 2013). Detta gör att kvinnorna känner ett behov av att snabbt ta ett 

beslut angående behandlingsmetod men upplever sig samtidigt oförberedda att ta detta 

beslut (Pieters, Heilemann, Maliski, Dornig & Mentes, 2012).  

Bröstcancerbehandling och dess biverkningar 

Efter diagnosen följer flertalet behandlingar som påverkar kvinnans kropp. Behandlingarna 

kan medföra stora kroppsförändringar och besvär under lång tid beroende på 

behandlingens sammansättning och kvinnans individuella förutsättningar (Lilliehorn, 

2013). Vanligtvis behandlas bröstcancer främst med kirurgi som sedan kompletteras med 

andra behandlingsformer, så kallad adjuvant behandling. De kompletterande 

behandlingarna kan bestå av cytostatikabehandling, strålning eller antihormonell 

behandling och kombineras vanligen för att uppnå god effekt (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Kirurgisk behandling kan bestå av mastektomi, där hela bröstet avlägsnas, eller så kallad 

bröstbevarande kirurgi där endast den delen av bröstet där tumören sitter tas bort. 

Bröstbevarande kirurgi följs alltid upp av strålning för att minska risken för återfall 

(Socialstyrelsen, 2013). Strålbehandlingen ger främst direkta biverkningar i form av 

rodnad och ömhet kring det bestrålade området. Senare komplikationer i form av ökad risk 

för lungcancer och hjärtinfarkt kan även uppkomma. Cytostatika ges ofta i kombination 

med den lokala behandlingen. Kombinationen av behandlingsmetoderna ger en högre 

effekt och minskar risken för eventuella återfall. Behandlingen pågår vanligtvis under fyra 

till sex månader, där behandlingstillfällena återkommer var tredje till fjärde vecka (Bergh 

et al., 2007). 

 

Cytostatikabehandlingen har en rad olika biverkningar i form av illamående, håravfall, 

nedsatt immunförsvar, trötthet, diarré och nedsatt fertilitet (Bergh et al., 2007). De flesta 

bröstcancerformer kan även behandlas med antihormonella läkemedel. Antihormonell 

behandling kan ofta ge upphov till biverkningar som liknar de symptom som uppstår i 

samband med att en kvinna kommer in i klimakteriet, då de påverkar funktionen i 

äggstockarna. Många patienter upplever biverkningarna av denna behandling som 

lindrigare än cytostatikas biverkningar. Biverkningarna yttrar sig som svettningar och 
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vallningar samt torra och sköra slemhinnor i underlivet (Bergh et al., 2007). 

Biverkningarna upplevs, främst av unga kvinnor, som fysiskt och psykiskt svårt att hantera 

då de inte är förberedda på den plötsliga omställningen (Anderson et al., 2011). 

Behandlingsperioden är en påfrestande tid som tar på patienternas kraft. Komplikationer, 

biverkningar och resandet till och från sjukhuset bidrar till en ny och svårhanterad 

livssituation för patienterna (Saegrov & Halding, 2004). 

Sjukdomens inverkan på kroppsbilden  

King (1981) definierar kroppsbilden som ett subjektivt och personligt begrepp. Varje 

individ är unik och formas av sina upplevelser, erfarenheter och sin omgivande miljö under 

livets gång. Då människan under årens lopp omdefinierar sig själv omformas även 

kroppsbilden allt eftersom åren går. King (1981) betonar att människor identifierar sig med 

sin kroppsbild och att den inte bara bygger på den självupplevda kroppen utan även på 

uppfattningen om hur andra ser på den.  

 

Sjukdomen, men framförallt behandlingen av bröstcancer och dess biverkningar, kan 

påverka kvinnans kroppsbild. Kvinnors fysiska yttre kopplas ofta ihop med skönhet och 

kvinnlighet. Många kvinnor har svårt att se sig själv i spegeln när biverkningarna av 

behandlingen blir tydliga i form av håravfall och avsaknad av ett bröst (Kumar & Schapira, 

2013). Upplevelsen av att inte känna sig kvinnlig gör att det kan ta lång tid innan 

kvinnorna känner sig hemma i sina egna kroppar (Bergh et al., 2007). De förändrade 

kroppsattributen med ärr, håravfall och avsaknad av ett bröst gör att kvinnor känner ett 

stort obehag som har inverkan på deras dagliga liv (Klaeson et al., 2011). De kroppsliga 

förändringarna gör att de känner att kroppen signalerar ålderdom och sjukdom (Anderson 

et al., 2011). De kvinnor som genomgått en mastektomi uttrycker obehag inför situationer 

som medför att de behöver vara nakna i främmande människors närvaro, exempelvis i 

offentliga badhus. En känsla av skuld uppstår då de upplever att deras vanställda kroppar 

framkallar en känsla av förlägenhet hos främlingarna (Klaeson et al., 2011).  

Sjukdomens påverkan på kvinnans sexualitet 

Sexualitet är nära sammankopplad med kroppslig uppfattning och är en av de saker som 

ligger till grund för identiteten (Kumar & Schapira, 2013). Den är en stor del av det 

vardagliga livet och direkt kopplat till upplevelsen av välbefinnande (Van Der Riet, 1998). 

World Health Organization (2006) definierar sexualitet som en upplevelse och ett uttryck 

av bland annat tankar, fantasier, begär, roller, beteenden, attityder och relationer. 

Sexualiteten påverkas av interaktionen mellan biologiska, fysiska, sociala och kulturella 

faktorer. Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt och socialt 

välmående kopplat till sexualitet (World Health Organization, 2006).  

 

Sexualiteten spelar en central roll i förhållandet till partnern och när kvinnan drabbas av 

bröstcancer påverkas i hög utsträckning hennes sexualitet (Sheppard & Ely, 2008). 

Kvinnors sexualitet är ett komplext begrepp och flera av biverkningarna från behandlingen 

kan påverka den negativt. Cytostatika- och antihormonell behandling kan inducera 

permanent menopaus för kvinnorna. Det medför infertilitet, nedsatt sexuell lust samt 

svårigheter att bli upphetsad och få orgasm (Klaeson et al., 2011).  Takahashi och Kai 

(2005) framhåller att den psykiska inverkan av att vara sjuk i bröstcancer gör kvinnorna 

mindre intresserade av sexuella aktiviteter.  
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Stöd 

Enligt Stoltz (2006) bygger begreppet stöd på två dimensioner; en konkret och en mer 

ogripbar. Den konkreta dimensionen innefattar bland annat tjänster, information och 

utbildning vilket ses som en materiell form av stöd. Den ogripbara dimensionen relateras 

till stöd i en relation och verkar på det emotionella planet. Överskådligt handlar denna 

dimension om relationens kvalitet som uppnås genom förtroende, vänskap och tillit. De 

båda dimensionerna samverkar och är beroende av varandra för att stödet ska få betydelse i 

en omvårdnadskontext. Langford, Bowsher, Maloney och Lillis (1997) bryter ner 

begreppet ytterligare och beskriver det utifrån fyra områden: praktiskt, informativt, 

emotionellt och utvärderande stöd.  De menar även att det finns ett positivt samband 

mellan stöd och hälsa. Det praktiska stödet definieras som att genomföra konkreta insatser 

för någon annan. Emotionellt stöd innefattar omsorg, empati, förtroende och kärlek och ses 

som den viktigaste typen av stöd. Det informativa stödet bygger på att ge information som 

i stressade situationer kan underlätta problemlösning. Det utvärderande stödet har likheter 

med det informativa men innebär att genom kommunikation bidra till att utvärdera en 

situation eller ett agerande hos en annan människa snarare än att bidra till problemlösning. 

Grundläggande för det sociala stödet är det sociala nätverket. Det sociala nätverket 

definieras som arenan där stöd kan byggas upp och förmedlas. Ömsesidighet och utbyte är 

ytterligare en förutsättning i interaktionen mellan två människor för att stöd ska uppstå och 

därefter fortgå (Langford et al., 1997).  

 

Chou, Stewart, Wild och Bloom (2012) menar att det sociala nätverket fungerar som en 

källa där kvinnan kan hämta kraft och stärka sitt självförtroende. Ett ökat socialt utbyte kan 

öka kvinnans möjlighet att hantera och ta in information om sjukdomen. Detta nätverk kan 

bestå av familj, vänner och andra patienter som är i samma situation (Chou et al., 2012). 

Unga kvinnor med bröstcancer väljer att vända sig till sin familj och vänner för stöd. 

Många finner även ett värdefullt stöd i patientgrupper (Kumar & Schapira, 2013).   

Interpersonella system 

King (1981) anger att familjen är ett socialt nätverk där människan lär sig roller, 

värderingar och hur sociala interaktioner fungerar. Inom familjen skapas ett ramverk som 

senare utgör basen för hur människan agerar och lever i relationer samt hanterar och 

reagerar på förändringar. King (1981) betonar betydelsen av mellanmänskliga interaktioner 

för vårdandet och definierar det som en process byggd på kommunikation och uppfattning. 

Interaktionen som sker mellan människor påverkas även av faktorer i omgivningen. 

Sjuksköterskan arbetar ständigt med denna mellanmänskliga interaktion i sitt möte med 

patienten för att utveckla en god relation. Kommunikation definieras som 

informationsutbytet mellan människor. Kommunikationen bygger inte bara på hur den 

enskilda uppfattar sig själv och sin motpart, utan även på den bild människan upplever att 

motparten har av henne. När två människor möts har båda olika erfarenheter, behov och 

kunskaper med sig in i mötet.  Båda uppfattar situationen och mötet utifrån sin egen 

livsvärld. I varje mellanmänsklig interaktion antas olika roller. Att ha en roll i en specifik 

social situation eller i en relation innebär att en individ antas besitta en viss uppsättning av 

förväntade beteenden. Dessa förväntade beteenden utgör oskrivna regler som definierar de 

rättigheter och skyldigheter denna roll medför i relationen. Konflikter och förvirring om 
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vem som besitter vilken roll i en relation kan leda till stress och minskad effektivitet av 

omvårdnaden (King, 1981).  

 

Skapandet av en god relation till sjuksköterskan belyser Kumar och Schapira (2013) som 

en betydelsefull del i processen att återhämta sig och tillfriskna. De patienter som upplever 

att de har en god och kontinuerlig relation med sjuksköterskan känner sig trygga och 

upplever att de får en god och personcentrerad vård (Kumar & Schapira, 2013). Enligt 

Saegrov och Halding (2004) upplever samtliga kvinnor i deras studie att relationer till 

andra, speciellt till familjen, är avgörande för att kunna hantera sjukdomstiden. De som har 

en nära relation till sin familj och kan uppehålla en god kommunikation med familjen 

under sjukdomstiden hanterar situationen bäst (Saegrov & Halding, 2004).  

PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever en stor omställning i livet. För att hantera 

denna omställning och uthärda sjukdomen behöver kvinnorna stöd. Partnern är en 

betydelsefull individ för kvinnans välmående och relationen utgör ett ramverk inom vilket 

stödet byggs upp. Den förändrade livssituationen påverkar inte bara kvinnan utan även 

relationen till partnern. Då relationen påverkas kan den grund som stödet baseras på 

utmanas och riskerar att helt utebli. Tidigare forskning har ofta fokuserat på hur sjukdomen 

påverkar kvinnors sexualitet och kroppsbild. Kvinnors erfarenheter av vad som påverkar 

relationen till partnern vid bröstcancer är inte lika ingående studerat, vilket skapar en 

kunskapsbrist hos sjuksköterskan. En sammanställning av den forskning som finns inom 

ämnet bidrar till att ge sjuksköterskan denna kunskap vilket leder till ökad förståelse för 

kvinnans livssituation. Med ökad kunskap kan sjuksköterskan informera och utbilda 

kvinnan och hennes partner. Genom detta kan sjuksköterskan förbereda paret på och 

tillhandahålla verktyg för att hantera de påfrestningar som relationen kan utsättas för vid 

bröstcancer.  

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenheter av vad som påverkar relationen till 

partnern vid bröstcancer. 

METOD 

Som metod valdes en litteraturbaserad studie grundad på kvalitativ forskning, beskriven av 

Friberg (2012). Kvalitativa studier har som syfte att skapa ökad förståelse för ett fenomen 

och därigenom bidra till ny kunskap. Metoden innebär att sammanställa tidigare 

forskningsstudier till en ny helhet. Genom detta bidrar studien till att omsätta vetenskaplig 

kunskap till kunskap som kan användas i det praktiska vårdarbetet. Genom att kritiskt 

granska och därefter sammanställa flera forskningsstudier kan ett större kunskapsvärde 
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uppnås än de enskilda studierna besitter var för sig. Denna sammanställning gör att 

slutsatser kan dras och genom det kan ny kunskap uppnås (Friberg, 2012).  

Urval 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar som valdes utifrån relevansen för studiens syfte. 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de publicerats i vetenskapliga tidskrifter mellan 

år 2000-2014 och var skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna som inkluderades var 

kvalitativa vetenskapliga artiklar eller använde en mixad metod med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Endast artiklar som var primärkällor inkluderades. Primärkällor innebär 

vetenskapliga originalarbeten som bygger på förstahandsinformation och som är författade 

av den som utfört forskningsstudien (Kristensson, 2014). Således exkluderades artiklar av 

typen litterature review. Ingen begränsning till fulltext gjordes och artiklar som ej fanns att 

tillgå i fulltext men ansågs vara relevanta för studien beställdes. Samtliga artiklar som 

inkluderades skulle vara vetenskapligt granskade, det vill säga peer rewieved. Ingen 

avgränsning gällande ålder på studiedeltagarna eller geografiskt ursprung på artiklarna 

gjordes. Artiklar som enbart avhandlade partners upplevelser exkluderades, dock 

inkluderades artiklar som avhandlade både kvinnans och partnerns upplevelser.  

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en övergripande sökning av ämnesområdet där sökorden breast 

cancer och experience användes. Detta för att få ett helikopterperspektiv, då det enligt 

Friberg (2012) ger en översiktsbild över ämnet. Vetenskapliga artiklar söktes därefter i 

databaserna CINAHL, MedLine (EBSCO) och Academic search elite. Databaserna valdes 

då de är lämpliga källor för omvårdnadsforskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Sökord som användes var breast cancer/breast neoplasm, partner/couple/spouse, relation, 

impact/experience/effect och nursing. För att begränsa och effektivisera sökningen till 

relevanta artiklar kombinerades sökorden på olika sätt och boolesk söklogik med 

trunkeringar och avgränsningar mellan de valda sökorden användes. Sökningarna via 

databaserna kompletterades med manuella sökningar utifrån artiklars referenslistor och 

författares namn. De manuella sökningarna resulterade i en artikel som användes i 

resultatet. Sökprocessen presenteras i en figur nedan som visar använda databaser, sökord, 

antal träffar och hur många artiklar som slutligen inkluderades från de olika 

databassökningarna (Figur 1). 

 

Initialt lästes artiklarnas titel och de som verkade relevanta för studien valdes ut. Därefter 

lästes de kvarvarande artiklarnas sammanfattning (abstract) och en utgallring gjordes av de 

artiklar som inte verkade svara mot studiens syfte. De kvarstående 25 artiklarna lästes i sin 

helhet med fokus på resultatdelen och därefter valdes tretton artiklar ut som 

kvalitetsgranskades utifrån en modell beskriven av Friberg (2012). Kvalitetsgranskning 

innebär att utifrån ett antal frågeställningar kritiskt granska artiklarnas kvalitet och 

därigenom avgöra deras relevans för studien (Bilaga 1). Genom kvalitetsgranskningen 

säkerställdes att studierna hade ett tydligt problem formulerat, att metod och syfte fanns 

klart beskrivet samt hur datamaterialet hade analyserats. Vidare granskades även studiens 

resultat och hur författarna diskuterat och tolkat detta. För de artiklar som använde en 

mixad metod togs även hänsyn till frågeställningar för kvalitetsgranskning av artiklar där 

mixad metod används, beskriven av Borglin (2012, s. 284). Samtliga 13 artiklar 



7 

 

kvalitetsgranskades individuellt av författarna. Därefter diskuterade författarna för att 

komma fram till en gemensam syn på vilka artiklar som uppfyllde kvalitetskraven. Två 

artiklar med bristande kvalitet exkluderades. Totalt kom elva artiklar att inkluderas i 

studien (Bilaga 2).  

 
Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Slutligt 

urval 

150102 MedLine 

(EBSCO) 

(breast cancer 

OR breast 

neoplasm*) 

AND nursing 

AND (partner 

OR couple OR 

relation*) AND 

(impact OR 

effect) 

75 7 3 0 

150127 Cinahl 

 

*årsbegr. 

2000-2014 

(breast cancer 

AND (relation* 

OR partner) 

AND (impact 

OR experience) 

NOT (PT 

REVIW)) 

617 24 12 6 

150128 Cinahl  

 

*årsbegr. 

2000-2014 

 

 

breast cancer 

AND (spouse* 

OR partner* OR 

couple*) AND 

(impact OR 

experience OR 

effect) NOT (PT 

review) 

201 18 6 2 

150128 Academic 

search elite 

 

*årsbegr. 

2000-2015 

(breast cancer 

OR breast 

neoplasm*) 

AND nursing 

AND (partner 

OR couple OR 

relation*) AND 

(impact OR 

effect) 

203 6 2 1 

150128 Academic 

search elite 

 

*årsbegr. 

2000-2015 

breast cancer 

AND (spouse* 

OR partner* OR 

couple*) AND 

(impact OR 

experience OR 

effect) 

723 12 2 1 

Manuell 

sökning 

     1 

 

Figur 1. Sökhistorik och översikt över använda sökord, antal träffar och utvalda artiklar. 
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Analys 

Datamaterialet analyserades enligt Fribergs (2012) modell som beskrivs som en rörelse 

från helheten till delarna och slutligen resulterar i en ny helhet. Datamaterialet lästes 

igenom fler gånger för att få en djupare förståelse för artiklarnas innehåll, där fokus på 

genomläsningen var på resultatdelen. Genomläsningen gjordes individuellt av båda 

författarna, som således båda läste samtliga artiklar. Därefter gick författarna enskilt 

igenom samtliga artiklar och identifierade huvudfynd i varje artikels resultat. För att 

fördjupa förståelsen lästes citat och beskrivande text under varje kategori eller tema 

noggrant.  Detta följdes av en gemensam diskussion för att samstämmighet om innehållet i 

artiklarnas resultat skulle uppnås. I de artiklar som utgick från både partnern och kvinnans 

perspektiv identifierades huvudfynd endast ur datan som avhandlade kvinnans perspektiv. 

Analysprocessens nästa steg bestod av att författarna individuellt sammanställde de 

viktigaste fynden ur varje artikels resultat i form av en tankekarta som därefter jämfördes 

och diskuterades till koncensus uppnåddes. Därefter jämfördes artiklarna och likheter samt 

skillnader identifierades. Data med liknande innebörd grupperades och utifrån denna 

gruppering skapades preliminära kategorier. Författarna växlade mellan datamaterialets 

texter och de preliminära kategorierna vilket resulterade i att tre kategorier med sju 

underkategorier framkom. Ny text skapades utifrån de kategorier som framkom under 

analysen. De kategorier och underkategorier som framkom genom analysen presenterades 

sedan i studiens resultat som en ny helhet. Författarna hade under hela analysprocessen 

studiens syfte i åtanke, i enlighet med Fribergs (2012) modell för analysförfarande.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) får 

forskning bara utföras om den kan genomföras med respekt för människovärdet och 

integriteten. Då studien baserar sig på kvalitativ forskning som involverar människor var 

kravet på de studier som ingår i resultatet att de skulle ha fört ett etiskt resonemang och 

inhämtat informerat samtycke från studiedeltagarna. Enligt Medicinska forskningsrådet 

(2003) får data inte plagieras eller falsifieras. Forskningsprocessen får heller inte 

förvrängas genom exempelvis felaktigt användande av metodik (Medicinska 

forskningsrådet, 2003).  

 

Resultatet formulerades utifrån författarnas egna ord men med hänsyn och respekt för de 

analyserade artiklarnas innehåll. Detta för att ge en så sanningsenlig bild som möjligt av 

det studerade området utan att falsifiera eller plagiera data. Referering till andra författares 

verk har skett på ett korrekt sätt vilket enligt Vetenskapsrådet (2011) är ett grundläggande 

krav för att tydliggöra ursprungskällan och undvika plagiering. Författarna följde noggrant 

Fribergs (2012) angivna metod för en kvalitativ litteraturbaserad studie. För att säkerställa 

att data tolkades korrekt diskuterade författarna gemensamt de tolkningar som framkom 

under arbetets gång.  
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i tre kategorier med sju underkategorier som 

belyser kvinnors erfarenheter av vad som påverkar relationen till partnern vid bröstcancer. 

Dessa presenteras nedan i tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier som har framkommit ur analysen av 

datamaterialet. 

 

Kategori                       Underkategori 

      

     

Förändringar i det intima samlivet  Fysiska hinder 

     

Minskad lust och attraktion 

 

 

Samspelet med partnern   Undviker dialog  

   

Övergiven då partnern tar avstånd 

  

Bearbetar sjukdomen gemensamt

  

 

Obalans i förhållandet   Prioriterar sig själv 

 

    Ett skifte i rollfördelningen 

 

Förändringar i det intima samlivet 

Kategorin förändringar i det intima samlivet handlar om de förändringar kopplat till 

sjukdomen som kvinnan upplever påverkar den intima samvaron med partnern. Detta 

innefattar fysiska hinder som uppstår till följd av behandlingen och minskad lust och 

attraktion som påverkar förhållandet.  

Fysiska hinder 

Förändringar i parets sexliv uttrycks av kvinnor som den mest betydande förändringen 

kopplat till bröstcancerdiagnosen (Kayser, Watson & Andrade, 2007). Behandlingen för 

sjukdomen medför många svåra fysiska biverkningar som försvårar, och i vissa fall 

omöjliggör penetrerande samlag. Torra slemhinnor i underlivet till följd av behandlingen 

är ett uttalat problem som gör penetrerande samlag smärtsamt (Holmberg, Scott, Alexy & 

Fife, 2001; Metzler-Sawin, 2012; Walsh, Manuel & Avis, 2005). För att ändå kunna njuta 

tillsammans finns de kvinnor som använder sig av onani tillsammans med sin partner. 

Användandet av glidmedel kan även det underlätta penetrerande samlag för kvinnan. Dock 

ses det som kladdigt och omständigt samt medför att spontaniteten i samlaget försvinner, 
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vilket leder till irritation och frustration. Endast ett litet antal kvinnor använder sig av 

hjälpmedel för att kunna genomföra ett samlag. De flesta avstår helt från penetrerande 

samlag eller utstår den smärta som samlaget medför för sin partners skull (Ussher, Perz & 

Gilbert, 2012). Smärta i det opererade området är vanligt förekommande tiden efter 

kirurgin och resulterar i att beröring kring brösten känns otänkbart för kvinnan. Denna 

inskränkning i den fysiska samvaron, där inte ens beröring är möjligt, upplevs av kvinnan 

som en hemsk upplevelse vilket utgör en stor påfrestning på relationen (Fergus & Gray, 

2009). Biverkningar i form av smärta kring operationsstället, håravfall, illamående och 

trötthet gör att sex prioriteras bort och fokus läggs istället på att överleva sjukdomen 

(Ussher et al., 2012). Trots att behandlingen är nödvändig för kvinnans överlevnad känner 

många kvinnor sig delvis ansvariga för den minskade sexuella aktiviteten i relationen. Att 

istället uttrycka sin tillgivenhet och passion på andra sätt än sexuellt ses av kvinnorna som 

viktigt (Holmberg et al., 2001). För kvinnan handlar det inte bara om samlag. En kyss eller 

beröring kan räcka (Chung & Hwang, 2012).  

 

Avsaknad av bröst och minskad känsel i området gör kvinnor självmedvetna och de förmår 

inte se sig i spegeln, än mindre att själva röra vid det opererade området (Ussher et al., 

2012). Att inte själv kunna se på sin kropp gör det svårt för dem att visa den för sin partner 

(Chung & Hwang, 2012). Flera kvinnor upplever att deras partner inte vill se ärren från 

operationen eller deras avsaknad av bröst, vilket kvinnorna upplever som svårt att hantera 

(Metzler-Sawin, 2012). Kvinnan upplever att partnern känner en rädsla för att beröra eller 

ens hålla om henne då denne tror att detta kan skada. Beröring på brösten upplevs 

fortfarande njutbart men partnern saknar förståelse för detta vilket gör att kvinnan upplever 

denne som egoistisk (Metzler-Sawin, 2012).  

Minskad lust och attraktion 

Sex ses som en viktig komponent i relationen med partnern. När behandlingen startar 

upplever kvinnor att deras intresse för sexuella aktiviteter minskar (Ussher et al., 2012). En 

uttalad trötthet upplevs av kvinnan till följd av den långa behandlingen och detta är en 

avgörande faktor som bidrar till deras minskade intresse för samlag och beröring (Walsh et 

al., 2005). Den kroppsliga förändringen med avsaknad av ett eller båda brösten, får 

kvinnorna att känna sig oattraktiva och mindre feminina vilket påverkar deras sexuella 

hälsa negativt (Ussher et al., 2012). En upplevelse av att partnern i vissa fall uppvisar 

sexuellt ointresse kopplar kvinnorna till avsaknaden av bröst efter operationen. Detta 

ointresse från partnerns sida ses av kvinnan som ett stort svek. Partnerns reaktioner 

resulterar i att kvinnorna väljer att dölja bröstområdet från dem när de är intima vilket 

ledde till att den fysiska attraktionen ebbar ut och till slut försvinner helt (Metzler-Sawin, 

2012). Det finns dock partners som inte reagerar negativt på kvinnans förändrade kropp 

eller ser den som mindre kvinnlig utan bröst. Även om partnern inte har några problem 

med de kroppsliga förändringarna så är kvinnans kroppsbild så negativt påverkad att det 

utgör en stor inverkan på det intima samlivet. När partnern blir en vårdare åt kvinnan 

påverkas även attraktionen negativt och bilden av denne som en älskare reduceras (Ussher 

et al., 2012).  

 

Utöver de fysiska förändringarna så påverkar även partnerns förmåga att bemöta kvinnans 

behov av emotionellt stöd hennes intresse för sex. Får kvinnan inte det emotionella stöd 

hon behöver reduceras hennes sexuella intresse för partnern (Walsh et al., 2005). Avsaknad 
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av sexuell lust upplever kvinnorna som en stor förlust. De älskar fortfarande sin partner 

men när lusten inte infinner sig som tidigare uppstår en stor tomhet. Detta påfrestar 

förhållandet och skapar stor stress i relationen då partnerns lust och intresse för sexuella 

aktiviteter kvarstår (Ussher et al., 2012). Känslor av skuld och skam uppstår då hos 

kvinnorna som känner att de är skyldiga till de förändringar som uppstår i parets intima 

samliv. Kvinnan upplever att hon genom detta försummar sin partner (Chung & Hwang, 

2012; Ussher et al., 2012). Detta kan leda till att kvinnan trots avsaknad av lust har samlag 

med sin partner. Att enbart genomföra samlag för partnerns skull skapar ytterligare 

skuldkänslor hos kvinnorna. I de relationer där sexlivet redan innan diagnosen är 

vacklande upplever kvinnan att partnern helt förlorar sin lust för sex till följd av 

sjukdomen. Sjukdomen förvärrar de relationsproblem som redan finns och kvinnan kopplar 

samman denna försämring av relationen till sin egen avsaknad av lust och intresse för 

sexuella aktiviteter (Ussher et al., 2012).  

Samspelet med partnern 

Kategorin samspelet med partnern handlar om hur parets sätt att samverka med varandra 

förändras till följd av sjukdomen. Detta innefattar att båda undviker dialog, kvinnan känner 

sig övergiven då partnern tar avstånd och att de bearbetar sjukdomen gemensamt.   

Undviker dialog 

Kvinnorna vill diskutera de tankar och känslor som uppstår kring sjukdomen men upplever 

att partnern distanserar sig. De gör sig emotionellt otillgängliga genom sin ovilja att 

diskutera ämnet vilket skapar stress i relationen (Walsh et al., 2005). Kvinnan behöver få 

uttrycka sina känslor och kommunicera den stress hon upplever för att kunna hantera och 

uthärda sjukdomen (Kayser et al., 2007). De upplever att partnern inte anser att det finns 

något att oroa sig över och ser därför ingen anledning till att diskutera sjukdomen. Den 

undvikande dialogen ser kvinnan som partnerns sätt att intala sig själv det denne behöver 

höra för att kunna hantera situationen. Partnerns undvikande kommunikation får kvinnan 

att känna en stor ensamhet (Sprung, Janotha & Steckel, 2011). Tystnaden i relationen kan 

även ses som ett sätt att hantera de påfrestningar som sjukdomen utgör på relationen, både 

för kvinnan och hennes partner. Avsaknaden av dialog gör att avståndet mellan dem ökar 

och kvinnan känner att hon inte når fram till partnern hur hon än försöker. Kvinnor 

härleder kommunikationsmönstret till partnerns ålder, kön och tidigare 

kommunikationsnormer i familjen (Metzler-Sawin, 2012). Kommunikationsbarriärerna 

leder till att deras förmåga att gemensamt lösa problem och stödja varandra inskränks 

(Fergus & Gray, 2009).  

 

Det är inte enbart partnerns oförmåga att föra en dialog kring ämnen relaterade till 

sjukdomen som påverkar relationen (Shands, Lewis, Sinsheimer, & Cochrane, 2006). De 

känslor som kommer till följd av sjukdomen upplevs av kvinnorna så överväldigande att 

det är svårt att kommunicera dessa till partnern. Kvinnorna känner även skuld över att 

sjukdomen även påverkar partnerns liv och dessa skuldkänslor försämrar 

kommunikationsförmågan ytterligare. I ett försök att minska sin sårbarhet och behålla sin 

självständighet uttrycker kvinnan inte sina behov till partnern, vilket skapar ytterligare 

barriärer. Kvinnan lever med oroskänslorna men funderar samtidigt på om partnern bär på 

samma känslor. Valet att inte ta upp ämnet till diskussion baseras på att känslorna ses som 
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negativa och de upplever att partnern vill fokusera på positiva tankar (Shands et al., 2006). 

Rädsla och tankar på döden som en möjlig utgång av sjukdomen upplevs av kvinnan men 

diskuteras sällan öppet med partnern. Rädslan är så uttalad och ämnet så allvarligt att det 

ses som omöjligt att adressera. Trots att kvinnorna undviker ämnet upplevs de outtalade 

dödstankarna utgöra en stor belastning på relationen (Holmberg et al., 2001).  

Övergiven då partnern tar avstånd 

I den inledande fasen upplever kvinnorna partnern som stödjande men samtidigt reagerar 

denne med oro och rädsla (Sprung et al., 2011). Denna rädsla får partnern att bete sig på 

sätt som kvinnorna upplever som ohjälpsamma (White & Boehmer, 2012). Kvinnor 

upplever att då partnern inte kan hantera dessa känslor får hon axla ansvaret som den 

starka individen i relationen och stödet från partnern uteblir. Partnern upplevs då som ett 

hinder i kvinnans tillfrisknande. Oförmågan att ge stöd upplevs av kvinnorna skapa ett 

avstånd mellan dem och i de fall där paret separerar till följd av diagnosen ses denna 

avsaknad av stöd som den största bidragande faktorn till separationen (Walsh et al., 2005). 

Att separera till följd av den påfrestning som sjukdomen utgör på relationen är vanligt 

förekommande (Holmberg et al., 2001; Metzler-Sawin, 2012; Walsh et al., 2005). Många 

gånger upplever kvinnorna att det är partnern som initierar separationen (Ussher et al., 

2012; Walsh et al., 2005). Detta avståndstagande uppfattar kvinnorna som partnerns sätt att 

skydda sig själv och hantera sin rädsla för att förlora henne i sjukdomen (Sprung et al., 

2011).  

 

Även de kvinnor som inte blir lämnade fysiskt uttrycker en mental övergivenhet och att 

partnern saknar förmåga att stödja henne, vilket leder till att deras partner glider ifrån dem. 

Avståndet mellan dem upplevs ofta som ett värre trauma än själva sjukdomen för kvinnan. 

För kvinnorna är partnern den de vänder sig till för stöd och helt plötsligt är denne inte 

längre närvarande (Sprung et al., 2011). De räknar med partnerns stöd men när kvinnorna 

behöver det som mest finns partnern inte där, vilket får dem att känna sig övergivna 

(Metzler-Sawin, 2012; Sprung et al., 2011). Kvinnorna upplever att partnern har en vilja att 

stödja dem men enbart tillhandahåller praktiskt stöd. Partnern finns där fysiskt men saknar 

förmåga till emotionellt stöd, vilket får kvinnorna att känna sig bortprioriterade (Kayser et 

al., 2007). Även om partnern visar tillgivenhet upplever sig många kvinnor som ensamma i 

livet under sjukdomstiden. De vill ha någon som stödjer dem och ger inte partnern detta 

stöd söker kvinnorna detta utanför relationen (Chung & Hwang, 2012). En önskan om mer 

engagemang, feedback och bekräftelse från partnern uttrycks av kvinnorna (Shands et al., 

2006).  Förnekelse av sjukdomen kan hjälpa den enskilda i relationen att uthärda den 

påfrestning som bröstcancern utgör, men det förhindrar möjligheten att utgöra ett stöd för 

den andre i dennes bearbetning av sjukdomsförloppet (Kayser et al., 2007). Kvinnorna 

känner sig inte förstådda och uttrycker en önskan om att bli sedda och bekräftade för den 

individ de var innan sjukdomen (Chung & Hwang, 2012). 

Bearbetar sjukdomen gemensamt 

Relationen kan även påverkas positivt av sjukdomen. Den påfrestning som sjukdomen 

utgör på relationen upplever vissa kvinnor leda till en ökad intimitet med partnern (Ussher 

et al., 2012). De känner en ökad närhet till partnern och relationen upplevs mer 

meningsfull än tidigare. Trots att sex inte längre är en självklar del av relationen så uppnås 

en ny nivå av kärlek vilket gör att kvinnan känner sig mer trygg i relationen än innan 
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diagnosen. Att försonas med tanken på de sexuella förändringar som uppstår i samband 

med sjukdomen gör att kvinnan kan överkomma hindret och inte uppleva det som ett 

problem för relationen (Ussher et al., 2012). Partnerns reaktioner på kvinnans förändrade 

kropp påverkar parets intimitet. Kan partnern visa acceptans för kvinnans nya kropp 

upplever kvinnan partnern som stödjande (Metzler-Sawin, 2012). De upplever en ökad 

respekt och uppskattar partnern mer än tidigare (Ussher et al., 2012). För kvinnorna är det 

inte självklart att partnern ser bröstcancern som en sjukdom de båda lider av. Då partnern 

bekräftar sjukdomen som gemensam inger det stor respekt hos kvinnorna (Kayser et al., 

2007). 

 

God och öppen kommunikation ses som en förutsättning för att kunna hantera den 

belastning som sjukdomen utgör på relationen. Att dela med sig av sina tankar öppet, vare 

sig det handlar om fysiska eller psykiska bekymmer, anses av kvinnan bygga upp tilliten 

till partnern och utgöra en av hörnstenarna i en god relation (Zunkel, 2003). Kvinnorna 

ansåg att de, så väl som partnern, som en följd av den gemensamma krisen de genomlever 

utvecklar en starkare förmåga att kommunicera sina behov till varandra (Ussher et al., 

2012). När partnern visar intresse och uppmuntrar till samtal utgör denne ett stöd åt 

kvinnan och finns där när hon själv inte orkar hålla modet uppe. Att gemensamt klara av de 

påfrestningar paret möter ger en vetskap om att de har förutsättningar att klara av framtida 

utmaningar som relationen ställs inför (White & Boehmer, 2012). Trots att kvinnan 

upplever att de båda känner rädsla, kan de genom att dela med sig av sina tankar till den 

andre, gemensamt bearbeta dessa och på så vis utgöra ett stöd för varandra. Genom att ta 

sig an de utmaningar som sjukdomen medför och tillsammans arbeta genom dem kan de 

hinder som uppstår överkommas vilket tenderar att föra paret närmre varandra och stärka 

relationen (Fergus & Gray, 2009; Zunkel, 2003).  

Obalans i förhållandet 

Kategorin obalans i förhållandet handlar om den obalans som uppstår i förhållandet till 

följd av sjukdomen. Detta innefattar att kvinnor prioritera sig själva före relationen till 

partnern och att ett skifte i rollfördelningen uppstår till följd av sjukdomen.  

Prioriterar sig själv 

Initiala känslor av ilska, nervositet och ångest uppstår hos kvinnan som en reaktion på 

sjukdomen (Sprung et al., 2011). Detta resulterar i att kvinnan utvecklar strategier för att 

hantera denna anstormning av känslor (Chung & Hwang, 2012). De börjar fokusera på sitt 

eget emotionella och fysiska välmående snarare än den stress som sjukdomen utgör på 

relationen (Kayser et al., 2007). Bröstcancern ses som deras egen och de upplever en 

motvilja att dela denna med sin partner. Detta resulterar i att de blir självupptagna och 

prioriterar bort partnerns känslor (Fergus & Gray, 2009). Kvinnan upplever sjukdomen 

som sin egen strid och fokuserar på sig själv för att skydda sig och ta sig igenom krisen 

(Chung & Hwang, 2012). Då kvinnorna är fullt upptagna med att hantera sina egna känslor 

finns ingen energi kvar till att ta partnerns mående och reaktioner på sjukdomen i 

beaktande (Fergus & Gray, 2009). Samtidigt känner sig kvinnorna ifrågasatta av partnern 

då de upplever att denne anser att kvinnan lägger för mycket fokus på sig själv och 

sjukdomen (Sprung et al., 2011).  
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Cancerdiagnosen får kvinnorna att börja rannsaka sig själva vilket leder till livsavgörande 

förändringar. Då kvinnornas fokus skiftar från relationen till dem själva stärks deras 

självsäkerhet och de utvecklar ett större ansvarstagande för sitt eget välmående. Deras 

förhållningssätt mot andra går från att vara återhållsamma till att bli mer bestämda (Chung 

& Hwang, 2012). Sjukdomen tar överhand som det viktigaste i kvinnans liv och tid med 

partnern prioriteras bort (Shands et al., 2006). Att samtala om känslor som uppstår till följd 

av sjukdomen prioriteras av kvinnor bort för att fullt fokusera på nuet (Chung & Hwang, 

2012). 

Ett skifte i rollfördelningen 

Osäkerheten och stressen som sjukdomen framkallar påverkar relationsstrukturen och 

dynamiken i förhållandet. Detta medför att en förändring av de befästa rollerna i relationen 

uppstår (Walsh et al., 2005). Kvinnorna kämpar med att identifiera sig med den nya rollen 

som patient (Fergus & Gray, 2009; Zunkel, 2003). Deras roll som den starka i relationen 

upplevs som hotad och de känner till följd av detta en skam över att inte längre uppfylla sin 

roll som kvinna och partner till fullo (Holmberg et al., 2001; Sprung et al., 2011). En 

känsla av att förlora sin partners respekt och inte längre vara en perfekt fru infinner sig 

(Metzler-Sawin, 2012). Det ökade beroendet av partnern upplevs som frustrerande då det 

påminner kvinnorna om deras förlorade autonomi. För att hantera detta och upprätthålla 

den normala rollfördelningen kan en motreaktion i form av ett avståndstagande från 

partnern manifestera sig (Fergus & Gray, 2009).  

 

Kvinnor beskriver en omfördelning av de hushållssysslor som utförs till följd av 

sjukdomen (Zunkel, 2003). Partnern får ta mer ansvar i hemmet vilket upplevs som positivt 

av kvinnan. Det upplevs som ett stöd och en avlastning och de uppskattar partnerns vilja 

att hjälpa till (Walsh et al., 2005; White & Boehmer, 2012). Dock oroar sig kvinnorna för 

den börda som hushållssysslorna utgör på partnern. De uppfattar att partnern blir mer 

isolerad från omvärlden och reagerar på detta med ilska och frustration (White & 

Boehmer, 2012). För att inte belasta den redan så tyngda partnern och för att bibehålla sin 

självständighet kan kvinnan, trots sin nedsatta fysiska förmåga, försöka ta mer ansvar för 

hemmet och hushållssysslorna. Denna strävan att bibehålla ett normalt liv och tidigare 

befästa roller gör i sin tur att kvinnan upplever att partnern känner sig åsidosatt och oviktig 

(Fergus & Gray, 2009). De nya rollerna som skapas i förhållandet efter diagnosen kan bli 

bestående i många år vilket påverkar dynamiken i relationen. En utpräglad obalans skapas 

mellan kvinnan och hennes partner (White & Boehmer, 2012).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenhet av vad som påverkar relationen till 

partnern vid bröstcancer. En intervjustudie hade kunnat vara en alternativ metod då det 

enligt Danielson (2012) är en lämplig metod för att undersöka subjektiva upplevelser av 

fenomen eller situationer. Dock ansågs denna metod för tidskrävande och mindre lämplig 

för en uppsats på kandidatnivå. Då kvalitativ forskning utgår från subjektiva erfarenheter 

och upplevelser kring ett fenomen (Dahlborg-Lyckhage, 2012) valdes en kvalitativ 

litteraturbaserad studie då metoden bäst ansågs kunna svara på studiens syfte med den tid 

som fanns till förfogande. Författarna var även bekanta med metoden sedan tidigare vilket 

utgjorde en trygghet. 

 

Vid litteratursökningen användes databaserna Cinahl, MedLine (EBSCO) samt Academic 

Search Elite. Användandet av flera databaser med omvårdnadsfokus stärker enligt 

Henricson (2012) trovärdigheten då det ökar möjligheten att finna relevanta artiklar. Beslut 

om att även inkludera artiklar med mixad metod samt artiklar som studerade fenomenet ur 

både kvinnan och partnerns perspektiv togs. Detta för att öka underlaget då merparten av 

artiklarna i sökningarna hade en kvantitativ ansats. Trots att enbart den kvalitativa datan 

som avhandlade kvinnans perspektiv användes så anser författarna att datamaterialet var 

tillräckligt. Sökorden som användes gav relevanta träffar, dock gav sökordet relation*  

sökresultat som även avhandlade förhållandet mellan två faktorer istället för förhållandet 

mellan två människor. Ordet sågs dock som viktigt att ha med då det ingick i syftet. Det 

kompletterades därför med sökord som spouse, couple och partner för att rikta sökningen 

mer specifikt mot ett mellanmänskligt förhållande.  

 

Vid urvalet gjordes inga avgränsningar till varken ålder på deltagarna eller ursprungsland 

för studierna då en så bred syn på fenomenet som möjligt eftersträvades. Nyansskillnader 

framkom i studierna kopplat till både land och ålder på deltagarna men detta var små 

skillnader som endast framkom i några få artiklar och vilka inte ansågs påverka studiens 

resultat. De artiklar som inkluderades kom främst från USA men även från Australien, 

Kanada och Korea. I de studier som kom från USA var dock flertalet etniciteter 

inkluderade bland deltagarna. Det hade varit eftersträvansvärt att få en större geografisk 

bredd på studiernas härkomst, men då USA är ett västerländskt land med en kultur 

liknande vår talar det för att resultatet är tillämpbart även i en svensk vårdkontext.  

 

Inklusionen av artiklar med mixad metod utgjorde en svårighet vid kvalitetsgranskningen. 

För att säkerställa att de granskades på ett vetenskapligt sätt så användes för de artiklarna, 

utöver den kvalitativa granskningsmallen, frågor särskilt framtagna för granskning av 

studier med en mixad metod (Borglin, 2012). Vidare granskades samtliga artiklar av båda 

författarna individuellt innan en gemensam jämförelse gjordes, vilket stärker studiens 

tillförlitligheten.  

 

Författarna inledde analysförfarandet med att individuellt identifiera huvudfynd i varje 

artikels resultat och därefter diskutera fram en gemensam syn. Detta förfarande ökar enligt 

Wallengren och Henricson (2012) trovärdigheten i studien. Under hela analysförfarandet 

gick författarna åter till artiklarnas resultat för att kontrollera att inga feltolkningar gjorts. 
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Författarna drog lärdom av tidigare erfarenheter av analysförfarandet och skyndade inte 

genom processen utan lät det ta den tid som behövdes.  

 

Under hela processen har kontinuerlig handledning skett där författarna tillsammans med 

handledaren har diskuterat frågor och problem som uppstått under skrivarprocessen. Störst 

svårighet låg i att sammanställa kategorier och underkategorier samt att benämna dessa. 

Handledningen upplevdes ge en möjlighet att få ett nytt synsätt genom att se det ur en 

annan vinkel och få diskutera idéer. Handledning är en form av extern granskning som 

enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar trovärdigheten och pålitligheten i en studie.  

Resultatdiskussion  

Förändringar i det intima samlivet, samspelet med partnern och obalansen i förhållandet 

upplevs av kvinnor påverka relationen till partnern vid bröstcancer.  

 

Av resultaten framkommer att förändringar i det intima samlivet har betydelse för hur 

relationen till partnern påverkas då kvinnan i förhållandet diagnostiserats med bröstcancer. 

Resultaten visar att fysiska biverkningar och de mentala reaktioner som kommer till följd 

av behandlingen i stor utsträckning påverkar kvinnans syn på sin egen kropp och 

förutsättningarna för den intima samlivet med partnern. Kulturellt och socialt är kvinnans 

fysiska kropp starkt förknippad med skönhet och kvinnlighet och när denna förändras 

upplevs en stor förlust hos kvinnan. Kurowecki och Fergus (2014) beskriver att kvinnor 

upplever bröstcancern som ett angrepp på deras självkänsla och kroppsliga värde vilket 

skapar nya osäkerheter samtidigt som det förstärker de befintliga. Detta leder till en 

oåterkallelig förändring i deras identitet som kvinna (Kurowecki & Fergus, 2014). Att vara 

sexuellt attraktiv förknippas med kroppslig skönhet och ungdomlighet och upplevelsen av 

att vara attraktiv påverkas av hur andra uppfattar kvinnans yttre (Viera, Santos, dos Santos 

& Giami, 2014). Partners till kvinnor med bröstcancer kan till följd av de kroppsliga 

förändringar och emotionella reaktioner som uppstår hos kvinnan återhålla sig från 

sexuella närmanden (Sheppard & Ely, 2008). Sjuksköterskan behöver vara medveten om 

hur kvinnor upplever de kroppsliga förändringarna och hur detta påverkar deras dagliga 

liv. Närstående kan behöva stöd från sjuksköterskan för att hantera de kroppsliga 

förändringar som uppstår hos kvinnan med bröstcancer. Detta då de närstående och främst 

partnern är den kvinnan vänder sig till för att uppmärksamma reaktioner i form av 

acceptans, avståndstagande och medlidande. Sjuksköterskan är en konstant närvarande 

individ i kvinnans omgivning under sjukdomstiden och har en vital roll i att hjälpa och 

stödja henne genom den svårighet som de kroppsliga förändringarna utgör (King, 1981). 

Av resultaten framgår att partnerns sexuella avståndstagande både kan vara ett försök att 

visa respekt för kvinnan och ge henne den tid hon behöver för att läka, men även en 

strävan efter att bibehålla det normala istället för att acceptera de förändringar som 

sjukdomen medfört. Kurowecki och Fergus (2014) menar att det är en långsiktig process 

för kvinnan att återfå sitt kroppsliga självförtroende. Det kräver en acceptans för den nya 

kroppen snarare än en eftersträvan av den kropp hon hade innan behandlingen. En känsla 

av att aldrig igen kunna bli hel infinner sig hos kvinnorna då de varje dag ser ärren och blir 

påminda om sjukdomen (Kurowecki & Fergus, 2014).  

 

Resultaten visar att kvinnans syn på sig själv som mindre attraktiv och partnerns reaktioner 

på detta påverkar deras intresse för sexuella aktiviteter och lust. Att som kvinna gå från att 
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tidigare ha ett aktivt sexliv med sin partner till att helt sakna intresse för sex orsakar stora 

skuldkänslor. Lust och sexuell njutning för kvinnan beskrivs av Vieira et al. (2014) vara 

viktiga faktorer för en god sexuell relation. När kvinnans lust minskar till följd av 

sjukdomen krävs att förutsättningarna i relationen anpassas. Partnern behöver visa större 

emotionellt engagemang och tillgivenhet för att skapa ett romantiskt klimat i förhållandet 

och genom detta ge kvinnan förutsättningar att känna lust och attraktion. En öppen 

kommunikation i förhållandet är en förutsättning för att anpassa det sexuella samlivet till 

den nya livssituationen som paret ställs inför (Vieira et al., 2014). Sjuksköterskan har här 

ett stort ansvar i att informera både kvinnan och hennes partner om de fysiska och psykiska 

biverkningar som kommer av behandlingen. Det är viktigt att sjuksköterskan särskilt 

informerar om de eventuella sexuella förändringar som kan uppstå och bistår paret med 

kunskap (Vieira et al., 2014). Frågor som rör kroppsbild och sexualitet är betydelsefulla 

ämnen för sjuksköterskan att adressera men trots det diskuteras det sällan med varken 

kvinnan eller partnern (Sheppard & Ely, 2008). För att på bästa sätt kunna samtala med 

kvinnor om de sexuella förändringar som uppstår behöver sjuksköterskan ha kunskap om 

hur sexualiteten påverkas vid en cancersjukdom. Patienter tar själva sällan upp frågor kring 

sexualitet då det är ett tabubelagt ämne och därför är det viktigt att sjuksköterskan i 

konversation med kvinnan lyssnar aktivt. Under samtalet kan det framkomma indikationer 

som avslöjar att kvinnan har ett behov av att diskutera dessa frågor. Sjuksköterskan kan då 

följa upp detta med öppna frågor för att på så sätt initiera en dialog med kvinnan 

(Chamberlain-Wilmoth, 2006). Sjuksköterskans profession innefattar förmågan att 

kommunicera och föra en dialog med patienter och närstående på ett lyhört och empatiskt 

sätt. Förmågan att informera och undervisa patienter och närstående, även i de fall då 

individerna inte uttrycker detta behov själva, ingår även det i yrkesrollen som 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Av resultaten framgår att samspelet med partnern under sjukdomstiden är avgörande för 

hur relationen fortskrider. God och öppen kommunikation och förmågan att stödja den 

andre i förhållandet gynnar förmågan att tillsammans genomleva krisen. Manne et al. 

(2006) betonar att förmågan att diskutera cancerrelaterade problem påverkar 

tillfredställelsen i relationen och den stressnivån som sjukdomen medför för både kvinnan 

och partnern. Ömsesidig konstruktiv kommunikation minskar upplevelsen av stress och 

ökar tillfredställelsen i förhållandet. När den ena partnern försöker framtvinga en dialog, 

samtidigt som den andre undviker detta orsakas en högre nivå av stress som leder till 

minskad tillfredställelse i relationen för både kvinnan och partnern (Manne et al., 2006). 

Av resultaten framkommer att paret undviker dialog till följd av sjukdomen vilket bidrar 

till att kommunikationsbarriärer skapas. Kan inte dessa barriärer forceras uppstår ett 

oövervinnerligt avstånd mellan kvinnan och partnern som då förlorar möjligheten att 

utgöra ett stöd för varandra. För att kommunikationen ska inneha en mening för individen 

anser King (1981) att det behöver finnas ett gemensamt mål och intresse i 

kommunikationen. För att delta aktivt i kommunikationen med en annan människa är 

lyssnandet ett viktigt element. En individs kulturella bakgrund och ålder, såväl som 

uppfattning om den som talar, kan påverka hur personen lyssnar och tar in det som 

kommuniceras. Kommunikationsbarriärer kan uppstå till följd av individens oförmåga att 

lyssna (King, 1981). Resultaten visar att kvinnan har ett behov av att uttrycka och 

diskutera sina känslor medan partnern ofta undviker denna dialog. Undvikandet av en 

dialog kan härledas till de rädslor som sjukdomen medför men även vara ett sätt att skydda 

sig själv från det hot som bröstcancern utgör. King (1981) anser att i sjuksköterskans 
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yrkesroll är kommunikation en förutsättning för god omvårdnad. Kunskap om 

kommunikationens betydelse är grundläggande för sjuksköterskans förmåga att utföra sitt 

arbete på ett adekvat sätt. Med denna kunskap kan sjuksköterskan bedöma och utvärdera 

kommunikation mellan patienten och dennes anhöriga. Då kommunikationsbarriärer 

uppstår kan sjuksköterskan med sin kunskap vägleda patienten och dennes närstående och 

möjliggöra god kommunikation vilket ger dem förmåga att övervinna barriärerna (King, 

1981). 

 

Resultaten visar att kvinnor känner sig övergivna då partnern tar avstånd som en reaktion 

på sjukdomen. Partnern ses som den största källan till stöd för kvinnan men om denne inte 

kan tillhandahålla detta skapas ett avstånd mellan dem som kan upplevas som ett större 

trauma än själva sjukdomen. Stödet från partnern upplevs av kvinnor främst i form av 

praktiskt stöd men de är mindre kapabla att tillhandahålla emotionellt stöd. En upplevd hög 

nivå av emotionellt stöd från partnern bidrar till att kvinna kan uppleva högre 

tillfredställelse i relationen och bättre sexuell funktion. Informativt stöd från partnern, 

vilket vanligtvis kommer från sjukvårdspersonal, kan vara fördelaktigt för kvinnan då även 

det leder till högre tillfredställelse i relationen (Kisinger, Laurenceau, Carver & Antoni, 

2011). Resultaten tydliggör att trots att partnern har en vilja att stödja kvinnan kan denne 

bidra med fel typ av stöd vilket har en motsatt effekt och påverkar kvinnan negativt. Stöd 

som baseras på en god intention från partnern men som av kvinnan inte upplevs ge det stöd 

hon behöver benämns av Shiozaki et al. (2011) som negativt stöd. Detta innebär att 

partnern utför sysslor och handlingar som kvinnan själv kan klara av, vilket får kvinnan att 

känna sig överbeskyddad och berövad på sin autonomi. Det negativa stödet kan också yttra 

sig i form av att partnern undviker de problem som uppstår. Detta beteende är sprunget ur 

en vilja att skydda kvinnan från att behöva hantera dessa problem. Trots att partnerns 

intentioner är att stödja upplever kvinnan detta som att hon själv aldrig får möjligheten att 

hantera de problem som uppstår. Vidare kan partnerns beteende spegla en underskattning 

av sjukdomen genom att vara överdrivet positiv. Detta tolkar kvinnan som att partnern inte 

tar sjukdomen på allvar vilket leder till att kvinnan upplever att stödet från partnern uteblir 

(Shiozaki et al., 2011). Kagawa–Singer och Wellisch (2003) beskriver partnerns oförmåga 

att bemöta sina egna behov utan att samtidigt börda kvinnan. Partnern ger kvinnan delade 

budskap genom att både utstråla att kvinnan ska vara beroende men samtidigt kräva att hon 

utgör ett stöd. Detta resulterar i att varken kvinnan eller partnern upplever att de får det 

stöd de behöver och en besvikelse uppstår då hos båda (Kagawa-Singer & Wellish, 2003). 

 

Resultaten visar även att kvinnan upplever positiva förändringar i relationen då paret kan 

bearbeta sjukdomen gemensam. Då partnern bekräftar sjukdomen som något det båda 

drabbats av inger det stor respekt hos kvinnorna. Kucukkaya (2010) belyser vikten av att 

sjuksköterskan inte bara är medveten om och informerar paret om den negativa inverkan 

som sjukdomen kan utgöra på relationen. Om sjuksköterskan är medveten om de positiva 

förändringar som kan uppstå så kan de hjälpa kvinnan och hennes partner att bättre förstå, 

anpassa sig och uthärda sjukdomen tillsammans (Kucukkaya, 2010). Patienter upplever det 

som ohjälpsamt och skadligt för tillfrisknandet när sjuksköterskan lägger fokus på de 

negativa aspekterna av att vara sjuk. Kan sjuksköterskan samtala lättsamt och med humor 

samtidigt som hon fokuserar på de positiva aspekterna får kvinnan och hennes partner 

möjligheten att distansera sig från sjukdomen och de svåra existentiella tankar som den 

medför (Skillbeck & Payne, 2003). 
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Av resultaten framgår att obalansen i förhållandet inverkar på hur relationen påverkas av 

sjukdomen. Den nya rollfördelningen där partnern tar utökat ansvar och i vissa fall även 

blir en vårdare upplevs som hjälpande men samtidigt påfrestande för kvinnan. Kisinger et 

al. (2011) anger att partnerns övertagande av hushållssysslorna utgör en form av praktiskt 

stöd som minskar kvinnans stress och ökar hennes tillfredställelse i relationen. Resultaten 

tydliggör också att då rollerna skiftar uppstår förvirring och en oenighet i de förväntningar 

kvinnan och partnern har på varandra. King (1981) menar att skapandet av roller kräver att 

två eller fler individer kommunicerar och interagerar med varandra mot ett gemensamt 

mål. Rollskapandet kräver en ömsesidighet då en individ i vissa situationer är en givare i 

interaktionen och i andra fall en mottagare. Med den roll en individ innehar följer vissa 

förväntade beteenden och regler. När förväntningarna som är kopplade till en specifik roll 

inte uppfylls så skapas en rollkonflikt som leder till stress som påverkar interaktionen 

mellan människor (King, 1981). När kvinnans roll går från att vara den omhändertagande 

till att bli beroende har partnern svårt att frångå att identifiera henne med den tidigare 

invanda rollen. Kvinnorna upplever att de fortfarande förväntas anta rollen som den 

omhändertagande vilket får dem att känna frustration i sin relation till partnern. Detta 

agerande från partnerns sida kan härledas till deras sorg över att ha förlorat den starka och 

själständiga kvinna som de en gång inledde en relation med (Kagawa–Singer & Wellisch, 

2003). Detta överensstämmer med resultaten som visar att kvinnan upplever den nya 

rollfördelningen frustrerande då hon starkt sammankopplar den med sin förlorade 

autonomi. Kunskap om roller är en viktig del i sjuksköterskans profession (King, 1981). 

Det kräver även en insikt om den roll hon själv besitter och vilka förväntningar denna roll 

medför. För att interaktionen mellan sjuksköterska och patient ska verka mot ett 

gemensamt mål och vara effektiv krävs att uppfattningen om varandra överensstämmer. 

Missförstånd om de roller som innehas och förvrängning av uppfattningen om varandra 

påverkar omvårdnaden negativt och leder till stress (King, 1981).  

Slutsats  

Resultaten belyser kvinnors erfarenheter av vad som påverkar relationen till partnern vid 

bröstcancer. Förändringar i det intima samlivet uppstår till följd av den fysiska och 

emotionella påverkan som sjukdomen och behandlingen utgör. Dessa förändringar 

innefattar de fysiska hinder som uppstår och den minskade lust och attraktion som 

kvinnorna upplever. De sexuella förändringar som uppstår till följd av sjukdomen upplevs 

som en av de största belastningarna på relationen. Samspelet med partner påverkas av 

sjukdomen och leder till att de båda undviker en dialog. Kvinnan känner sig övergiven då 

partnern tar avstånd men då de bearbetar sjukdomen gemensamt leder det till en starkare 

relation. Öppen och konstruktiv kommunikation i förhållandet är en förutsättning för att 

tillsammans kunna bearbeta de emotionella reaktioner som uppstår och genom det utgöra 

ett stöd för varandra. Obalans i förhållandet uppstår då kvinnan till följd av sjukdomen 

prioriterar sig själv före relationen och ett skifte i rollfördelningen uppstår.   

Kliniska implikationer  

Denna studie bidrar till att sjuksköterskan får ökad förståelse och kunskap om vad kvinnor 

upplever påverkar relationen till deras partner efter en bröstcancerdiagnos. Genom kunskap 

har sjuksköterskan möjlighet att bemöta kvinnans oro kring hur relationen kan påverkas. 

Det är viktigt att sjuksköterskan inte bara ser sjukdomen som något som enbart påverkar 
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kvinnan, utan även partnern och därmed relationen. Att inkludera partnern i omvårdnaden 

och de samtal som förs kring sjukdomen med kvinnan är viktigt. Här har sjuksköterskan en 

viktig roll att i ett tidigt skede förbereda kvinnan och hennes partner på de förändringar och 

påfrestningar som relationen kan få utstå till följd av sjukdomen. Det är också viktigt att 

sjuksköterskan ger paret kunskap om att de förändringar som uppstår även kan leda till 

positiva förändringar i relationen. Sjuksköterskan kan bidra med att tillhandahålla verktyg 

för paret att hantera de påfrestningar som uppstår. Genom att ge kvinnan och hennes 

partner kunskap om vikten av god ömsesidig kommunikation och stöd ges paret en 

möjlighet att hantera de påfrestningar som uppstår. Det ömsesidiga stödet bidrar till att de 

tillsammans kan hantera den belastning som sjukdomen utgör på förhållandet vilket 

medför en starkare relation som resultat.   

 

Förslag på fortsatt forskning är empiriska studier som fokuserar på vad som påverkar 

relationen i samkönade förhållanden vid bröstcancer. Detta är ett återkommande ämne som 

författarna har diskuterat och reflekterat över under arbetets gång.  
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