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SAMMANFATTNING 

Bakgrund   
 
Makar till kvinnor med bröstcancer upplever ofta stark oro. Samtidigt som de ska hantera 
sin egen oro ska de fungera som ett stöd för sina hustrur. De behöver stöd från sjukvården 
för att kunna fungera stödjande. Information efterfrågas för att öka begripligheten och goda 
familjerelationer påtalas vara betydelsefulla för meningsfullheten. För att uppleva en 
situation som hanterbar krävs både begriplighet och meningsfullhet.  
 
Syfte  
 
Syftet var att beskriva hur makar till kvinnor med bröstcancer upplevde att sjukvården 
påverkade hanterbarheten och hade kunnat öka hanterbarheten i den stödjande rollen. 
 
Metod  
 
Nio djupgående, semistrukturerade kvalitativa intervjuer ägde rum. Kvalitativ, induktiv 
innehållsanalys användes för att analysera de transkriberade intervjuerna.  
 
Resultat 
 
Makarna upplevde sig vara ett stöd för sina hustrur och den stödjande rollen upplevdes 
vara hanterbar. Sjukvården upplevdes öka hanterbarheten genom att se makarna som 
meningsfulla i behandlingarna av hustrurna. Sjukvården kunde även minska hanterbarheten 
genom att inte tillgodose makarnas behov av stöd. Genomgående efterfrågades information 
från sjukvården om hur makarna skulle kunna vara ett bättre stöd för sina hustrur. Även ett 
ökat psykosocialt stöd riktat mot makarna önskades från sjukvården.  
 
Slutsats 
 
Makar till kvinnor med bröstcancer upplevde att de intog och ville inta en stödjande roll. 
Denna upplevdes vara hanterbar men förenad med svåra känslor och krav. På grund av 
detta behövde sjukvården ge ytterligare information och psykosocialt stöd. 
Familjefokuserad omvårdnad hade möjligtvis kunnat öka hanterbarheten i den stödjande 
rollen. 
 
Nyckelord: bröstcancer, make, familjecentrerad omvårdnad, hanterbarhet 
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INLEDNING 

”Vi stannar 
vid tidens kant 

redan nästa andetag 
är en okänd plats 

 
Vi fäster 

ordet tillit mellan oss 
och läser det 

från varsitt håll 
 

Vi står 
vid tidens kant 

blundar 
och kastar oss ut” 

 
Björklund (2015, s. 109). 

 
En av makarna som intervjuades för denna studie gav oss denna dikt för att illustrera hur 
det kan upplevas att vara make till en kvinna med bröstcancer. Dikten belyser osäkerhet, 
tillit och att våga ta vara på de stunder som ges. Dessa känslor kan tänkas uppstå då en 
livspartner drabbas av en allvarlig sjukdom. Hasson-Ohayon, Goldzweig, Braun och 
Galinsky (2010) beskriver att makar till kvinnor med bröstcancer ofta upplever känslor av 
oro. Trots dessa känslor intar makarna enligt Salonen, Rantanen, Kellokumpu-Lehtinen, 
Huhtala och Kaunonen (2014) en stödjande roll. I denna studie beskrivs hur makar 
upplevde att sjukvården har påverkat hanterbarheten och hade kunnat öka hanterbarheten i 
den stödjande rollen. 
 
BAKGRUND 

Att drabbas av bröstcancer 
 
Bröstcancer är den cancerform som i störst utsträckning drabbar kvinnor både i och utanför 
Sverige. Bröstcancer innebär en cancersvulst i bröstkörteln och det tidigaste tecknet på 
bröstcancer är en eller flera knölar i bröstet. Andra tecken så som svårläkta sår på bröstet, 
eksem runt bröstvårtan och en storleksförändring av bröstet kan förekomma senare under 
sjukdomsförloppet. Chansen att överleva bröstcancer har ökat genom att tidig diagnos ofta 
kan ges och att behandlingen blivit mer framgångsrik. Behandlingen som ges vid 
bröstcancer är kirurgi som kan kombineras med strålbehandling, cellgiftsbehandling, 
hormonbehandling och antikroppsbehandling. Med behandlingen följer dock också en rad 
biverkningar och många kvinnor lider av fatigue, svårigheter att koncentrera sig, 
viktuppgång och förändrad känsel i huden vid bröstet (Myklebust-Sörensen & Almås, 
2011). 
 
Att få en bröstcancerdiagnos är en chock för många kvinnor. Många frågar sig varför just 
de har drabbats och de kan uppleva en plötslig förlust av sin livsglädje. Behandlingen 
påbörjas ofta snabbt efter diagnosen vilket gör att kvinnorna inte alltid hinner påbörja 
bearbetningen av att de drabbats av en svår sjukdom. Detta resulterar enligt Coyne & 
Borbasi (2009) i att många kvinnor upplever att de inte hinner förbereda sig på det som 
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kommer ske. Känslor av att förlora kontrollen är också vanliga och cellgiftsbehandlingen 
upplevs ofta som obehaglig. Ärret efter bröstoperationen kan upplevas som ett hot mot 
kvinnligheten (Coyne & Borbasi, 2009).  
 
Bröstcancerns påverkan på familjeliv och äktenskap 
 
Kvinnorna oroar sig inte endast över sin egen situation utan även för hur familjen kommer 
påverkas av den omställning som en bröstcancerdiagnos innebär. Med detta följer ibland 
att kvinnorna känner att de måste hålla skenet uppe och visa sig starka inför familjen. 
Kvinnorna försöker ofta skydda familjen från de följder som sjukdomen får. Detta för att 
möjliggöra för familjen att behålla sina rutiner och fortsätta leva det liv som levts innan 
diagnosen. Det resulterar stundom i att kvinnorna känner att de ensamma går genom 
behandlingen trots att familjen finns närvarande. Kvinnorna arbetar hårt för att hantera sin 
egen situation samtidigt som de upplever krav på att tillgodose övriga familjemedlemmar 
med det stöd som de behöver (Coyne & Borbasi, 2009).  
 
En bröstcancerdiagnos leder i många fall till spänningar mellan de olika 
familjemedlemmarna och många upplever att bröstcancern utgör ett ofrivilligt avbrott i 
familjens vardagliga liv (Wolf, 2015). Många kvinnor som behandlas för bröstcancer 
upplever en stark trötthet till följd av behandlingen. Tröttheten leder ofta till att kvinnorna 
drabbas av depressiva känslor och många upplever att de lättare än tidigare börjar gråta. En 
upplevelse av att de övriga familjemedlemmarna inte visar tillräcklig förståelse för den 
situation som kvinnan befinner sig i är vanlig. Tröttheten, som många kvinnor upplever 
efter genomförd behandling, kan leda till att kvinnorna känner sig otillräckliga i rollerna 
som mammor och hustrur (Mackereth, Bardy, Finnegan-John, Farrell & Molassiotis, 
2015). 

Kvinnor som drabbats av bröstcancer beskriver att vissa saker är för känsliga för att dela 
med sina makar. Något som upplevs vara särskilt svårt att dela med sig av till makarna är 
funderingar kring döden. Då kvinnorna börjar samtala om dessa tankar med makarna finns 
erfarenheter av att situationen blir obekväm och samtalet avslutas ofta med att kvinnorna 
ber om ursäkt för att de tagit upp ämnet (Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp, 2014).  

Kvinnor beskriver känslor av oro rörande den förändrade fysiska närheten och kontakten 
till makarna. Detta då de i många fall upplever nedsatt sexlust till följd av behandlingen då 
biverkningar som torra slemhinnor och en framkallad menopaus förekommer. Detta 
upplevs äventyra äktenskapet då kvinnorna inte känner att samma band finns mellan dem 
och makarna när intimiteten minskar (Krigel et al., 2014). Den reducerade lusten finns ofta 
kvar långt efter avslutad behandling och upplevs som en påminnelse om att cancern en 
gång funnits i kroppen. Detta resulterar i att det blir svårt att gå tillbaka till den relation och 
vardag som en gång funnits (Perz, Ussher & Gilbert, 2014).  
 
En känsla av att svika makarna kan infinna sig då sexlusten reduceras och känslor av att 
inte kunna ge makarna det de önskar kan uppstå. Dessa känslor uppges skapa många 
negativa tankar hos kvinnorna då de inte upplever att de har möjlighet att leva upp till de 
föreställningar som finns om hur en kärleksrelation ska fungera (Perz et al., 2014). 
 
Inte enbart kvinnorna oroar sig över cancerns påverkan på samlivet utan denna oro finns 
även hos makar. Makar till kvinnor som behandlas för bröstcancer beskriver att relationen 
har gått från att vara en kärleksrelation till att vara mer lik en syskonrelation (Krigel et al., 
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2014). Makar uttrycker även att hustrurna upplever mycket ångest efter behandlingens slut, 
då hon är rädd för bland annat återfall. Dessa faktorer kan leda till en frustration som 
påverkar relationen, kommunikationen och närheten negativt (Wallace & Coyne, 2013). 
Förändringar i det sexuella samlivet i och med bröstcancern kan leda till depressiva känslor 
även hos makarna (Milbury & Badr, 2013). 
 
Det är av vikt att båda parter i relationen har en öppen kommunikation om och insikt i 
sjukdomsförloppet för att en god relation ska kunna bevaras (Manne, Siegel, Kashy & 
Heckman, 2014). Kommunikationen är av betydelse för att både makar och hustrur ska ha 
verktyg att hantera situationen (Romero, Lindsay, Dalton, Nelson & Friedman, 2008). Det 
kan däremot vara svårt att föra ett öppet samtal om de två parterna förhåller sig till 
sjukdomen på olika sätt. För oroliga makar kan det kännas svårt att uttrycka oro om 
hustrurna har en positiv inställning till bröstcancern (Bigatti, Steiner, Makinabakan, 
Hernandez, Johnston & Storniolo, 2012). 
 
Familjefokuserad omvårdnad 
 
Tidigare inom vården har hänsyn mestadels tagits till patienten medan det sammanhang 
som patienten lever i ofta har hamnat i bakgrunden (Benzein, Johansson, Arestedt, Berg & 
Saveman, 2008). Inom den familjefokuserade omvårdnaden läggs fokus på hela familjens 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. Varje familjemedlems upplevelse är 
betydelsefull. Familjemedlemmarna ges utrymme att berätta sin egen historia och att lyssna 
till de övriga familjemedlemmarnas berättelser. Sjuksköterskans uppgift inom den 
familjefokuserade omvårdnaden är att se familjemedlemmarna som de som besitter den 
huvudsakliga kunskapen om sin situation (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). Med ett 
familjefokuserat förhållningssätt kan familjens hälsa förbättras (Benzein, Johansson, 
Arestedt, Berg & Saveman, 2008). Det har visats att hela familjens lidande reduceras om 
familjemedlemmarna är delaktiga i vården och en ökad känsla av välbefinnande kan 
infinna sig då vården skapar en öppen atmosfär för hela familjen (Saveman, Måhlén & 
Benzein, 2005). Partnerstöd är därmed lika viktigt som patientstöd för att lindra både 
hustrurs och makars upplevelser av ångest, depression och oro. Detta innebär att det är 
viktigt att se makar som vårdtagare såväl som vårdgivare, då de är i behov av stöd för att 
kunna stötta sina hustrur (Hasson-Ohayon et al., 2010). 
 
Makars behov av stöd och den stödjande rollen 
 
Bröstcancerns påverkan på makarna 
Makar till kvinnor med bröstcancer upplever inte endast oro för sina hustrurs liv utan även 
för sitt eget. Många börjar tänka på att de själva en dag kommer att dö, att de måste 
omprioritera i livet och hur osäkert livet är. Många makar upplever att de inte är förberedda 
på att tänka i dessa banor och ställer frågor till sig själva om livet någonsin kommer att bli 
sig likt igen. De reflekterar även kring hur de ska hantera den förändrade livssituationen 
och de tänker mycket på framtiden. Det finns en skräck att cancern, om den kommer 
tillbaka, inte ska gå att bota och makarna kan även fundera på var i kroppen cancern nästa 
gång ska ge sig till känna. Funderingar kring vad som ska hända med familjen och därmed 
barnen är vanliga hos makar. Farhågor om att barnen ska drabbas av bröstcancer i 
framtiden eller att de inte får det stöd de behöver när mamman är sjuk är vanliga ämnen för 
oro (Salonen et al., 2014). Liknande upplevelser beskrivs av Fletcher, Lewis och 
Haberman (2010) som påtalar att makar funderar på sin stödjande roll, hustrurnas och 
familjernas välbefinnande samt deras sexuella samliv. 
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Behov av psykosocialt stöd 
Makar upplever ofta generell ångest, depression och oro och de uppger även att de får 
mindre stöd från vänner och familj än vad hustrurna får. Familj och vänner fokuserar i 
många fall mer på att finnas till för de som är sjuka vilket resulterar i att de friska makarnas 
behov av stöd negligeras (Hasson-Ohayon et al. 2010). 
 
Många makar upplever en brist på stöd, svaga sociala nätverk, bristfällig tillgång till 
litteratur avsedd för närstående, kommunikationssvårigheter och svårigheter att hantera 
stressfulla situationer. De uppger att de har behov av att uttrycka sin sorg och ilska i en 
säker och stödjande miljö. Vissa makar upplever att de behöver som mest stöd i början av 
hustrurnas behandling, medan andra uttrycker behovet av stöd efter behandlingen då de 
känner besvikelse över att deras liv inte återgått till hur det var innan cancerdiagnosen. 
Makar behöver mer stöd från sjukvården för att uppnå en ökad känsla av livskvalitet 
(Salonen et al., 2014). 
 
Makar kan stundom ange att de inte behöver mer stöd än det som ges av familjen men 
samtidigt kan en önskan om ytterligare stöd tydas då makarna berättar om sin situation. Att 
uttrycka missnöje eller en önskan om mer stöd skulle kunna ses som tecken på att de inte 
lyckas hantera sin situation. Det kan tänkas förklara varför många makar upplever det svårt 
att uttrycka sina känslor och be om hjälp, detta då det skulle kunna ses som tecken på att de 
inte lyckas hantera sin situation (Kadmon, Ganz, Rom, Woloski-Wruble, 2008). Makar 
som upplever det svårt att uttrycka känslor har större risk att drabbas av depressiva känslor 
till följd av hustrurnas sjukdom (Bigatti, Wagner, Lydon-Lam, Steiner, & Miller, 2011). 
 
Behov av information 
Det är vanligt förekommande att makar får information om bröstcancer av sina hustrur. Ett 
flertal makar upplever också att de ställer frågor och diskuterar bröstcancerns förlopp med 
hustrurna. Däremot kan skillnader i makars behov av information ses över tid. När 
sjukdomsförloppet fortskrider ses ett större behov som inte alltid kan tillgodoses genom att 
enbart tala med hustrurna. Det händer att makar upplever att hustrurna i skyddande syfte 
väljer att inte delge dem all information (Rees & Bath, 2000). 
 
Makar väljer att söka information och många söker sig till sjukvårdspersonal. Dessa ses 
som de som huvudsakligen har möjlighet att svara på makars frågor. Informationen som 
ges från sjukvårdspersonal berör ofta sådant som bröstcancerns prognos och behandling 
men få får information som kan hjälpa makar att må bättre (Rees & Bath, 2000). 
 
Makar som följer med sina hustrur på möten och behandlingar upplever att de får sitt 
informationsbehov tillgodosett i tämligen stor utsträckning, men för att få denna 
information upplever de sig vara tvungna att inta en aktiv roll. Många makar följer med på 
undersökningar och möten för att på bästa sätt kunna stödja sina hustrur men även för att 
själva få ta del av den information som ges på mötena (Rees & Bath, 2000).  
 
Ett flertal makar beskriver att de är i behov av information för att kunna fungera som stöd 
för sina hustrur. De vill veta vad som sker under behandlingar och hur dessa påverkar 
hustrurna. För att kunna hantera sin egen situation behöver vissa få information medan 
andra undviker information för att skydda sig mot betungande besked. Genom att få 
information upplever makar att de blir delaktiga (Rees, Bath & Lloyd-Williams, 1998). 
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Även många kvinnor upplever att det är viktigt att makarna är del av beslutsfattandet inom 
behandlingen (Gilbar & Gilbar, 2009).  
 
Kvinnor och deras makar upplever att makarnas behov av information ofta ignoreras av 
vårdpersonalen. Anledningen till detta uppges vara att de i egenskap av makar har lite 
kontakt med sjukvården. Sjukvården tar inte kontakt med dem och de är själva obekväma 
med att kontakta sjukvården och be om information. De menar att de inte ska behöva kräva 
information utan att den naturligt ska erbjudas av sjukvårdspersonalen (Rees et al., 1998). 
Då makar har ett behov av information trots att de inte alltid visar detta öppet genom att 
efterfråga denna krävs att sjukvårdspersonalen är aktiv och lyhörd (Kadmon et al., 2008). 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), stadgas i 2 b § att patient och dennes 
närstående har rätt att få information om det som anges i Patientlagen (SFS, 2014:821) 3 
kap. Där skrivs att denna information ska innefatta uppgifter om hälsotillstånd, vilka 
behandlingsmetoder som finns, det förlopp behandlingen kan tänkas få och vilka 
biverkningar och komplikationer som kan uppstå. 
 
Den stödjande rollen 
När hustrurna drabbas av bröstcancer upplever ofta makarna att de vill inta en stödjande 
roll (Salonen et al., 2014). Makar har ofta en önskan om att hjälpa sina hustrur på bästa sätt 
och arbetar för att minska den stress hon upplever genom att ta sig an de stressorer som 
hon utsätts för. Trots att makar upplever att de gör sitt yttersta för att hustrurna ska må bra 
upplever många en känsla av otillräcklighet och makarna kan börja tvivla på sin förmåga 
att stödja sina hustrur (Salonen et al., 2014). 
 
Makar stödjer ofta sina hustrur genom att ta den positiva rollen i familjen, genom att följa 
med på undersökningar och möten samt genom att ta sig an hemarbete och andra praktiska 
ting. För många makar är det nödvändigt att inta denna stödjande roll för att inte känna sig 
exkluderade. En känsla av att inte ha möjlighet att stödja sina hustrur beskrivs leda till stor 
oro (Wolf, 2015). 
 
Oro påverkar hur framgångsrikt makar kan stödja sina hustrur. Makar som upplever stor 
oro tenderar att tala mindre med hustrurna, vilket understryker relevansen av att stödja 
makar i deras sjukdomsrelaterade oro. Inte bara kvinnorna, utan även makarna, måste stå i 
fokus under bröstcancerbehandling (Salonen et al., 2014). Samband har setts mellan 
psykologiskt stöd till makar och hur framgångsrikt de kan stödja sina hustrur (Cochrane, 
Lewis & Griffith, 2011). För att makarna ska kunna vara ett fungerande stöd för hustrurna 
krävs även en känsla av hopp (Duggleby, Bally, Cooper, Doell & Thomas, 2012). 
 
Känsla av sammanhang 
 
Begreppet känsla av sammanhang, KASAM, innehåller de tre begreppen begriplighet, 
meningsfullhet och hanterbarhet. En människas KASAM skapas under barndomen utifrån 
vilken roll barnet haft och hur barnet har upplevt sin barndom. Dessutom är de sociala, 
kulturella och historiska dimensionerna i vilka barnet vuxit upp av betydelse (Antonovsky, 
2001). En stark känsla av sammanhang kan tänkas skydda hälsan när en person råkar ut för 
en allvarlig sjukdom (Gustavsson-Lilius, Julkunen, Keskivaara & Heitanen, 2007). 
 
Enligt Antonovsky (2001) handlar begriplighet om hur människan ser på sin inre värld och 
miljön runt omkring. Antingen kan människan uppleva en känsla av att vara i en 
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strukturerad kontext eller uppleva det inre och yttre som svårt att förklara. En person som 
har en hög nivå av begriplighet tror att de flesta problem som inträffar i livet går att lösa. 
När död eller situationer där personen misslyckas uppstår kan denna människa göra dessa 
händelser begripbara (Antonovsky, 2001). När en person drabbas av en svår sjukdom kan 
detaljerad information om sjukdom och framtid öka begripligheten, medan osäkerhet kring 
sjukdomen leder till känslor av kaos. Existentiella frågor blir däremot trots informationen 
obesvarade (Strang & Strang, 2001). 
 
Meningsfullhet, motivationsdelen i begreppet, hör starkt samman med delaktighet. Med 
delaktighet menas att ha förmågan att styra över sitt eget liv. Människor som känner en stor 
meningsfullhet upplever att det finns delar i livet som är så pass meningsfulla att de 
problem som uppstår blir värda att kämpa för. Hanterbarheten som förklaras nedan handlar 
om att det ska finnas balans mellan krav och resurser för att en människa ska känna att en 
situation är möjlig att hantera (Antonovsky, 2001). 
 
De tre begreppen hör samman men det kan vara så att en person har en hög nivå av ett 
begrepp och en lägre nivå av ett annat. Om personen befinner sig på en hög eller låg nivå 
på samtliga tre begrepp, upplevs eventuellt personens livsvärld som stabil. Exempelvis kan 
en person ha en stor känsla av begriplighet och samtidigt ha en liten känsla av 
hanterbarhet. Det som då bestämmer hur situationen kommer att lösas är graden av 
meningsfullhet. En människa som endast känner stor meningsfullhet kommer kämpa för att 
begripa situationen och hitta resurser för att hantera den (Antonovsky, 2001). Goda 
familjerelationer vid sjukdom är något som ger en stark meningsfullhet i den svåra 
situationen. Faktorer som däremot sänker meningsfullheten är funktionsnedsättningar, 
personliga förändringar och dödsångest (Strang & Strang, 2001). 
 
Begreppsförklaring - hanterbarhet 

Hanterbarhet handlar om balans mellan de resurser och krav som en människa upplever. 
Med resurser menas exempelvis sjukvårdspersonal, en partner eller vänner. För att en 
person ska kunna räknas som en resurs krävs att personen är pålitlig och någon som ställer 
upp. För att finna lämpliga resurser är det av vikt att det finns klara riktlinjer över vad som 
krävs. Om en person inte känner att det finns några resurser som kan användas för att lösa 
en situation minskar lätt personens känsla av meningsfullhet. Detta resulterar i att viljan att 
lösa det eventuella problemet försvagas och därmed minskar förmågan att hantera 
situationen. De resurser som en person behöver kan ibland tillhandahållas av andra 
(Antonovsky, 2001).  

En person som har en hög nivå av hanterbarhet upplever inte att han eller hon är ett offer 
och upplever sig heller inte vara orättvist behandlad. En stor känsla av hanterbarhet 
resulterar i att personen kan hantera svåra händelser och gå vidare i livet efter en tid. För 
att en människa ska känna att en situation är hanterbar krävs även högre grad av 
begriplighet och förståelsen är en förutsättning för att känna att situationen är hanterbar. 
Det kan tänkas vara komplicerat att hantera en livssituation som kan beskrivas som 
kaosartad och obegriplig (Antonovsky, 2001). En upplevelse av att ha kontroll är viktig för 
att känna hanterbarhet. Störst chans har personen att känna en hög grad av hanterbarhet när 
han eller hon själv har möjlighet att påverka situationen (Antonovsky, 2001).  

När en person inte upplever att han eller hon kan återhämta sig tillräckligt eller vila ut kan 
den upplevda hanterbarheten minska, vilket enligt Antonovsky (2001) ofta beror på 
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överbelastning. Det är däremot inte endast överbelastning som kan äventyra 
hanterbarheten, utan även om en person känner att hans eller hennes möjliga kapacitet inte 
tas tillvara (Antonovsky, 2001).   

En hög grad av KASAM, och därmed hanterbarhet, leder till en förmåga att hantera svåra 
situationer genom att hitta olika strategier såsom distraktion, avslappning och 
omdefiniering av situationen (Antonovsky, 2001). Andra strategier som kan användas för 
att uppleva hanterbarhet är inhämtande av information, att inta en delaktig roll och att 
förbli positiv (Strang & Strang, 2001). Personer med en hög KASAM använder ett flertal 
olika strategier och dessa personer har en förmåga att välja en lämplig strategi beroende på 
situationen som ska hanteras (Sarenmalm, Browall, Persson, Dickson & Gaston-Johansson, 
2013).  

Problemformulering 
 
Enligt tidigare forskning upplever makar till kvinnor som behandlas för bröstcancer ett 
behov av stöd och information från sjukvården. Stöd och information anses vara 
betydelsefulla för att makarna ska ha möjlighet att stödja sina hustrur på ett framgångsrikt 
sätt (Rees et al., 1998; Salonen et al., 2014). Antonovsky (2001) nämner sjukvården som 
en resurs som kan öka hanterbarheten. Inom den familjefokuserade omvårdnaden påtalas 
betydelsen av att sjukvården ger familjemedlemmarna stöd, detta för att medlemmarna i 
familjen ska ha energi att stödja familjemedlemmen som drabbats av sjukdom (Hasson-
Ohayon et al., 2010). Forskning finns om relevansen av att ge makar till kvinnor som 
behandlas för bröstcancer stöd och information. Det finns däremot begränsad forskning om 
hur sjukvården påverkar eller hur de skulle kunna öka makarnas upplevda hanterbarhet i 
den stödjande rollen. 
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SYFTE  

Syftet var att beskriva hur makar till kvinnor med bröstcancer upplevde att sjukvården 
påverkade hanterbarheten och hade kunnat öka hanterbarheten i den stödjande rollen. 
 
METOD 

Val av Metod 
 
Målet för studier av kvalitativ art är att få förståelse för det som händer i en människas 
närhet och sociala miljö (Dalen, 2015). Därmed är kvalitativa intervjuer att rekommendera 
då studier om upplevelser ska genomföras (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskaren i en 
kvalitativ, deskriptiv studie eftersöker en djup förståelse för det som deltagarna upplever. 
Ett sätt att ta del av människors upplevelser av ett visst fenomen är att genomföra 
djupgående intervjuer (Marshall & Rossman, 2011). I denna studie skulle makars 
upplevelser beskrivas och därmed ansågs kvalitativ metod lämplig och djupgående 
intervjuer genomfördes.  
 
Urval 
 
Den grupp som anses ha erfarenhet av ett speciellt fenomen är den grupp som ska 
undersökas (Henricson & Billhult, 2012). Urvalet i denna studie begränsades till makar till 
kvinnor som vid studiens genomförande genomgick behandling för bröstcancer och de 
makar som valdes ut hade någon form av kontakt med en bröstcancerförening. Makarna 
skulle även ha erfarenhet av att vara närstående till hustrur med bröstcancer inom den 
svenska sjukvården.  
 
Urvalsgrupp 
Samtliga deltagare i studien uppfyllde urvalskriterierna. Makarna var i varierande ålder och 
de flesta var yrkesverksamma, hade barn och bodde i en svensk storstad.  
 
Bortfall 
Ett oplanerat bortfall förekom. Med oplanerat bortfall menas att individer exempelvis inte 
längre har ett intresse att vara med i studien (Billhult & Gunnarsson, 2012). Tolv av de 
makar som visat intresse att delta kontaktades, varav nio svarade och sedan intervjuades. 
De tre resterande makarna intervjuades inte då de inte svarade vid försök till kontakt.  
 
Datainsamling 
 
En förfrågan, se bilaga A, om tillstånd att genomföra studien skickades i juli månad 2015 
ut till sex bröstcancerföreningar i Mellansverige. Svar erhölls från två 
bröstcancerföreningar. Ordförande för en av föreningarna erbjöd sig att göra ett utskick till 
sina medlemmar. Efter överenskommelse med ordförande skrevs ett informationsbrev 
riktat till föreningens medlemmar, se bilaga B. Medlemmarna hänvisades att höra av sig 
vid intresse att delta i studien. Svar erhölls från 19 makar. 
 
Nio intervjuer ägde rum med utgångspunkt i en semistrukturerad intervjuguide. En 
semistrukturerad intervjuguide består av olika området som ska diskuteras och frågor 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna var av varierande längd, från 20 till 60 minuter 
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långa. Makarna som intervjuades erbjöds föreslå plats och tid för intervju men om inget 
förslag erhölls bestämdes plats och tid i samråd med deltagaren.  
 
Innan en intervju påbörjades lästes intervjuguiden igenom en extra gång i enlighet med 
Lantz (2013) för att säkerställa att frågorna möjliggjorde att besvara studiens syfte. Lantz 
(2013) skriver att en tillåtande atmosfär kan skapas genom att ställa frågor av 
okomplicerad karaktär. Intervjutillfällena inleddes därför med ett allmänt samtal om 
exempelvis arbete och fritid och information gavs sedan om studien syfte, frivilligheten i 
att delta och rätten att avbryta. Deltagarna fick även möjlighet att ställa frågor. 
 
En diktafon användes för att spela in intervjuerna i enlighet med Kvale och Brinkmann 
(2014) som föreslår inspelning för att den som intervjuar fullständigt ska kunna fokusera 
på intervjun. En inspelning är även gynnsam eftersom intervjumaterialet kan lyssnas av ett 
flertal gånger och orden och tonfallen kan registreras.  
 
Deltagarna fick information om att det inspelade materialet skulle raderas efter 
transkribering och att textmaterialet skulle komma att vara anonymt och raderas då 
resultatet i uppsatsen skrivits. Enligt Lantz (2013) är det av vikt att deltagarna informeras 
om detta. För att personen som ska intervjuas ska kunna ta ett beslut om att delta krävs att 
han eller hon har fått all information som krävs. Tidsramen för intervjun, hur intervjun 
kommer att sammanställas och på vilket sätt resultaten kommer komma till användning ska 
anges. Det ska även framgå på vilket sätt den som intervjuas sedan får tillgång till 
resultaten (Lantz, 2013). Denna information gavs till alla de makar som deltog i studien. 
Under en provintervju testades ordningsföljden, frågorna, intervjutiden och den tekniska 
utrustningen samt att intervjuarna fick öva på att genomföra en intervju. Enligt Danielson 
(2012a) är detta sådant som bör testas under en provintervju. 
 
Trost (2010) hävdar att det inte är lämpligt att sammanfatta vad den som intervjuas säger 
under intervjun, detta för att sammanfattningar av något uttalat lätt kan skapa olämpliga 
pauser och felaktig tolkning från intervjuarens sida. Sammanfattning bör ske när intervjun 
är avslutad och när oklarhet föreligger föreslås istället förklarande frågor. Deltagarna i 
denna studie uppmuntrades till att tala fritt och intervjuerna sammanfattades inte. 
Förklarande frågor ställdes däremot under intervjuns gång.  
 
Vi båda deltog vid samtliga intervjuer. En av oss höll intervjun med intervjuguiden som 
underlag medan den andra kontrollerade att inga frågor missades och ställde följdfrågor. 
Det kan enligt Trost (2010) vara gynnsamt att två personer intervjuar då detta kan medföra 
en större förståelse för vad som sägs. En större mängd information kan även erhållas då två 
personer ställer frågor (Trost, 2010).  
 
Dataanalys 
 
I början av arbetet beslutades att kvalitativ innehållsanalys skulle komma att användas som 
analysmetod. Denna analysmetod valdes då innehållet i texten ansågs vara det centrala. 
Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar att analysmetod väljs innan påbörjat arbete, 
då den valda metoden har stor betydelse för hur intervjuguiden utformas liksom 
utformningen av processen och transkriberingen. Samtliga intervjuer transkriberades inom 
24 timmar. Ett ”D” användes för ”deltagare” och ett ”I” användes för ”intervjuare” i 
enlighet med vad Danielson (2012b) föreslår. En deltagare är, enligt Danielson (2012a), en 
person som själv är delaktig i studien. Makarna som deltog kallas därför i denna studie för 
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deltagare. Allt som sagts överfördes till det skrivna materialet då det enligt Danielson 
(2012b) då blir enklare att urskilja nyanser i intervjun. Transkriberingen följdes av att 
texten lästes igenom samtidigt som inspelningen avlyssnades ännu en gång. Detta för att 
ändra det som blivit fel i texten vid transkribering i enlighet med Danielson (2012b). Kvale 
och Brinkmann (2014) förespråkar att båda författarna transkriberar intervjuerna. Vi båda 
transkriberade samtliga intervjuer på varsitt håll och de båda utskrifterna jämfördes sedan.  
 
Efter att intervjuerna lästs igenom upprepade gånger bestämdes att den kvalitativa 
innehållsanalysen skulle kombineras med induktiv tolkning. Detta då det centrala 
innehållet i intervjuerna skulle analyseras ingående. Innehållet i texten är det som står i 
fokus både vid en kvalitativ innehållsanalys och en induktiv tolkning (Danielson, 2012b). 
Det transkriberade materialet lästes sedan igenom ännu ett par gånger, så som Danielson 
(2012b) föreslår. Sedan sorterades materialet enligt olika meningsenheter. För att särskilja 
meningsenheterna färglades dessa med olika färger för att sedan klippas ut och läggas i 
olika högar. Dessa högar strukturerades genom att lägga alla med samma färg i samma 
hög. Därefter fick varje hög en kod. Danielson (2012b) skriver att detta kan göras för att 
underlätta analysen. De koder som skapades var ”stöd”, ”sjukvårdens stöd” och 
”önskningar”. De meningsenheter som lade grunden till koderna placerades i en tabell, se 
tabell I nedan, som gestaltas i Danielson (2012b). Slutligen kunde koderna  bilda 
kategorier. Tema väljs om en djupare tolkning kan göras av koderna medan kategorier 
väljs om det är skilda ämnen som berörs (Danielson, 2012b). Då ingen djupare tolkning av 
koderna gjordes valdes kategorier. I enlighet med Trost (2010) ändrades de citat som 
används i tabell och resultat från talspråk till skriftspråk. Detta föreslår även Kvale och 
Brinkmann (2014).  
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Tabell I. Analysprocessen 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori 

Men ett jättebra 
stöd för 
(hustruns 
namn). Om jag 
vill klappa mig 
på axeln så gör 
jag det med all 
rätt. Hon har fått 
hjälp av mig 

Att vara ett bra 
stöd och kunna 
hjälpa 

Stöd Upplevelser av 
hanterbarheten i 
den stödjande 
rollen  
 
 
 
 
 

Vi går hos en 
kurator nu som 
är fantastiskt bra 
och på något vis 
känns det som 
att vi, hustrun 
och jag, pratar 
lite lättare med 
varandra om 
problemfrågorna 
när hon är med  

Stöd från 
kurator och 
hjälp att 
samtala 

Sjukvårdens 
stöd 

Upplevelser av 
hur sjukvården 
påverkade 
hanterbarheten 

Jag skulle vilja 
veta lite mer vad 
jag kan göra, 
alltså bara tips 
och tricks. Som 
respektive ska 
du göra det här, 
eller inte göra 
det här 

Önskan om att 
få information 
om hur makar 
ska bete sig för 
att stödja 

Önskningar Upplevelser av 
att önska ett 
annat agerande 
från sjukvården 
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Forskningsetiska överväganden 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns sju forskningsstadier. Varje stadium berör olika 
etiska frågor. Det första stadiet berör tematisering. Studien ska inte endast genomföras för 
att det finns en vetenskaplig betydelse. Det är även viktigt att studien leder till fördelar för 
människor (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna studie handlade om närstående och då 
forskning inom detta område var begränsad kunde eventuellt fördelarna överväga 
nackdelarna. 
 
Det andra stadiet handlar om planering. I och med planeringen krävs ett informerat 
samtycke, en säkrad konfidentialitet och att forskarna reflekterar över vilka följder 
undersökningen kan få för personerna som deltar (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Frivilligheten betonades i det brev som skickades ut till makarna och innan intervjuerna 
genomfördes kom intervjuarna ännu en gång att berätta för deltagaren om undersökningen 
och säkerställa att personen ville delta. 
 
Det tredje stadiet handlar om intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt 
Kjellström (2012) finns svårigheten med att behandla ämnen av känslig karaktär. I denna 
studie intervjuades makar till kvinnor som behandlas för bröstcancer. Det är möjligt att 
intervjufrågorna fick deltagaren att tänka tillbaka på svåra minnen. Att deltagaren när som 
helst hade rätt att avbryta intervjun påtalades därför ett flertal gånger. När två intervjuare 
deltar vid intervjun kan den som intervjuas känna att han eller hon hamnar i ett underläge 
(Trost, 2010). Trots risken för detta maktförhållande ansåg vi att det fanns en etisk fördel 
med att de båda var närvarande under intervjuerna eftersom risken för feltolkningar enligt 
Trost (2010) kan minimeras då inte endast en person tolkar det som sägs. 
 
Det fjärde stadiet handlar om utskriften. Här påtalas konfidentialiteten och om det 
transkriberade materialet stämmer med vad personerna sagt (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Konfidentialitet betyder att ingen annan än de som berörs av uppsatsen kommer att känna 
till personuppgifter eller andra uppgifter som kan upplevas som känsliga och som 
tillsammans skulle kunna identifiera deltagaren (Kjellström, 2012). Deltagarna 
informerades om konfidentialiteten skriftligen och muntligen innan intervjun påbörjades. 
De citat som användes i tabellen och i resultatdelen ändrades från att vara skrivna i talspråk 
till att skrivas i skriftspråk. Enligt Trost (2010) kan det anses vara oetiskt att skriva ut citat 
i talspråk. 
 
Stadium nummer fem belyser analysen. Här handlar de etiska aspekterna om hur 
djupgående det är rätt att analysera en intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 
minimera risken för feltolkning av det transkriberade materialet transkriberades samtalet 
inom 24 timmar efter att intervjun ägt rum. Sedan jämfördes hur citaten i det 
transkriberade materialet uppfattades.  
 
Stadium nummer sex handlar om verifiering och om hur kritisk intervjuaren kan vara mot 
personen som intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2014). Det upplevdes inte etiskt försvarbart 
att ifrågasätta personens upplevelser och känslor då dessa är subjektiva och därmed sanna 
(Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Det sjunde stadiet berör rapportering. Här nämns konfidentialiteten ännu en gång och även 
vilka följder rapporten när den publicerats har för de som ställt upp som intervjupersoner 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Enskilda makar kan komma att uppleva att de inte står för 
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vad som presenteras i resultatet. Resultatet presenteras på gruppnivå och representerar 
majoriteten av de makar som tillfrågats. Enskilda avvikelser i svaren har ej presenterats i 
de fall majoriteten makar varit överens i en fråga. Resultatet är presenterat på ett sådant vis 
att ingen av de makar som deltog i studien kan identifieras förutom av möjligtvis sig själva 
eller någon som känner dem mycket väl.  
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RESULTAT 
 
Resultatet presenteras utifrån de kategorier som visas i tabell I ovan. Den första kategorin, 
”Upplevelser av hanterbarheten i den stödjande rollen”, utgör en bakgrund till de två 
senare kategorierna. De två senare kategorierna, ”Upplevelser av hur sjukvården påverkade 
hanterbarheten” och ”Upplevelser av att önska ett annat agerande från sjukvården”, ämnar 
att besvara studiens syfte.  
 
Upplevelser av hanterbarheten i den stödjande rollen 
 
Upplevelser av att vara ett stöd 
Samtliga makar upplevde sig inta en stödjande roll och den stödjande rollen upplevdes 
vara hanterbar. Makarna önskade även vara ett stöd för hustrurna. Makarna upplevde den 
stödjande rollen som meningsfull och också att hustrurna såg dem som ett meningsfullt 
stöd. Detta upplevdes påverka hanterbarheten positivt.  
 

” Men ett jättebra stöd för (hustruns namn). Om jag vill klappa mig på axeln så gör 
jag det med all rätt. Hon har fått hjälp av mig” 

 
Detta citat belyste att makarna upplevde sig vara ett stöd för sina hustrur. Stödet kunde 
vara i form av att samtala, svara på hustrurnas frågor och vara en andra part som tog del av 
det som sades under samtal med sjukvårdspersonal.  
 
Upplevelser av svåra känslor 
Trots att den stödjande rollen upplevdes vara hanterbar kunde ibland hanterbarheten i den 
stödjande rollen upplevas hotad av svåra känslor. Beskedet om bröstcancerdiagnosen 
beskrevs av många som chockartat och svårt att ta in. Samtliga makar uppgav att tiden 
sedan hustrurna insjuknade varit väldigt svår och ett antal angav att även de drabbades hårt 
av sjukdomen. 
 

”Man är ju livspartners, man älskar varandra, man vill leva tillsammans och det 
känns ju som att man själv är lika drabbad” 

 
Även tankar på hur livet skulle se ut i framtiden förekom. Vissa framförde oro för att 
barnen inte fick det stöd de behövde och rädslor för att bli ensamma med barnen. Andra 
makar beskrev att existentiella frågor förekom. 
 

”Man kommer in på existentiella frågor och lite sådant här som inte går att besvara 
när man råkar ut för en sådan här situation också” 
 

Detta citat belyste att saker och ting inte var lika självklara som tidigare då hustrurna 
drabbades av cancer. Nya frågor förekom och makarna uttalade sig om vikten av att våga 
leva i nuet och ta stunden som den kom. Omprioriteringar i livet gjordes och det upplevdes 
nu vara viktigare att fokusera på varandra.  
 
Upplevelser av krav 
Makarna upplevde att den stödjande rollen var hanterbar, men ett flertal makar upplevde 
att ett antal krav ställdes på dem i och med hustrurnas insjuknande. Det uttrycktes att 
makarna var tvungna att vara väldigt förstående även då de egentligen inte var ense med 
sina hustrur. Det uttrycktes även att det enligt normen inte var tillåtet att bli arg på någon 
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som drabbats av cancer. Åsikter och känslor av frustration fick hållas tillbaka och makarna 
upplevde att de ständigt behövde hålla skenet uppe. Detta upplevdes påverka 
hanterbarheten negativt.  
 

”Får man bli förbannad på någon som har cancer?Jag har vuxit upp med att man inte 
får det. Det tog mig väldigt långt in i den tredje behandlingen innan jag kunde säga 
att nej, nu lägger du av, nu får du ta och lugna ner dig, nu är det för mycket” 

 
Trots att samtliga makar ansåg sig vara ett stöd upplevde flera av dem sig vara otillräckliga 
i sin stödjande roll, exempelvis då hustrurna kom hem från behandlingar. Kunskap 
saknades då om hur hustrurna skulle komma att må och makarna kände sig osäkra på hur 
de skulle bete sig. Känslor av att vara otillräckliga som samtalsstöd påtalades även. 
 

”Jag är ju enligt min fru dålig på att prata om och diskutera ämnet, så hon diskuterar 
ämnet mest med sina vänninor. Så man har väl varit en halvdan make kan man väl 
säga. Eller hyfsat bra. Man har ju försökt vara med vad man kan, och stödja så gott 
man kan egentligen. Men jag har nog inte varit den bäste alla gånger på grund av 
omständigheterna” 

 
Berättelser om att ha blivit den som sköter allt det praktiska i och utanför hemmet 
framfördes även. Det kunde handla om att städa, tvätta, skjutsa till och från behandlingar 
och laga mat. Uppgifter som tidigare fördelats på de båda parterna i äktenskapet lades nu 
enbart på makarna. Detta kunde hos vissa resultera i en upplevelse av trötthet. 
 

”Men allting hamnar ju på den andra i hemmet, framför allt handla, skjutsa och 
sådant, sådant hamnar ju då på mig” 

 
Ett annat krav som makarna upplevde var att de förväntades vara pålästa för att kunna 
svara på hustrurnas frågor. Flertaler makar sökte därför information på internet, frågade 
kollegor med erfarenhet av bröstcancer och ett fåtal tittade även på filmer om cancer och 
cancerbehandling.  
 

”Sen finns det väl något slags underförstått i vår relation att jag ska vara den pålästa. 
Jag förväntas känna till hur saker och ting förhåller sig. Vi har väl varit pålästa på 
lite olika saker också kan man säga. Jag ser lite mer vetenskapligt på det än vad hon 
gör” 

 
Ett flertal av makarna eftersökte vetenskaplig information och en skepsis gentemot 
alternativa metoder och information från icke tillförlitliga källor framfördes. Makarna 
beskrev att de ibland kände sig tvungna att hålla sina hustrur borta från internet då det 
fanns en risk att de letade information på icke tillförlitliga webbsidor.  
 
Upplevelser av hur sjukvården påverkade hanterbarheten 
 
Ökad hanterbarhet 
Ett fåtal av de intervjuade makarna hade genom sjukvården blivit erbjudna enskilda samtal 
med en kurator. Detta upplevdes påverka hanterbarheten i den stödjande rollen postivit då 
makarna kände att de gavs utrymme att diskutera det som inträffat med en kompetent 
person. Ett fåtal andra makar hade fått söka kontakt med en kurator på egen hand. Med 
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kuratorn kunde tankar om framtiden diskuteras. Samtalen berörde ofta sådant som kändes 
förbjudet att tala om med hustrurna och andra personer i makarnas omgivning.  
 

”Det är ju också någonting som man inte heller kan prata om så mycket kanske, 
bara någon att få bolla de här dubbla tankarna med” 

 
Ungefär hälften av makarna som intervjuades hade haft kontakt med kurator eller psykolog 
i sällskap av sina hustrur. Dessa möten upplevdes hjälpa paren att hantera sina äktenskap. 
Frågor som upplevdes vara för känsliga för att kunna prata om hemma kunde hos kuratorn 
diskuteras. Efter mötena upplevdes kontakten mellan makar och hustrur förbättrad 
åtminstone tillfälligt och makarna kunde bättre fungera som ett stöd.  
 

”Vi går hos en kurator nu som är fantastiskt bra och på något vis känns det som att 
vi, hustrun och jag, pratar lite lättare med varandra om problemfrågorna när hon är 
med. Det funkar lite bättre och vi slår upp lite knutar” 

 
Att känns sig sedd under möten med vårdpersonal upplevdes också öka hanterbarheten i 
den stödjande rollen. En känsla av att sjukvården såg makarna som meningsfulla kunde då 
infinna sig. Känslan av att känna sig sedd var extra framträdande då exempelvis läkarna 
ställde en fråga direkt till makarna, uppmuntrade makarna till att ställa frågor eller då 
läkarna lyssnade på makarna. Makarna upplevde då att de blev tagna på allvar och de 
upplevde sig vara delaktiga.  
 

”Och man blir ju inviterad som patient och anhörig att ställa frågor. Vi hade mycket 
frågor. Det var ju liksom en kurs i onkologi och intressant” 

 
Även en upplevelse av att känna att sjukvården gjorde allt i sin makt för att ge hjälp ökade 
hanterbarheten. Betydelsen av effektivitet påtalades även liksom bra bemötande från 
sjukvårdens sida. Att känna att det inte var någon stress under mötena möjliggjorde för 
makarna att ställa frågor. 
 

”Men har man tio frågor så kan dom ju hålla på i 20 minuter, en kvart till. Jag tror 
det bara är en gång som de har tittat på klockan” 

 
Även miljöns betydelse beskrevs kunna öka makarnas hanterbarhet i deras stödjande roll. 
Ett sällskapsrum där det bjöds på kaffe och det fanns tidningar och datorer att tillgå ökade 
upplevelsen av att vara meningsfull. Detta då det kändes som att resurser lades på att de 
skulle få en så behaglig vistelse som möjligt trots att hustrurnas bröstcancer var 
anledningen till besöket.  
 
Minskad hanterbarhet 
Sjukvården upplevdes inte alltid tilhandahålla tillräckliga resurser. En upplevelse av 
minskad hanterbarhet infann sig då sjukvårdspersonalen inte tog hänsyn till makarna. Ett 
flertal makar angav att de kände sig som bihang och ett fåtal berättade att de upplevde att 
de inte existerade inom sjukvården. Även då sjukvården gjorde misstag i vården av 
hustrurna upplevde makarna en reducerad hanterbarhet. Likaså upplevdes hanterbarheten 
minskad då inte tillräcklig information gavs om varför en viss behandling valdes eller vilka 
biverkningar som kunde väntas. Vid förfrågan om vilken roll makarna hade inom 
sjukvården gavs följande svar: 
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”Men jag finns inte inom sjukvården! Jag är bara en medföljare” 
 
Makarna beskrev att sjukvården utgick från att de följde med på möten och undersökningar 
men att sjukvården sällan vände sig direkt till dem. Inte heller upplevdes sjukvården ge 
sympati i större utsträckning till makarna utan sympatin var till största del riktad mot 
hustrurna. Makarna nämnde att de egentligen trodde att sjuksköterskor ville vara 
behjälpliga men att tid till att även stödja makar inte fanns. 
 
Upplevelser av att önska ett annat agerande från sjukvården 
 
Information 
Behov av information var ett återkommande ämne i en stor del av intervjuerna. Exempelvis 
påtalades att information endast gavs om behandling och prognos och endast i hustrurnas 
sällskap. Om makarna inte följde med på mötet missade de därmed viktigt information. 
 

”Information får man ingen. Det är patientsäkerhet. Det är bara genom att följa med 
och genom att min hustru delar med sig. Generellt är det så att all information 
meddelas muntligt på möten. Annars får man inte veta någonting. Det är ju inte så 
att jag kan ringa upp och ställa någon fråga” 

 
Önskemål framfördes om att kunna mottaga information även om möjlighet att delta på 
möten inte fanns då information till stor del upplevdes påverka hanterbarheten i den 
stödjande rollen. Den information som gavs ansågs i många fall inte vara tillräcklig. 
Information om hur hustrurna exempelvis skulle komma att reagera på en behandling 
efterfrågades och även hur makarna på bästa sätt kunde vara ett stöd. 
 

”Om jag vet att de efter en cellgiftsbehandling är väldigt trötta, illamående, 
irriterade, sedan hyperaktiva, uppe och studsar i taket, ska städa, köpa och starta 20 
aktiviteter och inte slutföra en, då har jag ju en större förståelse, men har jag inte 
den kunskapen innan blir jag ju också irriterad” 

 
Information önskades även om hur makarna kunde vara ett mer socialt och psykologiskt 
stöd för sina hustrur. Exempelvis saknades kunskap om hur hustrurna skulle bemötas då de 
inte mådde bra. En rädsla för att stjälpa snarare än att hjälpa uttalades. Något som 
uttrycktes vara av stor vikt för att öka makarnas hanterbarhet var konkret information om 
hur makarna på bästa sätt kunde stödja sina hustrur.  
 

”Jag skulle vilja ha någon form av tips och rekommendationer, vad man ska tänka 
på. Det kan ju vara så att jag förstör för hustrun genom att komma med glada tillrop 
eller när hon är deppig säga att hon inte ska vara ledsen, att det kommer gå över. 
Som medföljare kanske man ska agera på ett visst sätt eller tänka sig för. Nu är vi ju 
olika alla människor men det kanske finns vissa bassaker som man skulle kunna 
tänka på” 
 

Önskan om information från sjukvården beskrevs även på följande sätt: 
 

”Jag skulle vilja ha typ en dragning, nu har ni drabbats utav cancer. Det här är 
cyklerna som ni ska gå igenom. 90 procent av alla kvinnor som får den här typen av 
cytostatika mår så här i två dagar. Sedan får vi en ny medicin och då mår hon så 
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här. Vi föreslår att ni alltid är hemma under de tre första dagarna, att ni stöttar, att 
ni håller er undan men ändå är där. Alltså det skulle jag vilja ha!” 

 
Makarna uttryckte att de var medvetna om att det kunde vara svårt för sjukvården att 
generellt uttala sig om hur kvinnor mår efter behandling och även vilket stöd som då kan 
önskas. Trots detta påtalade makarna att det säkerligen gick att sammaställa någon form av 
generella råd för närstående efter olika typer av behandlingar då sjukvården hade lång 
erfarenhet inom området. 
 
Psykosocialt stöd 
Inte endast information efterfrågades av makarna utan även psykosocialt stöd. Speciellt 
efterfrågades stöd vid negativa besked eller när sjukdomen blivit allvarligare, så som vid 
metastasering. Det uttrycktes att det stöd som oftast erbjöds var medlidande och en klapp 
på axeln. Ett djupare psykosocialt stöd för att öka hanterbarheten i den stödjande rollen 
efterfrågades istället. Detta stöd önskades erbjudas av sjukvården då det ibland kunde 
kännas svårt att be om hjälp. 
 

”Och så kommer läkaren in till oss och ska berätta att min fru har obotlig cancer. 
Då hade jag ju svårt att hålla tillbaka tårarna och då kände jag att det blev ett slag i 
ansiktet. Det var tungt just då, men det var ju min fru som var i fokus under 
samtalet” 

 
Vid ett sådant besked fanns ett behov av stöd. Vid överlämning av besked efterfrågades 
även mer exakthet då det ibland kunde uppfattas som att läkarna inte riktigt ville säga hur 
det låg till. Information önskades också om varför man valde att behandla på ett visst sätt. 
Det kunde exempelvis röra varför en viss typ av cytostatika valdes då det fanns starkare att 
tillgå. Sådana funderingar påverkade känslan av att ha kontroll över situationen och 
minskade i sin tur hanterbarheten.  
 

”Nu äter hon ju tabletter, blir det inte bättre med detta har de andra doningar att 
sätta in. Bättre och starkare saker, och då blir man ju lite fundersam och tänker att 
de kan trycka till lite ordentligt med en gång, i och med att resan redan varit så 
lång” 

 
Att träffa andra makar som befann sig i samma situation påtalades också vara önskvärt. En 
förhoppning om att sjukvården skulle kunna ordna detta fanns. Makarna skulle då kunna 
utbyta erfarenheter och göra saker ihop. Önskemål om att föreläsningar skulle hållas för 
makar och deras hustrur om hur kunskapsläget inom bröstcancerforskningen var för 
tillfället och vilka resurser som lades på bröstcancervården just då uttrycktes 
 

”Jag kan tycka att sjukvården rent allmänt kanske skulle informera lite grann, att 
man skulle försöka få ut lite fakta så att patienten och anhöriga fick veta lite mer hur 
det ligger till och vilka resurser man sätter in för att alla inte ska gå runt och vara så 
besvikna” 

 
Då osäkerhet om huruvida alla resurser som fanns verkligen sattes in förelåg kunde en 
känsla av missnöje infinna sig. Detta missnöje ansågs kunna dämpas genom information 
från sjukvården om vad som föranledde en viss behandling och vilka resurser som lades på 
att kvinnorna skulle bli friska eller må bättre.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
 
Huvudfynden i denna studie var att makar till kvinnor med bröstcancer upplevde att de 
intog en stödjande roll och att denna var hanterbar. Makarna önskade också inta den 
stödjande rollen. Hanterbarheten hotades dock stundom av svåra känslor och krav. Därmed 
önskades att sjukvården, som vid genomförande av studien både upplevdes påverka 
hanterbarheten positivt och negativt, fungerade ytterligare som en resurs. Ökat 
psykosocialt stöd och mer information från sjukvården upplevdes kunna öka 
hanterbarheten i den stödjande rollen. 
 
Tidigare forskning visade i överensstämmelse med vårt resultat att makar upplever sig vilja 
inta en stödjande roll då hustrurna drabbas av och behandlas för bröstcancer. Makarna vill 
minska den stress som hustrurna upplever och ta sig an de stressorer hustrurna utsätts för 
(Salonen et. al., 2014). Wolf (2015) beskriver att makarna stödjer sina hustrur genom att ta 
sig an hemarbete och följa med dem på undersökningar. Liknande upplevelser av den 
stödjande rollen kunde ses i vårt resultat. 
 
I vårt resultat påtalades att makarna upplevde den stödjande rollen som hanterbar och 
meningsfull. Det upplevdes även av makarna att hustrurna såg dem som meningsfulla. 
Antonovsky (2001) beskriver att en människa som upplever en stor känsla av 
meningsfullhet känner att även stora problem blir värda att kämpa för. Så länge en 
människa upplever meningsfullhet kommer han eller hon försöka hitta resurser för att göra 
situationen hanterbar. Att makarna i vår studie var helt överens om att den stödjande rollen 
var hanterbar kan tänkas bero på att de upplevde rollen som meningsfull.  
 
I vårt resultat beskrevs att känslor av att vara otillräcklig i den stödjande rollen förekom. 
Detta upplevdes påverka hanterbarheten i den stödjande rollen negativt. Detta 
överensstämmer med Salonen et. al. (2014) som beskriver att makar arbetar för att 
hustrurna ska må bra, men att de trots detta känner sig otillräckliga och tvivlar på sin 
förmåga att vara ett stöd. För att en känsla av att en situation går att hantera ska infinna sig 
krävs att det råder balans mellan krav och resurser (Antonovsky, 2001). Denna känsla av 
otillräcklighet kan bero på att de krav som ställdes på makarna var fler än de resurser 
makarna hade att tillgå. Därmed kan tänkas att det inte alltid upplevdes möjligt att vara det 
stöd som makarna önskade att de skulle kunna vara. 
  
I vårt resultat beskrevs krav i form av att behöva ta hand om allt det praktiska i hemmet 
och ständigt behöva vara förstående. Makarna förväntades även vara pålästa för att kunna 
svara på de frågor hustrurna hade. Enligt Antonovsky (2001) kan känslor av utmattning 
hota upplevelsen av hanterbarhet. Likaså hotar obalans mellan krav och resurser 
hanterbarheten. I vårt resultat beskrevs att trötthet kunde bli en följd av att behöva sköta 
allt det praktiska i och utanför hemmet. Denna trötthet skulle kunna tänkas vara en orsak 
till att hanterbarheten upplevdes minska då makarna fick ta ett ökat ansvar för det 
praktiska.  
 
I vår studies resultat påtalades makarnas oro för också sitt eget liv liksom oro för om 
barnen fick allt det stöd de behövde. Salonen et al. (2014) beskriver att makar inte endast 
upplever oro för hustrurnas liv utan också över sitt eget och att de inser att de själva en dag 
kommer att dö. Av Fletcher, Lewis och Haberman (2010) påtalas att makar upplever oro 
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för sina barn. Då makar upplever stor oro finns risk att deras förmåga att vara ett stöd 
försämras (Salonen et al., 2014). Makarna i denna studie upplevde att känslor av oro 
påverkade hanterbarheten i den stödjande rollen negativt.  
 
Det som i resultatet påtalades öka hanterbarheten var kuratorskontakt, att känna sig sedd av 
sjukvårdspersonal och en upplevelse av att sjukvården gjorde allt i sin makt för att hjälpa 
hustrurna. Sådant som beskrevs minska hanterbarheten var en känsla av att inte bli sig sedd 
av sjukvården, att sjukvården gjorde misstag, att inte bli informerad om varför en viss 
behandling valdes och att information inte gavs om hustrurna inte var med. Enligt tidigare 
forskning är makars relation till sjukvården bristfällig då sjukvården inte tar kontakt med 
makarna samtidigt som de själva är obekväma med att höra av sig till sjukvården (Rees et 
al., 1998). Enligt Antonovsky (2001) kan sjukvårdspersonal ses som en resurs som kan 
påverka hanterbarheten positivt. För att någon ska ses som en resurs krävs dock att denna 
person är pålitlig skriver Antonovsky (2001) vidare. Resultatet i vår studie pekade till viss 
del på att sjukvården inte sågs som pålitlig och därmed inte alltid som en resurs.  
 
Den kuratorskontakt som nämndes i vårt resultat sågs som en resurs då möjlighet gavs att 
ventilera tankar som kändes förbjudna att prata med andra om. Att någon lyssnade 
beskrevs öka hanterbarheten. Antonovsky (2001) beskriver att begripligheten blir högre då 
en människa upplever sig vara i en strukturerad kontext och världen runt omkring inte 
känns kaosartad. Vårt resultat pekar på att kuratorskontakten lät makarna strukturera sina 
tankar. I resultatet nämndes att kuratorn fick makar och hustrur att tala med varandra på ett 
bättre sätt. Enligt Strang och Strang (2001) ger goda familjerelationer vid sjukdom en 
starkare känsla av meningsfullhet i svåra situationer. Som tidigare nämnts påverkar 
meningsfullheten hanterbarheten (Antonovsky, 2001). Detta kan tänkas vara en anledning 
till att hanterbarheten upplevdes öka. Det framkom att relationen till och kommunikationen 
med hustrurna blev bättre i samband med samtalen med kuratorn. Kommunikationen är av 
betydelse för att både makar och hustrur ska ha verktyg att hantera situationen (Romero et. 
al., 2008).  
 
Meningsfullheten hör samman med delaktigheten (Antonovsky, 2001). När makarna i vår 
studie kände sig sedda och delaktiga upplevdes känslan av meningsfullhet öka. 
Meningsfullhet har som tidigare nämnts betydelse för känslan av hanterbarhet 
(Antonovsky, 2001). Flertalet makar upplevde att sjukvården såg dem som en meningsfull 
del. Enligt Antonovsky (2001) ökar hanterbarheten då en person känner att hans eller 
hennes resurser tas tillvara. Detta kunde tänkas förklara varför meningsfullheten upplevdes 
ökad då makarna upplevde sig vara delaktiga inom sjukvården. Inom den 
familjefokuserade omvårdnaden tas alla familjemedlemmars kunskap tillvara (Benzein et 
al., 2008). Då sjukvården agerade på detta sätt tillämpades möjligtvis ett familjefokuserat 
synsätt och vårt resultat visade att detta påverkade hanterbarheten positivt.  
 
I vårt resultat framkom att makarna upplevde att de endast fick information från 
sjukvården då de följde med sina hustrur på möten. Önskemål framfördes om att kunna ta 
del av information även om makarna inte hade möjlighet att närvara på möten. Enligt 
tidigare forskning upplever makar som har möjlighet att följa med sina hustrur på möten att 
de i tämligen stor utsträckning får den information de behöver. Det påtalas att de däremot 
måste inta en aktiv roll under mötena för att få denna information (Rees & Bath, 2000). 
Strang och Strang (2001) beskriver att information kan öka begripligheten. Några makar i 
vår studie uppgav att de inte hade rätt till information om hustrurnas vård på grund av 
patientsäkerheten. I HSL (SFS, 1982:763), stadgas i 2 b § däremot att patient och dennes 
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närstående har rätt att få information om det som anges i Patientlagen (SFS, 2014:821) 3 
kap. Där skrivs att denna information ska innefatta uppgifter om hälsotillstånd, vilka 
behandlingsmetoder som finns, det förlopp behandlingen kan tänkas få och vilka 
biverkningar samt komplikationer som kan uppstå. Makarnas uppfattning om 
patientsäkerheten kan jämföras med denna lagtext.  
 
Den information som beskrevs i vårt resultat handlade ofta om prognos och sjukdomsbild, 
vilket även beskrivs av Rees och Bath (2000). Den information som önskades var hur 
hustrurna skulle komma att reagera på behandlingar och hur makarna i anslutning till dessa 
reaktioner på bästa sätt kunde fungera som stöd. Information önskades även om hur 
makarna skulle bemöta hustrurna då de psykiskt sett mådde mindre bra. Rees et al. (1998) 
påtalar också att makar är i behov av information för att kunna fungera som ett stöd för 
sina hustrur. Makarna vill veta vad som sker under behandlingar och hur dessa kommer 
påverka hustrurna. Att makarna efterfrågade information kan tyda på att de ville öka 
känslan av begriplighet. Begripligheten kan öka genom inhämtande av information (Strang 
& Strang, 2001). Begripligheten har betydelse för hanterbarheten (Antonovsky, 2001). 
Därmed kan tänkas att hanterbarheten hade ökat om mer information givits till makarna 
från sjukvården.  
 
I vårt resultat kunde även ses att makarna hade en önskan om ett psykosocialt stöd riktat 
mot dem från sjukvården. Stöd efterfrågades speciellt då negativa besked gavs eller då 
sjukdomen blivit allvarligare. Salonen et al. (2014) beskriver att makar upplever att de 
behöver en stödjande miljö där de kan uttrycka känslor av sorg och ilska. De skriver vidare 
att makar behöver mer stöd från sjukvårdens sida för att de ska kunna uppnå en ökad 
livskvalité och att makar som inte får tillräckligt med stöd har svårare att fungera stödjande 
för sina hustrur. 
 
Antonovsky (2001) skriver att en stark känsla av sammanhang leder till en större förmåga 
att hantera svåra situationer genom att olika strategier då lättare kan finnas, så som 
distraktion, avslappning och omdefiniering av situationen. Makarna upplevde sig stundom 
vara otillräckliga i sin stödjande roll. Som tidigare nämnts grundade det sig exempelvis i 
att de inte visste hur de skulle bete sig och bemöta hustrurna efter att de genomgått en viss 
behandling och inte mådde bra. Dessa frågor önskade makarna att sjukvården hade 
besvarat och på så sätt fungerat som en resurs för makarna. Inom den familjefokuserade 
omvårdnaden läggs fokus på hela familjens hälsa och välmående (Benzein et al., 2008). 
Tidigare forskning visar att hela familjens lidande minskar då samtliga familjemedlemmar 
är delaktiga i vården (Saveman et. al., 2005). I vårt resultat kan tydas att familjefokuserad 
omvårdnad inte har förekommit i stor utsträckning. Makarna i vår studie har till stor del 
upplevt sig vara medföljare istället för en delaktig part i sjukvården. Vårt resultat pekade 
på att mer psykosocialt stöd och information hade kunnat påverka hanterbarheten i den 
stödjande rollen positivt.  
 
Metoddiskussion 
 
En studie måste vara trovärdig (Trost, 2010). Trovärdigheten av en studie kan enligt 
Lincoln och Guba (1985) säkerställas genom att forskarna ställer sig fyra frågor. Dessa 
fyra frågor är om studien är överförbar, tillförlitlig, giltig och objektiv. 
 
Överförbarheten handlar om huruvida resultaten går att applicera i andra liknande 
sammanhang (Lincoln & Guba, 1985). Till en början var tanken att inkludera partner i 
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stort, inte enbart makar. Beslutet om att endast inkludera makar togs då det kunde tänkas 
vara stora skillnader i hur exempelvis en pojkvän eller flickvän i en samkönad relation 
erbjuds stöd. För att resultaten skulle bli så överförbara som möjligt till en specifik grupp, i 
detta fall en grupp bestående av makar, valdes endast makar som undersökningsgrupp. 
 
Samtliga makar som svarade på förfrågan att delta hade någon koppling till en 
patientförening. Anledningen till att just dessa makar valde att delta kan diskuteras och 
likaså om dessa makar representerar makar till kvinnor med bröstcancer i stort. Det kan 
tänkas att en studie med fler deltagare hade kunnat ge ett annat resultat. I denna studie 
ansågs nio intervjuer vara tillräckliga då ett djup kunde tydas i det transkriberade 
materialet och syftet ansågs kunna besvaras utifrån detta material. Enligt Kristensson 
(2014) är det svårt att förutsäga hur stort antal personer som behövs för en intervjustudie. 
Det som framhävs vara viktigt är att intervjuerna är djupgående och har ett rikt innehåll.  
 
Tillförlitlighet, även kallad reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2014) handlar om huruvida 
samma resultat skulle ges om vid en annan tidpunkt med deltagare och sammanhang med 
liknande attribut (Lincoln & Guba, 1985). Det är möjligt att andra resultat hade kunnat ses 
om intervjuerna genomförts vid andra tidpunkter och av andra intervjuare. 
Tillförlitligheten berör frågan om hur de som intervjuas kan komma att ge olika svar 
beroende på vem det är som intervjuar. Ett hot mot tillförlitligheten är ledande frågor 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna användes ibland ja- och nej-frågor till en 
början. Dessa följdes med djupare och öppna frågor. Samtliga intervjuer transkriberades av 
oss båda, lyssnades sedan igenom ytterligare en gång för att eventuella fel skulle kunna 
korrigeras och därefter jämfördes de två utskrifterna med varandra. Detta för att kontrollera 
tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Giltigheten, även kallad validiteten (Kvale & Brinkmann, 2014) handlar om huruvida 
sanningsenliga slutsatser kan dras från det som sagts av intervjupersonen i den specifika 
situationen (Lincoln & Guba, 1985). Intervjuerna i vår studie ägde rum på arbetsplatser 
och kaféer. Det kan diskuteras om dessa platser kan ha påverkat deltagarnas svar. 
Giltigheten ifrågasätter huruvida den metod som valts efterforskar det som är tänkt att 
efterforska (Kvale & Brinkmann, 2014). Då upplevelser var det som skulle efterforskas i 
vår studie valdes att genomföra en intervjustudie. För att kunna genomföra en 
intervjustudie krävs att den som intervjuar vet vad olika termer har för betydelse för just 
den som intervjuas (Trost, 2010). De som intervjuades fick själva definiera vissa av 
studiens huvudtermer, så som termen make och hanterbarhet, för att minimera risken för 
felaktiga tolkningar när termen användes och för att säkerställa att den som intervjuades 
och de som intervjuade talade om samma saker. Då begreppet hanterbarhet kunde ses som 
svårtolkat utformades intervjufrågorna utifrån begreppets betydelse.  
 
Syftet ändrades under arbetets gång. Till en början var tanken att fokusera på de tre 
begreppen meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Då detta ansågs vara stort för 
arbetets omfattning beslutades att fokus till största del skulle läggas på hanterbarheten, då 
den till störst del kunde kopplas till stödet. De andra begreppen ansågs kunna kopplas till 
hanterbarheten. Denna ändring genomfördes innan intervjuerna ägde rum.  
 
Objektiviteten handlar om huruvida resultaten som framkommit i en studie verkligen 
grundar sig på deltagarnas svar och inte på författarnas förförståelse, intressen och 
perspektiv (Lincoln & Guba, 1985). Kvale och Brinkmann (2014) menar att det kan 
diskuteras om resultaten som framkommer i en intervjustudie kan ses som objektiva då det 
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är möjligt att resultaten har påverkats av intervjuarnas förförståelse.  Innan arbetet 
påbörjades fanns en tanke om hur utfallet skulle kunna bli. Dessa tankar skrevs ned för att 
tydliggöras. Vid intervjuerna var vi båda närvarande för att båda skulle uppfatta vad som 
sades och för att inte en av oss ensam skulle ha tolkningsföreträde. Förförståelsen var att 
makarna var en bortglömd grupp inom vården och att ett ökat stöd från sjukvården skulle 
kunna öka makarnas hanterbarhet i deras stödjande roll. För att kunna bortse från denna 
förförståelse ställdes öppna frågor under intervjun och en neutral position ämnade intas.  
 
Slutsats 
 
Makar till kvinnor med bröstcancer upplevde att de intog och ville inta en stödjande roll. 
Den stödjande rollen upplevdes vara hanterbar men förenad med svåra känslor och krav. 
På grund av detta behövde sjukvården, som då studien genomfördes både påverkade 
hanterbarheten positivt och negativt, ge ytterligare information och psykosocialt stöd. 
Familjefokuserad omvårdnad var inte något som förekom till stor del i någon av hustrurnas 
vård. Vårt resultat pekade dock på att tillämpning av sådan omvårdnad hade kunnat öka 
hanterbarheten i den stödjande rollen då sjukvården upplevdes kunna öka både 
begripligheten och meningsfullheten.  
 
Fortsatta studier  
I denna studie togs ingen hänsyn till olika stadier av bröstcancer. Förslag på fortsatta 
studier kan därmed vara att endast undersöka makars hanterbarhet när deras hustrur 
drabbats av cancer i ett visst stadium. Betydelsen av makarnas ålder vid hustrurnas diagnos 
kan också undersökas vidare. I denna studie har endast makar intervjuats. Ett förslag på 
fortsatta studier är att inkludera partners i stort och undersöka hur stödet från sjukvården 
skiljer sig beroende på typ av partnerrelation. Fortsatta studier skulle även kunna 
genomföras om hur familjefokuserad omvårdnad kan tillämpas på personer med 
bröstcancer och deras familjer.  
 
Klinisk tillämpbarhet 
Denna studie kan användas inom sjukvården för att ge sjukvårdspersonal information om 
hur de kan öka makars hanterbarhet genom att ge stöd och information. Sjukvårdspersonal 
kan genom att läsa denna uppsats inse att även makarna påverkas vid en 
bröstcancerdiagnos och därmed vikten av att även möta makarnas behov. Det kan tänkas 
att de resultat som framkommit i denna studie är applicerbara även på andra delar av 
sjukvården där närstående är delaktiga.  
 
 



 24 
 

REFERENSER 

Antonovsky, A. (2001). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur.  

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2008). 'Being appropriately unusual': a 
challenge for nurses in health-promoting conversations with families. Nursing Inquiry 
15(2), 106-115. doi: 10.1111/j.1440-1800.2008.00401.x  

Benzein, E., Johansson, P., Arestedt, K., Berg, A., & Saveman, B-I. (2008). Families' 
importance in nursing care: nurses' attitudes--an instrument development. Journal of 
Family Nursing 14(1), 97-117. doi: 10.1177/1074840707312716. 

Bigatti, S., Steiner, J., Makinabakan, N., Hernandez, A., Johnston, E., & Storniolo, A. 
(2012). Matched and mismatched cognitive appraisals in patients with breast cancer and 
their partners: implication for psychological distress. Psycho-Oncology 21, 1229-1236. doi: 
10.1002/pon.2028 

Bigatti, S., Wagner, C., Lydon-Lam, J., Steiner, J., & Miller, K. (2011). Depression in 
husbands of breast cancer patients: relationships to coping and social support. Supportive 
Care in Cancer19(4), 455-466. doi: 10.1007/s00520-010-0835-8 

Billhult, A. & Gunnarsson, R. (2012). Bortfallsanalys och beskrivande statistik. I M. 
Henriksson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 
omvårdnad (1 uppl., ss. 305-314). Lund: Studentlitteratur. 

Björklund, L. (2015). Det som ger hoppet liv: fem förutsättningar. Stockholm: Libris. 

Cochrane, B., Lewis, F., & Griffith, K. (2011). Exploring a Diffusion of Benefit: Does a 
Woman With Breast Cancer Derive Benefit From an Intervention Delivered to Her 
Partner? Oncology Nursing Forum 38(2), 207-214. doi: 10.1188/11.ONF.207-214  

Coyne, E., & Borbasi, S. (2009). Living the experience of breast cancer treatment: the 
younger women's perspective. The Australian journal of cancer nursing, 26(4), 6-13. 
Hämtad från http:// www.cnsa.org.au 
 
Dalen, M. (2015). Intervju som metod (2 uppl.). Malmö: Gleerups. 
 
Danielson, E. (2012a). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henriksson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (1 uppl., ss. 163-174 ). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Danielson, E. (2012b). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henriksson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (1 uppl., ss. 329-343). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Duggleby, W., Bally, J., Cooper, D., Doell, H., & Thomas, R. (2012). Engaging hope: the 
experience of male spouses of women with breast cancer. Oncology nursing forum 39(4), 
400-406. doi: 10.1188/12.ONF.400-406 



 25 
 

Fletcher, K., Lewis, F.-M., & Haberman, M. (2010). Cancer-related concerns of spouses of 
women with breast cancer. Psychooncology 19(10),1094-1101. doi: 10.1002/pon.1665 

Gilbar, R. & Gilbar, O. (2009). The medical decision-making process and the family: the 
case of breast cancer patients and their husbands. Bioethics 23(3), 183-192. doi: 
10.1111/j.1467-8519.2008.00650.x  

Gustavsson-Lilius, M., Julkunen, J., Keskivaara, P., & Heitanen, P. (2007). Sense of 
coherence and distress in cancer patients and their partners. Psycho-Oncology 16(12), 
1100-1110. doi: 10.1002/pon.1173 

Myklebust-Sörensen, E. & Almås, H. (2011). Omvårdnad vid bröstcancer. I H. Almås, D-
G. Stubberud & R. Grönseth (red.), Klinisk omvårdnad 2 (2 uppl., ss. 439-453). 
Stockholm: Liber. 

Hasson-Ohayon, I., Goldzweig, G., Braun, M., & Galinsky, D. (2010). Women with 
advanced breast cancer and their spouses: diversity of support and psychological distress. 
Psychooncology 19(11), 1195-1204. doi: 10.1002/pon.1678 
 
Henricson, M. & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I M. Henriksson (Red.), 
Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (1 uppl., ss. 129-
137). Lund: Studentlitteratur. 
 
Kadmon, I., Ganz, FD., Rom, M., & Woloski-Wruble, AC. (2008). Social, marital, and 
sexual adjustment of Israeli men whose wives were diagnosed with breast cancer. 
Oncology Nursing Forum 35(1), 131-135. doi: 10.1188/08.ONF.131-135  
 
Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter 
inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

Kjellström, S. (2012). Forskningetik. I M. Henriksson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: Från idé till examination inom omvårdnad (1 uppl., ss. 68-92). Lund: 
Studentlitteratur. 

Krigel, S., Myers, J., Befort, C., Krebill, H., & Klemp, J. (2014). ”Cancer changes 
everything!”: Exploring the lived experiences of women with metastatic breast cancer. 
International Journal of Palliative Nursing 20(7), 334-342. doi: 
10.12968/ijpn.2014.20.7.334 
 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3:1 uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik (3:1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Kalifornien: Sage. 

Mackereth, P., Bardy, J., Finnegan-John, J., Farrell, C., & Molassiotis, A. (2015). 
Legitimising fatigue after breast-cancer treatment. British journal of nursing, 24, 4-12. doi: 
10.12968/bjon.2015.24.Sup4.S4 
 



 26 
 

Manne, S., Siegel, S., Kashy, D., & Heckman, C. (2014). Cancer-specific relationship 
awareness, relationship communication, and intimacy among couples coping with early-
stage breast cancer. Journal of social and personal relationships 31(3), 314-334. doi: 
10.1177/0265407513494950 
 
Marshall, C., & Rossman, G. (2011). Designing Qualitative Research (5 uppl.). 
Kalifornien: Sage publication. 
 
Milbury, K., & Badr, H. (2013). Sexual problems, communication patterns, and depressive 
symptoms in couples coping with metastatic breast cancer. Psycho-Oncology 22(4), 814-
822. doi: 10.1002/pon.3079  
 
Perz, J., Usscher, J., & Gilbert, E. (2014). Loss, uncertainty, or acceptance: subjective 
experience of changes to fertility after breast cancer. European Journal of Cancer Care, 
23, 514–522. doi: 10.1111/ecc.12165   
 
Rees, C., & Bath, P. (2000). Exploring the information flow: Partner of women with breast 
cancer, patients and healthcare professionals. Oncology nursing forum 27(8), 1267-1275. 
Hämtad från http://www.ons.org 
 
Rees, C., Bath, P., & Lloyd-Williams, M. (1998). The information concerns of spouses of 
women with breast cancer: Patient´s and spouse´s perspectives. Journal of advanced 
nursing 28(6), 1249-1258. doi: 10.1046/j.1365-2648.1998.00833.x 
 
Romero, C., Lindsay, J., Dalton, W., Nelson, D. & Friedman, L. (2008). Husbands' 
perceptions of wives' adjustment to breast cancer: the impact on wives' mood. Psycho-
Oncology 17(3), 237-243. doi: 10.1002/pon.1224 

Salonen, P., Rantanen, A., Kellokumpu-Lehtinen, P.-L., Huhtala,H., & Kaunonen, M. 
(2014). The quality of life and social support in significant others of patients with breast 
cancer: a logitudinal study. European Journal of Cancer Care 23(2), 274-283. doi: 
10.1111/ecc.12153 

Sarenmalm, EK., Browall, M., Persson, L-O., Fall-Dickson, J., & Gaston-Johansson, F. 
(2013). Relationship of sense of coherence to stressful events, coping strategies, health 
status, and quality of life in women with breast cancer. Psychooncology 22(1), 20-27. doi: 
10.1002/pon.2053 
 
Saveman, B., Måhlén, C., & Benzein, E. (2005). Nursing students' beliefs about families in 
nursing care. Nurse Education Today 25(6), 480-486. doi: 10.1016/j.nedt.2005.05.002 
 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen 
 
SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Riksdagen 
 
Strang, P., & Strang, S. (2001). Spiritual thoughts, coping and ‘sense of coherence’ in 
brain tumour patients and their spouses. Palliative medicine, 15(2), 127-134. doi: 
10.1191/026921601670322085 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer (4:1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 



 27 
 

 
Wallace, K., & Coyne, E. (2013). Supporting Blokes – providing support for male partner 
of women diagnosed with breast cancer. The Australian journal of cancer nursing, 14(2), 
17-21. Hämtad från http://www.cnsa.org.au 
 
Wolf, B. (2015). Do families cope communaly with breast cancer, or is it just talk? 
Qualitative Health Research 25(3). 320-335. doi: 10.1177/1049732314549605 
 
 
 



 I 
  

BILAGA A 

BREV TILL BRÖSTCANCERFÖRENINGEN 

Stockholm 2015-06-09 

Till bröstcancerföreningen XX 

Vi heter Ida Kolsmyr och Lovisa Holmlund och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin fem, som ska genomföra ett självständigt arbete 
omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör hur makar till kvinnor med 
bröstcancer upplever stöd från sjukvården vid diagnosbesked och behandling (var god se 
nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket 
intresserade av att komma i kontakt med partner som är medlemmar i er förening. 
Om Du godkänner att studien genomförs är vi tacksamma för din underskrift av denna 
bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig tveksam till att 
studien genomförs är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande 
undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  
 
Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 
Students namnteckning   Students namnteckning 
Lovisa Holmlund   Ida Kolsmyr 
Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 
XXX-XXXXXX   XXX-XXXXXX 
Students telefonnummer   Students telefonnummer 
lovisa.holmlund@stud.shh.se  ida.kolsmyr@stud.shh.se 
Students E-postadress   Students E-postadress 
 
Handledare 
Fil dr. leg ssk. Louise Eulau 
e-post: louise.eulau@shh.se 
XX-XXXXXX 
  



 II 
 

Sammanfattning av ARBETETS upplägg och innehåll 
 
Arbetets titel  
Makars upplevelse av stöd i bröstcancervården – Hur det upplevda stödet påverkar makars 
känsla av sammanhang. 
 
Problemområde  
Det finns forskning som beskriver kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Det 
finns även forskning om hur makar kan uppleva att det är att vara närstående när deras 
hustrur diagnostiserats med bröstcancer. Det beskrivs även att behovet av stöd finns och att 
närstående, i synnerhet partner, berörs av kvinnans sjukdom. Det finns flera artiklar om hur 
Makar får stöd från andra, så som vänner och familj, men i denna studie lägger vi fokus på 
hur och om makarna får stöd från sjukvården samt hur de i så fall upplever detta stöd. 
 
Syftet med arbetet är att beskriva hur makar till kvinnor med bröstcancer upplever stöd 
från sjukvården vid diagnosbesked och behandling och hur stödet påverkar makarnas 
känsla av sammanhang. 
 
Stöd 
Ordet stöd syftar i denna studie till att visa sympati och att hjälpa någon som befinner sig i 
en svår situation. 
 
Frågeställningar 
Hur påverkas känslan av sammanhang för dem som är make till en kvinna med 
bröstcancer? 
Upplever makar att de får stöd från sjukvården? 
Om så är fallet, hur påverkar det upplevda stödet makarnas känsla av sammanhang?  
 
Arbetets design och metod för datainsamling 
I denna kvalitativa studie kommer sex till åtta semistrukturerade intervjuer genomföras 
med utgångspunkt i en intervjuguide. Intervjuguiden kommer testas i en testintervju för att 
bland annat kontrollera att frågorna som ställs är relevanta och om tillräckligt mycket tid är 
avsatt. 
Arbetet kommer att utföras under veckorna 34-43, 2015. 
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BREV TILL DELTAGARE 

 
Hej! 
Vi heter Ida Kolsmyr och Lovisa Holmlund och är studenter vid Sophiahemmet Högskola. 
Vi går nu vår femte termin på sjuksköterskeprogrammet och ska skriva en kandidatuppsats 
med syftet att beskriva hur makar gifta med kvinnor som behandlas för bröstcancer 
upplever att stöd eller brist på stöd från sjukvården påverkar hanterbarheten i rollen som 
make. 
 
Vi vill därmed få kontakt med män som är gifta med kvinnor som just nu genomgår någon 
form av behandling för bröstcancer för att genomföra intervjuer. Dessa kommer sedan vara 
underlag för vår kandidatuppsats. Uppsatsen kommer även fungera som ett 
informationsdokument för Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation. Du som intervjuas 
bestämmer var intervjun ska genomföras och under intervjun kommer det vara Du som 
intervjuas och vi två sjuksköterskestudenter som befinner oss i rummet. Samtalet spelas in 
med diktafon för att sedan överföras till skriven text. Vi beräknar att intervjun kommer ta 
ungefär 30 minuter och Du har när Du vill rätt att avbryta intervjun eller välja att inte svara 
på de frågor som ställs. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och då uppsatsen är 
färdig förstörs allt material från intervjuerna. Som deltagare i studien har Du självklart rätt 
att ta del av resultatet. Om Du har några frågor eller är intresserad av att delta får Du gärna 
kontakta oss på e-postadresserna 
 
ida.kolsmyr@stud.shh.se eller lovisa.holmlund@stud.shh.se 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar, 
Ida Kolsmyr och Lovisa Holmlund  
  



 IV 
 

BILAGA C 
INTERVJUGUIDE 

Inledande frågor 
Relationen 
Kan du berätta lite om hur din familjesituation ser ut? 
Vill du berätta om hur det var när din hustru blev sjuk? 
Vilken har varit din roll under diagnos och behandling? 
Hur upplever du denna roll? 
Kan du beskriva hur din och din frus relation var innan diagnosen? 
Vill du berätta om hur er relation påverkades av diagnos och behandlingen? 
 
Behandling 
Vill du berätta om tiden från diagnostillfället till nu, innefattande behandling? 
Upplever du att du fått något stöd från sjukvården? 
Har detta stöd påverkat hanterbarheten? 
 
Hanterbarhet 
Resurser och krav  
Vad innebär det för dig att vara make? 
Vilka krav har du upplevt ställts på dig som make? 
Upplever du att du har haft tillräckligt mycket resurser för att möta dessa krav? (Med 
resurser menas i detta sammanhang sjukvård, vänner, familj etc.). 
Känner du att du har kunnat vända dig till sjukvården och kunnat lita på den? 
 
Information (begriplighet) 
Hur upplever du sjukvårdens information till dig som make? 
Hur upplever du att du har förstått den information som givits? 
Upplever du att informationen som givits har påverkat hanterbarheten? 
 
Kontroll 
Upplever du att du har haft kontroll över vad som skett i vården av din hustru? 
Hur upplever du din situation inom sjukvården? 
 
Meningsfullhet 
Har du känt dig som en meningsfull del av behandlingen? 
Upplever du att sjukvården har sett dig som en meningsfull del i vården av din hustrus? 
Hur upplever du att sjukvården har lyssnat på dig och dina önskningar? 
Hur upplever du att sjukvården använt sig av kunskapen som du har om din hustru? 
 
Hanterbarhet 
Har du under diagnos eller behandling stött på något som varit extra svårt att hantera? 
   Har sjukvården då hjälpt dig att hantera dessa situationer? 
Vad är det som fått dig att orka hantera situationen när den känts som svårast? 
Har du upplevt din roll som make som hanterbar? 
Hur har sjukvårdens stöd eller brist på stöd påverkat hanterbarheten? 
Hur hade du önskat att sjukvården hade agerat gentemot dig som make? 
Är det något mer du vill berätta?  
 


