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Introduktion: Att få en bröstcancerdiagnos och att gå igenom behandlingen är mycket 

påfrestande för kvinnan och hon är därmed i stort behov av socialt stöd. Sjuksköterskan kan 

underlätta socialt stöd genom att vägleda kvinnans familj och anordna gruppträffar för 

kvinnor med bröstcancer.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa olika aspekter av upplevelsen av socialt 

stöd hos kvinnor med bröstcancer.  

Metod: Litteraturstudie baserad på Polit och Becks (2012) nio steg. Databassökningen 

utfördes i CINAHL och PubMed. Detta resulterade i 10 relevanta artiklar som 

kvalitetsgranskades enligt Polit och Becks (2012) granskningsmallar. . 

Resultat: Fyra kategorier identifierades i resultatet: Att uppleva engagemang, Att uppleva 

samhörighet, Att inte vilja be om stöd och Att inte få stöd.  

Slutsats: Det framkom att det största stödet kvinnorna fick var emotionellt och det kom 

främst från de närmast närstående, det förekom också instrumentellt stöd men inte i lika stor 

utsträckning. Socialt stöd visade sig kunna upplevas både positivt och negativt av kvinnorna 

beroende på om de fick det eller inte och hur de fick det. 
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Introduktion 
Socialstyrelsen (2013) skriver att hos medelålderskvinnor i Sverige är bröstcancer en av de 

vanligaste dödsorsakerna. Medianåldern hos de som drabbas av bröstcancer är 60 år och 5 

procent av alla drabbade är under 40 år. En av nio kvinnor riskerar att drabbas av bröstcancer 

innan de fyller 75 år. Omkring 7 600 kvinnor och 45 män får en bröstcancerdiagnos varje år i 

Sverige och för kvinnor utgör bröstcancer 30 procent av alla cancerfall. Av alla kvinnor med 

bröstcancer lever 90 procent av dem efter 5 år och 83,5 procent lever efter 10 år. Globalt skriver 

GLOBACAN (2012) att 1 670 000 människor fick diagnosen bröstcancer år 2012 vilket 

motsvarar 25 procent av alla cancerdiagnoser och att 522 000 människor dog år 2012 av 

bröstcancer. Överlevnadsstatistiken varierar med fler dödsfall per diagnoser i 

utvecklingsländer. Världshälsoorganisationen, WHO (u.å.) bekräftar att bröstcancer är den 

vanligaste cancerformen för kvinnor globalt. 

 

 

Bröstcancer 
Bröstcancer utvecklas i mjölkgångarnas celler eller i själva mjölkkörtlarna (Socialstyrelsen 

2013). Orsaken till uppkomst av bröstcancer är okänd men det finns flertalet riskfaktorer 
(Kvinnsland 2003). Att menstruationen debuterar i tidig ålder och att klimakteriet debuterar 

sent är exempel på dessa. Hormonell behandling som p-piller och hormontillskott i klimakteriet 

är också riskfaktorer (Bergh & Emdin 2008; Kvinnsland 2003). Övriga riskfaktorer är övervikt 

efter klimakteriet, alkohol och joniserande strålning (Bergh & Emdin 2008; Socialstyrelsen 

2013). Det finns fyra olika stadier av bröstcancer, stadium 1 innebär förekomst av en tumör 

som är 20 mm eller mindre och har inte någon spridning till armhålans lymfkörtlar. Stadium 2 

innebär förekomst av en tumör som är större än 20 mm eller tumör med spridning till armhålans 

lymfkörtlar. Stadium 3 innebär en mer omfattande spridning till armhålans lymfkörtlar eller en 

tumör som är större än 50 mm. Stadium 4 innebär att tumören har spridit sig till huden utanför 

bröstet eller bildat fjärrmetastaser (Bergh & Emdin 2008). 

 

 

Ofta upptäcks bröstcancer genom mammografiscreening innan patienten hinner uppleva något 

symtom (Bergh & Emdin 2008; Kvinnsland 2003). Vanligaste sättet att upptäcka bröstcancer 

på förutom mammografiscreening är att upptäcka en knöl i bröstet. Hudförändring av bröstet, 

blodig sekretion från bröstvårtan eller rodnad på bröstet är andra mindre vanliga symtom (Bergh 

& Emdin 2008). Diagnosen sätts genom trippeldiagnostik vilket börjar med en klinisk 

undersökning, fortsätter med mammografiscreening och ultraljudsundersökning av bröstet. 

Detta kan kompletteras med en biopsi av tumören (Bergh & Emdin 2008; Kvinnsland 2003).  

 

 

Den viktigaste behandlingsformen vid bröstcancer är kirurgisk behandling (Kvinnsland 2003). 

Det går att göra genom bröstbevarande kirurgi där tumören avlägsnas med goda marginaler och 

en del av lymfkörtlarna tas bort (Bergh & Emdin 2008; Kvinnsland 2003). Vid denna form av 

kirurgi rekonstrueras kvarvarande bröstvävnad för att få ett bra kosmetiskt resultat (Bergh & 

Emdin 2008). Det andra alternativet är att göra en mastektomi vilket innebär att hela bröstet 

opereras bort samt en del av lymfkörtlarna i armhålan (Kvinnsland 2003). Kvinnor som har 

genomgått en mastektomi har rätt till en bröstkirurgisk rekonstruktion med protes (Bergh & 

Emdin 2008). Strålbehandling är en icke-kirurgisk behandling som används efter 

bröstbevarande kirurgi där det finns risk att tumörvävnad finns kvar i bröstet. Det kan också 

användas efter en mastektomi där bröstväggens marginaler inte är fria från tumörvävnad. 

Strålbehandling kan riktas mot lymfkörtlarna om det visar förekomst av kvarvarande sjukdom 

där (Kvinnsland 2003). Cytostatika kan ges preoperativt för att krympa tumören och öka 
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chansen för en bröstbevarande kirurgi (Bergh & Emdin 2008). Cytostatika och/eller hormonell 

behandling används postoperativt där det finns misstanke att sjukdomen har spridit sig till andra 

delar av kroppen (Gjertsen 2003). 

 

 

Sjuksköterskan har ett viktigt ansvar vid omvårdnaden vid bröstcancer (Gjertsen 2003). En stor 

del av omvårdnaden är att finnas till hands för patienten och lyssna samt vara lyhörd för 

kvinnans känslor (Börjeson & Johansson 2008; Gjertsen 2003). En annan betydelsefull del är 

att sjuksköterskan är uppmärksam på kvinnans svårigheter och behov och därmed försöker göra 

det lättare för kvinnan att hantera de problem hon ställs inför (Gjertsen 2003). 

 

 

Socialt stöd 

Då en kvinna får beskedet om att hon har bröstcancer innebär det stora förändringar för henne 

både fysiskt och psykiskt. Hon kommer att stå inför en påfrestande och långvarig behandling 

(Gjertsen 2003). De kommer tillsammans med detta kämpa med sin femininitet och kroppsbild 

och därför är de i ett stort behov av stöd (Erci et al. 2007).  Kvinnorna beskriver att de behöver 

vara omgivna av människor som kan bära känslorna av lidande som de upplever (Arman et al. 

2002). 

 

Socialt stöd delas in i emotionellt och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd innefattar stöttande 

gester, detta stöd kan ges genom att enbart vara närvarande för patienten. Det är ibland önskvärt 

hos patienten att inte behöva prata utan bara känna närvaron och stödet fysiskt. Men det är inget 

måste att vara närvarande, enbart vetskapen om att någon finns tillgänglig för samtal och 

vetskapen om att andra personer tänker och ber för dig kan vara tröstande. Emotionellt stöd kan 

ges genom att aktivt lyssna och samtidigt delta i en konversation med patienten, visa empati, 

ge patienten självförtroende om att det kommer gå bra för honom/henne och genom att vara 

uppmuntrande. Dessa gester som ges inom emotionellt stöd syftar till att minska osäkerhet, 

ångest, depression, hopplöshet och stress hos patienten. Instrumentellt stöd ges genom att 

erbjuda praktiska tjänster genom att exempelvis laga mat, hjälpa till i hushållet eller passa barn. 

Att erbjuda skjuts och assistans med pengar är också en variant av instrumentellt stöd (Finfgeld-

Connett 2005). Det är partnern och vänner samt barn och föräldrar som utgör det största sociala 

stödet (Finfgeld-Connett 2005; Salonen et al. 2013). Socialt stöd kan också fås från 

sjukvårdspersonal men det är inte lika vanligt (Salonen et al. 2013), socialt stöd från 

sjukvårdpersonal önskas främst när det sociala stödet från de närstående inte är tillfredställande 

(Finfgeld-Connett 2005). 

 

Socialt stöd leder till ett bättre välmående, detta på grund av minskad rädsla och en förhöjd 

känsla av försäkran för framtiden (Finfgeld-Connett 2005). Leung et al. (2014) skriver att det 

finns ett samband mellan socialt stöd och livskvalité för kvinnor med bröstcancer. 

Undersökningen av Leung et al. (2014) visar att högre socialt stöd är associerat med högre 

fysisk och mental livskvalité. De kvinnor som får en bröstcancerdiagnos och som inte har en 

partner eller annan källa till socialt stöd löper högre risk för negativt påverkad livskvalité. 

Behandlingar som enbart riktas mot den fysiska aspekten av bröstcancer och som utesluter den 

psykiska och sociala aspekten lämnar patienterna mer sårbara för fortsatt ångest. Hutchison 

(1999) menar att behovet av socialt stöd inte kan förnekas. Socialt stöd kan få en potentiellt 

effektiv inverkan på flera områden av vården, till exempel inom delaktighet, återhämtning från 

akut sjukdom och anpassning till kronisk sjukdom.  
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Sjuksköterskans ansvar vid socialt stöd 

Sjuksköterskan kan hjälpa till på flera sätt för att underlätta socialt stöd. Genom att introducera 

kvinnor med bröstcancer till stödgrupper med andra drabbade kvinnor ser sjuksköterskan till 

att kvinnan får stöd (Ono et al. 2017). Sjuksköterskan kan ge stöd och information till patientens 

partner som vägleder dem i hur de kan stötta sina fruar (Çömez & Karayurt 2016). Partnern till 

kvinnor med bröstcancer kan känna sig hjälplösa då de inte vet hur de ska hjälpa kvinnorna att 

hantera symtomen. Därför är det är viktigt att sjuksköterskan stöttar anhöriga i detta och ger 

information och utbildning i hur partnern ska hantera cancern och symtomen som frun upplever. 

Detta för att partnern ska känna sig tryggare i sin roll att stötta kvinnan (Chung & Hwang 2012). 

 

Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. När en kvinna får en 

bröstcancerdiagnos innebär det stora förändringar för henne, hon kommer att gå igenom en 

påfrestande tid då hennes behov av stöd är stort. Ett sätt för kvinnan att få detta stöd är genom 

socialt stöd som delas in i både emotionellt och instrumentellt stöd och ges oftast från familj 

och vänner. Socialt stöd har bevisad positiv effekt på kvinnans livskvalité och har en effektiv 

inverkan på flera områden inom vården. Sjuksköterskan kan på flera sätt underlätta det sociala 

stödet men för att kunna göra det på bästa sätt behövs det kunskap om kvinnans egna 

upplevelser av socialt stöd.  

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa olika aspekter av upplevelsen av socialt stöd 

hos kvinnor med bröstcancer.  
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Metod 
En litteraturstudie innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa information inom det 

valda problemområdet. Målet var att åstadkomma en sammanfattning av information från redan 

genomförda empiriska studier. Vidare innehåller en litteraturstudie tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier, redovisning av exkluderade studier samt motiveringar till varför dessa inte 

har inkluderats i studien. Litteraturstudien ska redovisas i form av en rapport som ska innehålla 

syfte, metod, resultat, analys, slutsats och diskussion (Forsberg & Wengström 2015). 

 

Litteraturstudien har följt Polit och Becks (2012) nio steg, se figur 1. Stegen är fritt tolkade och 

steg 6 och 7 har därför bytt plats. 
 

 
Figur 1. Egen tolkning och fritt översatt av Polit och Becks (2012) nio steg. 

 

Litteratursökning 

I steg 1 (Polit & Beck 2012) formulerades ett syfte, vidare i steg 2 (Polit & Beck 2012) valdes 

vilka databaser sökningarna skulle ske i. Databaserna som valdes var CINAHL och PubMed då 

det var databaser lämpliga för omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2015). Sökning i 

Psychinfo gjordes, utan relevanta resultat och därför exkluderades den databasen. Sökorden 

samt inklusions- och exklusionskriterier valdes utifrån studiens syfte. Sökorden i CINAHL blev 

efter Major Headings - MH: breast neoplasms och support psychosocial. I CINAHL Headings 

hänvisar de social support till support psychosocial och därför valdes det sökordet. I CINAHL 

kan sökorden sökas som keywords för att göra sökningen mer specifik, samt att antalet artiklar 

blev hanterbart. Keywords som valdes var: experience och social support. Sökord i fritext var: 

experienc*. I PubMed användes sökorden breast neoplasms och social support som MeSH-

term. Experience söktes som fritext, se tabell 1 och 2. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var artiklar som var peer reviewed, att språket i artiklarna var på svenska, 

norska eller engelska. Artiklarna var publicerade mellan 2008–2018 och handlade om 

bröstcancerpatienter med pågående bröstcancer. Exklusionskriterier som gjordes var 

reviewartiklar, män som patienter och socialt stöd från vårdpersonal. 

 

I steg 3 (Polit & Beck 2012) utfördes databassökningen som redovisas i tabellerna nedan, se 

tabell 1 och 2. När de kombinerade sökningarna gjordes lades filtrering för publiceringsår till i 

båda databaserna samt filtrering ”peer reviewed” i CINAHL, detta markeras med ”+” i 

tabellerna. Sökningarna med tvåordskombinationer gav för stort antal artiklar, därför lades ett 

tredje sökord till för att få ner antalet artiklar till en hanterbar mängd. 

 

 

Tabell 1 Sökning i CINAHL 2018-02-08. 

 Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 2 Urval 3 

S1: CINAHL (MH Support, 

Psychosocial) 

44 558    

S2: CINAHL (MH Breast 

Neoplasms) 

44 469    

S3: CINAHL ”Experience” 128 698    

S4: CINAHL S1 AND S2  + 717    

S5:  CINAHL S1 AND S2 

AND S3  + 

129 21 1 1 

 

S6: CINAHL ”Social 

support” 

15 077    

S7: CINAHL Experienc* 234 208    

S8: CINAHL S2 AND S6  + 283    

S9: CINAHL S2 AND S6 

AND S7  + 

91 13 (9) 4 4 

Totalt utan 

dubletter: 

   25 5 5 

MH = Major Headings ( ) = interna dubbletter ” ” = keyword * = trunkering + = inklusions- 

och exklusionskriterier. 
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Tabell 2 Sökning i PubMed 2018-02-08. 

 Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 

3 

S1: PubMed breast neoplasms 

[MeSH Terms] 

259 405    

S2: PubMed social support 

[MeSH Terms] 

62 430    

S3: PubMed experience [All 

Fields] 

562 838    

S4: PubMed S1 AND S2  + 779    

S5: PubMed S1 AND S2 AND 

S3  + 

151 16 ((5)) 4 4 

Totalt utan 

dubletter: 

   11 4 4 

(MeSH) = Medical Subject Headings (( )) = externa dubbletter med CINAHL + = inklusions- 

och exklusionskriterier  

 

Tabell 3 Översikt av urvalsprocessen. 

Databas Sökning Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL S4 129 21 1 1 

CINAHL S7 91 13(9) 4 4 

PubMed S4 151 16 ((5)) 4 4 

Manuell sökning    1 1 

Totalt utan 

dubletter: 

 371 36 10 10 
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Urvalsprocessen 

 

Urval 1 

I steg 4 (Polit & Beck 2012) fortsatte arbetet med att läsa titlar och abstrakt på samtliga artiklar 

som framkom i sökningarna, för att översiktligt välja ut de som skulle passa till studien. Artiklar 

valdes bort då de inte stämde överens med syftet. De som valdes bort handlande inte om socialt 

stöd, handlade om patienter som blivit friska från sin cancer, svarade inte på syftet på annat sätt 

som till exempel att de handlade om andra sjukdomar. Övriga artiklar som valdes bort var från 

annat perspektiv än patientens eller var reviewartiklar. Summan från urval 1 blev 36 artiklar 

exklusive dubbletter, se tabell 1 och 2. 

 

Urval 2 

I steg 5 (Polit & Beck 2012) lästes de valda artiklarna igenom i fulltext för att säkerställa att de 

stämde överens med den här studiens syfte. Detta resulterade i en slutsumma på 9 artiklar från 

databassökningen, se tabell 1 och 2. Artiklar valdes bort då de involverade annat stöd än det 

sociala (n=9), inte kvinnans perspektiv (n=3), handlade inte om kvinnans upplevelser/ känslor 

(n=9) handlade om kvinnor som är friska från sin cancer (n=6). Därefter gjordes en manuell 

sökning där en artikel lades till för granskning i steg 5 och 6, se tabell 3. Totalt 10 artiklar gick 

vidare till urval 3, av dem var 9 artiklar kvalitativa och 1 artikel var både kvalitativ och 

kvantitativ (mixed method). 

 

Urval 3 

I steg 6, se figur 1, gjordes en kvalitetsgranskning på valda artiklar utifrån Polit och Becks 

(2012) granskningsmallar: ”Guide to an Overall Qritique of a Quantitative Research Report” 

och ”Guide to an Overall Qritique of a Qualitative Research Report”. Samtliga artiklar från 

urval 2 kvarstod efter kvalitetsgranskningen, totalt 10 artiklar. De presenterades i en 

artikelmatris, se Bilaga 1. 

 

Databearbetning 
I steg 7 (Polit & Beck 2012) se figur 1, lästes de 10 artiklarna i sin helhet med syfte att 

sammanställa informationen. I steg 8 analyserades materialet med fokus på att identifiera 

kategorier (Polit & Beck 2012). Artiklarna skrevs ut på papper och lästes enskilt upprepade 

gånger och i par för att undvika individuella tolkningar. Artiklarna fick en egen bokstav för att 

särskilja dem samt för att underlätta vid referenshantering. De delar av resultatet som svarade 

på syftet markerades och klipptes ut för att få en tydlig överblick för att kunna urskilja likheter 

och olikheter i materialet. Därefter identifierades fyra kategorier, Att uppleva engagemang, Att 

uppleva samhörighet, Att inte vilja be om stöd och Att inte få stöd, se figur 2. I steg 9 som är 

Polit och Becks (2012) sista steg sammanställdes materialet i ett resultat. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Fusk och ohederlighet får inte existera i forskning, med fusk och ohederlighet ingår stöld eller 

plagiat av data, inkorrekt referenshantering och förvrängning av forskningsprocessen. En 

litteraturstudie ska innehålla studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där etiska 

överväganden har genomförts. Det är viktigt att redovisa alla resultat (Forsberg & Wengström 

2015). Enligt CODEX (2017) får inte oredlighet i forskning förekomma. Detta innefattar bland 
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annat att förfalska eller förvränga forskningsresultat eller att ge vilseledande uppgifter om en 

författares insats i forskningen. 

 

I den här litteraturstudien har referenser hanterats korrekt och det har tydliggjorts när det var 

någon annan författare eller forskare som skrivit texten. För att undvika feltolkning lästes 

artiklarna först på egen hand och sedan jämfördes tolkningarna av resultaten tillsammans. Citat 

i resultatet har bevarats på originalspråk för att inte skapa egna tolkningar. För att resultatet 

skulle bli sanningsenligt redovisades alla resultat. Artiklarna som användes i litteraturstudien 

granskades så att de var godkända från en etisk kommitté eller att etiska överväganden hade 

genomförts. 
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Resultat 
Syftet med litteraturstudien var att belysa olika aspekter av upplevelsen av socialt stöd hos 

kvinnor med bröstcancer. Resultatet baserades på 10 artiklar som presenterades i en 

artikelmatris, se bilaga 1. Det framkom genom databearbetning fyra kategorier, Att uppleva 

engagemang, Att uppleva samhörighet, Att inte vilja be om stöd och Att inte få stöd. se figur 2. 

 

 

 

Figur 2. Översikt av kategorier. 

 

Att uppleva engagemang 
När kvinnor fick bröstcancer behövde de någon i sin närhet för att stötta dem (Landmark et al. 

2008). Engagemang i form av fysisk närvaro ansågs vara en viktig del av socialt stöd (Alqaissi 

& Dickerson 2010; Drageset et al. 2012), det fick kvinnorna att inte känna sig ensamma 

(Suwankhong & Liamputton 2016). Att en närstående var engagerad och närvarande vid 

påfrestande stunder hjälpte kvinnorna att hantera sin sjukdom bättre (Phensiri & Pranee 2017). 

Att vara fysiskt närvarande var ett sätt för de närstående att visa att de brydde sig (Alqaissi & 

Dickerson 2010; Drageset et al. 2016; Suwankhong & Liamputton 2016) och det upplevdes 

som hjälpsamt för kvinnorna (Alqaissi & Dickerson 2010). Att ha någon närvarande men att 

inte behöva prata om sin cancer upplevdes som positivt (Alqaissi & Dickerson 2010; Drageset 

et al. 2016). Kvinnorna upplevde läkarbesök som påfrestande (Alqaissi & Dickerson 2010) det 

var då ett bra stöd att ha en närstående fysiskt närvarande under bilfärden till och från sjukhuset 

(Coyne et al. 2012). Att ha en närstående på plats under läkarbesöken gav mod och 

självförtroende till kvinnorna att ställa frågor (Coyne et al. 2012). De närstående hjälpte också 

till med att komma ihåg information från läkaren (Coyne et al. 2012; Drageset et al. 2012). 

 

Kvinnorna upplevde ett stort stöd och engagemang från familj och vänner när de fick sin 

bröstcancerdiagnos (Landmark et al 2008). Detta gav kvinnorna en styrka som fick dem att inte 

Att uppleva 
engagemang

Att uppleva 
samhörighet

Att inte vilja 
be om stöd

Att inte få 
stöd
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tappa hoppet och att fortsätta leva trots sjukdomen (Phensiri & Pranee 2017; Suwankhong & 

Liamputton 2016). Uppmuntran, försäkran och acceptans var viktigt för kvinnorna under 

behandlingen (Alqaissi & Dickerson 2010). Kvinnorna upplevde att det gav dem styrka att ha 

familjen tillgänglig. Vetskapen om att personer tänkte på dem gav dem styrka och säkerhet 

(Drageset et al. 2012). 

 

Kvinnorna upplevde att närstående visade engagemang genom praktiskt stöd, det involverade 

hjälp med klädtvätt och matlagning (Alqaissi & Dickerson 2010; Phensiri & Pranee 2017; 
Suwankhong & Liamputton 2016; Yoo et al. 2010). Även kvinnornas grannar hjälpte till med 

hushållssysslor. Det praktiska stödet hjälpte till att reducera biverkningarna från behandlingarna 

(Suwankhong & Liamputton 2016). Ett stort stöd från familjen var att de gav skjuts och följde 

med till sjukhuset (Phensiri & Pranee 2017; Suwankhong & Liamputton 2016; Yoo et al. 2010), 

det gav styrka till kvinnorna (Phensiri & Pranee 2017). För de kvinnor som behövde ekonomisk 

hjälp var familj och vänner ett stöd då de hjälpte till med kostnader (Alqaissi & Dickerson 2010; 

Coyne et al. 2012; Phensiri & Pranee 2017; Suwankhong & Liamputton 2016; Yamamoto et al. 

2015). 

 

Ibland var inte de närståendes engagemang uppskattat av kvinnorna, de ansåg att det var svårt 

att ta emot och acceptera stöd (Drageset et al. 2012). Andras sympati, ömkan och medlidande 

fick kvinnorna att känna sig rädda och sårbara (Drageset et al. 2012; Drageset et al. 2016), det 

fick dem att tro att deras prognos var dålig (Drageset et al. 2012). Kvinnorna kände ett behov 

av att kunna ta hand om sig själva och tackade därför nej till hjälp från andra (Yoo et al. 2010), 

de upplevde extra hjälp som ett bevis på att de var sjuka. De kände sig sårbara när deras roll 

som mamma eller fru blev ersatt av någon som ville hjälpa, att någon annan städade deras hem 

eller tog hand om deras barn var inte betraktat som positivt hos alla kvinnor. Det upplevdes som 

ett intrång i deras privatliv (Coyne et al. 2012).  

The mums [mothers] at school rallied and did up a roster about meals … which 

was a huge help. … they offered to help and scrub the toilet and things like 

that but I felt really uncomfortable about people coming in …you feel you 

should be able to look after your family. (Coyne et al. 2012, s. 127). 

 

 

Att uppleva samhörighet 
Det var viktigt för kvinnorna att ha en gemenskap med andra kvinnor i samma situation, det 

fick dem att inse att de inte var ensamma (Drageset et al. 2016; Landmark et al. 2008), och 

minskade deras rädsla (Drageset et al. 2016). Att andra delade samma tankar och känslor gav 

dem stöd och det upplevdes som positivt (Landmark et al. 2008; Drageset et al. 2012). Andra 

kvinnor som hade/hade haft bröstcancer var ett stort emotionellt stöd (Alqaissi & Dickerson 

2010; Yoo et al. 2010), då kvinnorna kunde vara mer öppna mot dem än sina familjer eftersom 

de förstod deras situation (Drageset et al. 2016; Landmark et al. 2008; Vilhauer 2008). 

Kvinnorna fick stöd och tröst genom att dela erfarenheter med andra kvinnor med bröstcancer 

(Alqaissi & Dickerson 2010), de upplevde det positivt att dela sina berättelser med någon som 

hade gått igenom samma resa. De kunde prata hur mycket de ville utan att de andra kvinnorna 

tröttnade på att lyssna (Drageset et al. 2016). De andra kvinnorna delade med sig av information 

och gav kunskap om bröstcancer och dess behandlingar (Alqaissi & Dickerson 2010; Drageset 

et al. 2012; Drageset et al. 2016; Phensiri & Pranee 2017). De försäkrade kvinnorna om att de 
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kommer ta sig igenom behandlingarna och gav dem hopp (Alqaissi & Dickerson 2010; Drageset 

et al. 2012; Phensiri & Pranee 2017). 

 

Kvinnorna sökte sig till bröstcancerorganisationer för att komma i kontakt med stödgrupper 

(Drageset et al. 2016). Att få höra de andra kvinnornas berättelser gav dem nya synvinklar och 

perspektiv, de insåg att alla hade olika erfarenheter och var oroliga över olika aspekter av deras 

situationer (Drageset et al. 2016; Landmark et al. 2008). De kände sig trygga att kunna fråga 

vad som helst i gruppen då ingen var dömande och alla hade mycket frågor (Drageset et al. 

2016). 

Det fanns de kvinnor som inte ville vara en del av samhörigheten med de andra kvinnorna. Det 

upplevdes som negativt att dela erfarenheter då de upplevde att deras resor skiljde sig från 

varandra och inte kunde jämföras. Alla ville heller inte delta i stödgrupper då de ansåg att det 

grävde upp det förflutna och redan bearbetade känslor istället för att de skulle kunna blicka 

framåt (Drageset et al. 2016). Kvinnorna upplevde ibland att det inte hjälpte samt var 

påfrestande att höra andra kvinnors negativa erfarenheter som besvärliga symtom eller cancer 

återfall (Alqaissi & Dickerson 2010). 

 

Att inte vilja be om stöd 
Trots att det var viktigt för alla kvinnor att dela upplevelsen med familjen, så var det inte alla 

som kunde det (Drageset et al. 2016). Vissa kvinnor pratade inte med familjen om sina 

bekymmer för att de ville skydda dem (Coyne et al. 2012; Vilhauer 2008) då de upplevde att 

familjen var mer orolig än vad kvinnan själv var (Drageset et al. 2016). Familjens sorg och oro 

blev stressande för kvinnan (Vilhauer 2008). Att dölja obehagliga symtom var vanligt för att 

framstå som stark och skydda familjen (Alqaissi & Dickerson 2010). Det fanns de kvinnor som 

inte visade sina känslor och höll ett avstånd från sin partner då de inte ville vara till besvär samt 

inte visste hur partnern skulle reagera. De ville inte begära för mycket stöd av partnern för att 

de var rädda att de skulle ha för höga förväntningar på dem samt att de redan åsamkat dem 

mycket problem efter att de blev diagnostiserade med cancer (Yamamoto et al. 2015). De var 

även oroliga ifall familjen fick tillräckligt med stöd (Coyne et al. 2012) därför var de tvungna 

att balansera sitt eget behov av stöd med familjens behov (Drageset et al. 2012). Kvinnorna 

valde vilken information de skulle dela med familjen och andra människor för att skydda sig 

själva mot negativt stöd och för att undvika att bli svikna (Alqaissi & Dickerson 2010; Yoo et 

al. 2010). 

 

De pratade med vänner för att inte lägga all börda på sin familj (Drageset et al. 2012; Drageset 

et al. 2016), de upplevde också att det ibland var enklare att prata med någon som inte var för 

känslomässigt engagerad (Drageset et al. 2012). ”I have to use’ my friends; if not, it will be too 

much for my husband” (Drageset et al. 2012, s. 44). Äldre kvinnor ville inte be om stöd och 

lägga börda på sina barn då de ansåg att barnen hade fullt upp med sina egna liv och kvinnorna 

ville kunna vara självständiga. Kvinnorna antog att deras barn varken hade tid eller möjlighet 

att hjälpa till och ge stöd (Yoo et al. 2010). 

 

Att inte få stöd 
Kvinnorna fick inte alltid det stöd de behövde och de kände sig besvikna över det (Drageset et 

al. 2016), men de visade inte sin besvikelse för partnern då de redan belastat dem mycket 
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(Yamamoto et al. 2015). De kände att deras vänner inte visste vad de skulle säga och upplevde 

att vännerna kände att de inte ville störa dem (Drageset et al. 2012). När kvinnorna fick cancer 

var det många vänner som tog avstånd, de upplevde att de drog sig undan (Drageset et al. 2016). 

It’s almost like they’ll cross the road because they’re scared … that’s just their 

inability to deal with the word ”cancer” because it’s a big word … but this has 

brought the family closer together, we all know we’ve got to rely on each 

other. (Coyne et al. 2012, s. 127) 

Andra kvinnor undvek att prata om sin cancer och det de själva tyckte var viktigt med andra då 

de kände att familj och vänner var ointresserade och gav dem otillräckligt stöd. Kvinnorna 

upplevde att deras närstående förminskade deras bekymmer då de inte ville förstå allvaret i 

sjukdomen och att den skulle kunna leda till döden (Vilhauer 2008). Otillräckligt stöd kunde 

grundas i att partnern inte hade tillräckligt med förståelse och kunskap kring bröstcancer, 

partnern stöttade enbart vid de symtom som uppenbart var synliga fysiskt och inte vid de mindre 

uppenbara symtomen (Yamamoto et al. 2015). Kvinnorna upplevde att partnern kunde känna 

sig stressad över att behöva ge stöd och partnern fick då svårt att vara ett bra stöd (Coyne et al. 

2012), att kvinnan inte fick tillräckligt med stöd från partnern ledde till att hon blev stressad 

(Alqaissi & Dickerson 2010). Det fanns de kvinnor som upplevt tillräckligt stöd i början när de 

fick sin diagnos men att stödet avtog för tidigt och blev otillräckligt. De kände att deras 

närstående glömt bort deras cancer trots att den fanns kvar och kvinnorna fortfarande behövde 

stöd (Drageset et al. 2016).  
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa olika aspekter av upplevelsen av socialt stöd hos 

kvinnor med bröstcancer. Resultatet visade att socialt stöd var viktigt för kvinnorna med 

bröstcancer. Att dela upplevelser med andra kvinnor med bröstcancer var en stor del av socialt 

stöd som gav dem tröst. Socialt stöd gav dem styrka och fick dem att känna sig mindre 

ensamma. I resultatet framkom också att kvinnorna inte alltid fick det stöd de behövde. Detta 

kunde bero på okunskap hos familjemedlemmar och vänner samt att kvinnorna inte alltid 

vågade be om stöd. Det fanns de kvinnor som kände sig sårbara när de var i behov av stöd. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att det var viktigt för kvinnor med bröstcancer att ha en gemenskap med andra 

kvinnor i samma situation. De kände sig trygga i stödgrupper med medpatienter. Detta stöds av 

Ono et al. (2017) som visar i sin studie att delta i en stödgrupp gav emotionellt stöd, som empati 

från kvinnor som genomgår samma sak. De kände sig mindre isolerade då de fick träffa andra 

kvinnor med samma sjukdom, de var inte längre ensamma i sin situation och de fick mycket 

uppmuntran från de andra deltagarna i stödgruppen. Dunn et al. (2003) beskriver stödgrupper 

som ett emotionellt och informativt stöd från personer som delar upplevelsen. I dessa grupper 

minskar stigmatisering, erfarenheter normaliseras och hopp om framtiden ökar (Dunn et al. 

2003). Stödgrupper är en viktig del i det sociala stödet hos kvinnor med bröstcancer, därför är 

det av stor betydelse att vårdpersonal informerar ifall stödgrupper finns tillgängliga. 

 

Precis som vid bröstcancer beskriver Roland et al. (2013) att socialt stöd var viktigt även vid 

äggstockscancer. Det minskade depression och ångest och fick patienterna att må bättre. En 

viktig del av det sociala stödet utgörs, som vid bröstcancer, av stöd från medpatienter med 

äggstockscancer, den större delen genom gruppträffar. Kvinnor med äggstockscancer ansåg 

också att medpatienterna oftare förstod de fysiska och psykiska symtomen cancern medförde, 

som patienternas familj kunde ha svårigheter att förstå. Trots att familjen inte alltid förstod lika 

mycket så upplevde ändå patienterna att de var en stor del av det sociala stödet (Roland et al. 

2013). Detta visar att socialt stöd är viktigt för patienter med andra sorters sjukdomar också 

samt att det sociala stödet har liknande karaktär. 

 

Resultatet visade att det fanns de kvinnor som inte pratade om sina bekymmer med familjen för 

att skydda dem, eftersom de upplevde att familjen var mer orolig över cancern än vad kvinnan 

själv var. Deras upplevelser styrks av Browall et al. (2006) som skriver att männen ofta hade 

svårare än kvinnorna att acceptera att kvinnan hade fått bröstcancer. Kvinnorna upplevde att 

männen ”uppehöll” sig med andra saker som hushållssysslor istället för att konfrontera att 

kvinnan hade cancer och stötta henne. Konsekvensen av detta blev att kvinnorna inte vågade 

dela med sig av sina egna rädslor till männen då de var rädda att männen inte skulle klara av 

det. Partnerns behov av stöd och vägledning för att kunna vara där för kvinnan blev inte 

tillgodosett av vården. Arman et al. (2002) skriver att kvinnorna upplevde att de blev nekade 

av familj och vänner att uttrycka, reflektera och utveckla sina egna känslor av lidande, då 

familjen enbart ville se kvinnan som stark och att hon kämpade. Kvinnorna jobbade aktivt med 

att dölja sitt eget lidande från sin familj och vänner, detta ledde till ett ökat lidande för kvinnan.  
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Fortsättningsvis förklarar Cheng et al. (2014) i sin studie om partnerns perspektiv och partnern 

upplevde ett ökat behov av information från sjukvårdspersonal. De upplevde behov av hjälp för 

att veta hur de skulle hantera sin egen stress och ångest samtidigt som de skulle stötta kvinnan. 

De önskade information om sin roll som partner och som det huvudsakliga stödet för kvinnan, 

de önskade också att få information om hur de kunde hjälpa kvinnan att kunna fokusera på sig 

själv. De ville få en förståelse för kvinnornas känslor för att kunna vara ett bättre stöd, både på 

det känslomässiga och praktiska planet. Partnern kände sig ofta rädd för kvinnans sjukdom och 

utgången av bröstcancern och detta grundades ofta i att de fått för lite information från 

sjukvården gällande kvinnans tillstånd (Cheng et al. 2014). Detta visar att det är viktigt för 

sjukvårdspersonal att veta hur de kan hjälpa partnern att stötta kvinnan. 

 

I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde ett stort stöd och engagemang från familj och 

vänner när de fick sin bröstcancerdiagnos. Dawe et al. (2014) stödjer detta då de i sin studie 

skriver att kvinnornas huvudsakliga stöd kommer från deras makar men även övrig familj och 

vänner. Detta stöd var i form av emotionellt stöd. Deras stöd var mycket uppskattat då de hade 

någon att prata med närsomhelst, de kände sig inte ensamma i sitt hem och de hade någon att 

luta sig emot hemma. Pauwels et al. (2013) skriver dock att behovet av information från 

sjukvård också fanns hos kvinnor med bröstcancer. Främst om fysisk och psykologisk funktion 

och även om sin självbild. Denna information önskades komma från individuella möten med 

vårdare eller genom broschyrer. Khoubbin Khoshnazar et al. (2016) skriver att behovet av 

kommunikation med vårdpersonal, gärna en sjuksköterska eller en bröstcancer-sjuksköterska 

var stort. Att sjuksköterskan var fysiskt närvarande eller tillgänglig var något som lugnade 

kvinnor med bröstcancer. Att ha ett bra stöd från sjuksköterskan hjälpte till att reducera smärta 

samt öka hoppet om att bli frisk (Khoubbin Khoshnazar et al. 2016). Trots att kvinnorna får 

gott socialt stöd så finns fortfarande behovet av information från sjukvården. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien har utgått ifrån Polit och Becks (2012) nio steg vilket innebär att studien har 

genomförts organiserat och noggrant. Det ökade studiens replikerbarhet vilket ansågs som en 

styrka. Steg 6 och 7 (Polit & Beck 2012) har bytt plats med varandra då den fria tolkningen 

innebar att den kritiska granskningen skedde före sammanställningen av informationen. Det 

sågs ingen mening med att sammanställa information från artiklarna om de sedan skulle riskera 

att falla bort i den kritiska granskningen. 

 

Databaserna som användes var CINAHL och PubMed, dessa ansågs lämpliga då de var inom 

området omvårdnad. Sökorden som användes var Breast neoplasms, support psychosocial, 

experience och social support. Sökorden som användes var relevanta och täckte hela studiens 

syfte. En styrka var att samma sökord användes i båda databaserna vilket gav liknande resultat. 

Att använda experience var en styrka då det bäst beskrev patienternas upplevelse. En svaghet 

var att vi inte testade att söka på breast cancer i fritext då det kunnat bredda sökningen. 

Ytterligare en svaghet med sökningarna var att i CINAHL var experience sökt med trunkering 

vilket det inte var i PubMed, detta kan ha begränsat relevanta artiklar i PubMed. I CINAHL 

gjordes först en sökning med experience som keyword för att få ett mer specifikt resultat. Efteråt 

söktes experience med trunkering för att bredda sökningen. Att söka på experience som 

keyword har i efterhand betraktats som överflödigt då experience med trunkering gav fler 

artiklar. Något som kan ha begränsat studien var att kvinnor fria från bröstcancer har 
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exkluderats. Studien valdes att göras med den exklusionskriterien ändå för att inte få en för bred 

sökning. 

 

Resultatet baserades på nio kvalitativa artiklar och en mixed method artikel. Att använda 

kvalitativa artiklar ansågs vara en styrka då de fångade upp respondenternas upplevelser. Alla 

artiklar använde sig av intervjuer i datainsamlingen och det gav respondenterna möjlighet att 

utveckla sina svar. En svaghet var att det inte användes någon kvantitativ artikel att ställa de 

andra artiklarna emot för att jämföra och eventuellt styrka resultatet. Ytterligare en svaghet 

kunde vara den låga svarsfrekvensen som präglade flera av artiklarna. Det gjordes en 

övervägning och artiklarna innehöll ett relevant resultat från flera synvinklar och kunde därför 

användas. 

 

Studierna som användes i resultatet utfördes i länderna Australien, Japan, Jordanien, Norge, 

USA och Thailand. Fördelen med att använda studier från många olika länder var att resultatet 

blev brett och inkluderade perspektiv från flera olika länder och kulturer. Nackdelen var att 

ländernas kulturer, kvinnornas olika livsstandard och ekonomiska förhållande varierade mellan 

olika länder och påverkade upplevelsen av socialt stöd. 

 

En ordbok har använts för att undvika feltolkning av det engelska språket som studierna använt 

sig av. Trots detta finns viss risk att meningsuppbyggnader har tolkats fel då författarnas 

modersmål inte var engelska. 

 

Två av artiklarna var från samma författare Drageset et al.2012 och Drageset et al. 2016, vilket 

kan ses som en svaghet då dessa artiklar kan ha varit präglade av författarens förförståelse. 

Dock sågs det som en styrka då hon hade mycket kunskap kring socialt stöd eftersom hon hade 

skrivit flera artiklar kring det ämnet. Däremot använde de två artiklarna sig av samma 

fokusgrupp vilket ansågs som en svaghet. 

 

Genomgående under studien har arbetet diskuterats, problematiserats och analyserats 

gemensamt för att undvika personliga tolkningar. Samt för att försäkras om att studien har följt 

tolkningen av Polit och Becks (2012) nio steg och att resultatet svarat på syftet. En stor styrka 

var att varje del av arbetet har skrivits tillsammans. En annan styrka var att de utvalda artiklarna 

till resultatet redovisat liknande resultat, detta bekräftar att rätt sökord har använts och att 

urvalsprocessen har hanterats korrekt. 

 

Klinisk betydelse 
Studien är av klinisk betydelse då det är viktigt för sjuksköterskan att veta vilket stöd kvinnor 

med bröstcancer upplever att de får utanför sjukvården. Genom den kunskapen kan 

sjuksköterskan fylla eventuella luckor som dyker upp och komplettera med professionellt stöd 

vid behov. Med kunskap om vilket stöd kvinnan behöver kan sjuksköterskan hjälpa närstående 

i hur de kan stötta kvinnan. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Dagens forskning om socialt stöd vid bröstcancer fokuserar främst på kvinnans perspektiv.  Ett 

förslag på vidare forskning är att rikta studierna till partnerns perspektiv och hur de upplever 

att ge stöd. Detta kan stärka kvinnornas och deras partners förståelse för varandra och därmed 

minska klyftan mellan vad kvinnorna önskar för stöd och det stöd de får. Ytterligare något som 

skulle vara intressant att forska vidare kring är på vilket sätt sjuksköterskan kan underlätta det 

sociala stödet enligt patienternas åsikter, för att de senare ska ha fördjupad kunskap om hur de 

kan hjälpa. 

 

Slutsats 
Det framkom att det största stödet kvinnorna fick var emotionellt och det kom främst från de 

närmast närstående, det förekom också instrumentellt stöd men inte i lika stor utsträckning. 

Socialt stöd visade sig kunna upplevas både positivt och negativt av kvinnorna beroende på om 

de fick det eller inte och hur de fick det.  
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