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Sammanfattning 
Bakgrund: Stöd är ett viktigt och centralt begrepp inom omvårdnad, men trots detta finns det 
en otydlighet kring begreppet och dess betydelse. Sjuksköterskan ska ge stöd både till 
patienter och närstående och när begreppet är otydligt kan det vara svårt att ge stöd på ett 
lämpligt sätt. Stöd har i tidigare forskning benämnts som vägledning, hjälp, närvaro och 
uppmuntran. Det finns ingen tydlig och gemensam definition på vad begreppet verkligen 
betyder och detta skapar en osäkerhet kring begreppet. 
Syfte: Syftet var att belysa innebörden av begreppet stöd för att därmed få en fördjupad 
förståelse och kunskap om begreppet stöd in en omvårdnadskontext. 
Metod: En begreppsanalys enligt Koort som grundar sig studier av både etymologiska 
ordböcker och synonymordböcker. 
Resultat: Enligt den etymologiska utredningen framkom det att begreppet stöd inte har 
förändrats något avsevärt över tid, utan det som har förändrats är sammanhanget det sätts in i. 
Av den semantiska analysen och diskriminationsanalysen framkom det två olika dimensioner 
av stöd. Den första dimensionen är innebörden av stöd och detta är hjälp, beskydd och 
uppmuntran. Den andra dimensionen är förutsättningar för stöd och dessa är förståelse och 
bekräftelse av patientens situation, samt en känsla av sympati. Med hjälp av dessa två 
dimensioner kunde en teoretisk definition av begreppet stöd bildas enligt följande: Stöd i en 
omvårdnadskontext innebär hjälp, beskydd och uppmuntran. En förutsättning för att kunna 
ge stöd är förståelse och bekräftelse av patientens situation, samt en känsla av sympati. Den 
person som ger stöd blir patientens stöttepelare. 
Slutsats: Resultatet av denna studien kan inte bara ge sjuksköterskan, utan all vårdpersonal, 
en fördjupad kunskap och förståelse kring begreppet stöd. Med hjälp av en tydlig definition 
av begreppet kan vårdpersonalen känna en trygghet i situationer där de behöver ge stöd och 
på så vis blir också vården säkrare. Det blir inte heller skillnad på vem det är som ger stödet 
utan alla patienter får samma möjlighet att få ett lämpligt stöd. 

 
Nyckelord: begrepp, begreppsanalys, etymologisk utredning, omvårdnad, semantisk analys, stöd 
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Inledning 
I många delar av sjuksköterskors professionsutövande är stöd till både patienter och 

närstående en viktig del. Begreppet stöd utgör en av de fyra hörnstenarna inom den palliativa 

vården vilka kännetecknar de viktigaste delarna för att uppnå en god omvårdnad i livets 

slutskede (Sand & Strang, 2016, Kapitel 15). Stöd, såsom informativt stöd eller emotionellt 

stöd, är viktigt och detta ska anpassas till individen (Wiklund Gustin, 2015, Kapitel 13). För 

att kunna bedriva en god omvårdnad måste sjuksköterskan ha kunskap om och förståelse för 

vad stöd innebär och hur detta kan tillämpas i praktiken. Trots att stöd är ett återkommande 

begrepp inom hälso- och sjukvård kan det många gånger leda till osäkerhet och förvirring då 

begreppet kan ha olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det används. Det ses 

samtidigt som en självklarhet att både studenter och färdigutbildade sjuksköterskor ska veta 

vad stöd innebär och hur man ska ge detta stöd (Friberg, 2014). När betydelsen av begreppet 

stöd är så otydlig kan man fråga sig hur sjuksköterskor ska kunna ge stöd på ett lämpligt sätt. 

Det finns inga tidigare begreppsanalyser av begreppet stöd och därför är det angeläget att 

studera begreppet och på så sätt få en större klarhet i betydelse och innebörd av begreppet i 

en omvårdnadskontext. 

 
 
 
Bakgrund 

 
Omvårdnad 
Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens och innefattar både ett vetenskapligt 

ämne och det patientnära arbetet (Svensk Sjuksköterskeförening, u.å.). Omvårdnad innebär 

att försöka bevara eller återvinna optimal hälsa för en människa och samtidigt tillgodose 

människans individuella behov och ta tillvara på dennes egna resurser. Ofta så sammanfaller 

omvårdnad med den medicinska vården, men är inte en del av den utan kompletterar istället 

genom att beakta exempelvis sociala och kulturella aspekter (Malmquist & Lundh, 2016). 

 
Omvårdnad handlar om människan och människans tillvaro (Willman, 2014). Ett 

grundläggande antagande inom omvårdnad är att det utförs på personnivå vilket innebär att 

bemöta varje person utifrån deras förutsättningar. Varje människa är unik och det gäller att se 
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till hela människan det vill säga till såväl fysiska behov som psykiska, sociala och 

existentiella behov för att kunna utföra en god omvårdnad (Willman, 2014). Ett av de mest 

centrala begreppen inom omvårdnad är omvårdnadshandlingar och en väldigt vanlig 

handling, från sjuksköterskans sida, kan innebära att ge stöd (Ternestedt & Norberg, 2014). 

 
Omvårdnadens värdegrund 

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett dokument kring professionens värdegrund för 

alla sjuksköterskor som är verksamma i Sverige (SSF, 2016). Denna värdegrund har en 

humanistisk grundsyn och genom hela värdegrunden är det människan som är i fokus. Den 

tar upp ett antal begrepp som ska underlätta sjuksköterskans bemötandet i olika situationer 

och dessa är omvårdnad, mötet, hälsa, lidandet och mod. Omvårdnaden är det område som 

sjuksköterskan är verksam i och handlar om att en person behöver vård och denne person 

förtjänar att bli bemött på ett bra sätt. En person som kräver omvårdnad kan behöva stöd och 

detta är sjuksköterskan skyldig att ge. Genom omvårdnaden ska sjuksköterskan främja hälsa, 

förebygga ohälsa och lindra lidande. 

 
Mötet utgör en stor del i omvårdanden vilket gör att sjuksköterskan har ett stort ansvar inom 

detta område (SSF, 2016). Då det är patienten som söker sig till vården resulterar det i att 

patienten sätts i underläge till den som vårdar eftersom patienten befinner sig i en 

beroendeställning till vården. Därför är mötet mellan patient och vårdgivare väldigt viktigt 

och det gäller för sjuksköterskan att möta patienten med öppenhet och respekt för just denna 

individ. Om sjuksköterskan inte uppfyller detta kan vårdtiden leda till förvirring då patienten 

inte känner sig delaktig i sin vård. 

 
Hälsa är omvårdnadens största målsättning (SSF, 2016). Hälsa är subjektivt och individuellt 

och vad hälsa är bestäms utav den enskilda individen. Att främja hälsa är det viktigaste 

uppdraget en sjuksköterska har och på grund av att hälsa ser olika ut från person till person är 

det ytterst viktigt att individanpassa vården. För att respektera individens önskemål måste 

sårbarheten, integriteten, autonomin och värdigheten respekteras hos patienten och genom att 

göra detta blir det lättare att främja hälsa. Om patienten upplever lidande är det också svårt att 

uppleva hälsa. Därför är också att lindra lidandet är stor del av vad sjuksköterskan ansvarar 

för. Att lida behöver inte endast komma från sjukdom utan kan handla om hela 

livssituationen, därför är det viktigt att som sjuksköterska se hela individen och inte bara 

sjukdomen. För att kunna se hela individen krävs det att vårdaren har mod till att möjliggöra 
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partnerskapet med patienten. Om sjuksköterskan tillsammans med patienten bildar en 

vårdrelation och ett partnerskap som bygger på respekt skapas möjligheten att ge stöd på ett 

individanpassat sätt som främjar hälsa och lindrar lidande. 

 
Omvårdnad som stöd 

Stöd är ett centralt begrepp inom omvårdnad och är viktigt i alla typer av omvårdnadskontext. 

Omvårdnad som stöd kan exempelvis innebära vägledning för de anpassningar som behöver 

göras i samband med att en person insjuknar i en sjukdom (Kirkevold, 2018, kapitel 31). Det 

kan också innebära handledning och stöd till föräldrar som nyligen fått barn och på så vis 

hjälpa dem att förstå deras barns signaler (Enskär & Golsäter, 2014). Att hjälpa föräldrarna 

att förstå barnets signaler innebär att stödja dem så att de aktivt kan vara en del av deras barns 

vård. När det kommer till äldrevård kan omvårdnad som stöd istället ses som hjälp till den 

äldre att behålla sina egna resurser och att hjälpa personen att möta motgångar och 

svårigheter (Nygren & Lundman, 2014). Vilket typ av stöd som ska ges beror alltså på vilken 

kontext som sjuksköterskan är verksam i och genom att ha en fördjupad förståelse kring 

begreppet stöd blir det lättare att ge ett lämpligt stöd. 

 
I den palliativa vården framhävs de närstående som en oerhört viktig del i patientens vårdtid 

och personalens omvårdnad innefattar även de närstående (Sand & Strang, 2016, Kapitel 16). 

Personalen arbetar enligt de fyra hörnstenarna och en utav dessa fyra hörnstenar berör 

närstående och vilken form av stöd dessa får från personalen. För att närstående ska kunna 

vara närvarande och ge sitt stöd till patienten som vårdas palliativt behöver personalen 

respektera, bekräfta, lyssna och inkludera patientens närstående. Trots att stöd till närstående 

belyses som en av de viktigaste delarna av den palliativa vården, finns ingen tydlig definition 

på vad det verkligen innebär. 

 
 
Stöd i olika omvårdnadskontext 
Stöd har inom cancervården uppmärksammats som närvaro och det har visat sig att stöd är 

mycket viktigt för bästa behandlingsresultat vid bröstcancer (Prado et al., 2016). Det handlar 

framförallt om familjens stöd och vilken betydelse detta har för kvinnan som har drabbats av 

sjukdomen. Kvinnorna som deltog i studien påpekar hur deras partners närvaro är det 

viktigaste för dem och att deras blotta närvaro är det bästa stödet de kan tänka sig. De 
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uppskattade även när deras partner försökte uppmuntra dem och med hjälp av uppmuntran 

och deras närvaro kände de sig lite mindre hjälplösa. 
 
 

Stöd inom diabetesvård uppmärksammas av Santos Pennafort, Oliveira Queiroz, Castanheira 

Nascimento och Cavalcante Guedes (2016) som emotionellt stöd eller hjälp. Vid diabetes typ 

1 hos barn ses stöd i skolan som väldigt viktigt och barnen i studien kände att deras vänner 

inte riktigt förstår deras sjukdom och att de kanske inte får den hjälp av dem som de behöver. 

Både föräldrarna och barnen i studien upplevde också att olika stödgrupper har varit till stor 

hjälp för deras förståelse av sjukdomen och har hjälpt dem att kunna kontrollera den bättre. 

Santos Pennafort et al. antyder i artikeln att stöd vid diabetesvård innebär hjälp till patienten 

och till anhöriga och även emotionellt stöd. 

 
Stöd till patienter som nyligen har fått en stomi ges framförallt av stomisköterskan (Thorpe, 

McArthur & Richardson, 2013). I en studie om patienter som nyligen fått stomi belyser de 

hur viktigt patienterna tycker det är med stomisjuksköterskans stöd och att hon/han finns 

tillgänglig även efter utskrivning från sjukhuset. Patienterna tyckte också att det var mycket 

viktigt att vårdpersonalen hade förståelse för deras situation och de tyckte att detta påverkade 

kvaliteten på vården. Patienterna i studien upplevde att de kunde ringa till sin 

stomisjuksköterska när de ville, även efter utskrivning, och att de hade god tillgång till stöd 

om de ville ha det. I artikeln belyses dock inte innebörden av stöd och vad 

stomisjuksköterskan faktiskt gör för patienterna. 

 
Stöd till patienter med psykisk sjukdom och dess anhöriga kan beskrivas som vägledning och 

hjälp till förståelse (Oliveira Silva, Souza Monteiro, Campelo Lago & Ibiapina Tapety, 

2016). Framförallt behöver hela familjen involveras och få den vägledning som behövs för att 

klara av sjukdomen. Enligt Oliveira Silva et al. kan familjen känna sig stöttad efter att 

psykiatrin har inkluderat familjen i vården och gett dem den vägledning som de har behövt. 

Således belyses vägledning och hjälp till förståelse som viktigt, så att både patienten och hela 

familjen kan känna sig självständiga. 

 
 
Begrepp 
Enligt Svensk Ordbok (2009) innebär ordet begrepp en bestämd typ av tankeenhet och anses 

ofta vara en summering av framträdande egenskaper. Begrepp kan också definieras som 
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mentala konstruktioner och är ett verktyg som gör det enklare för oss att skapa ordning i 

upplevelser. Det möjliggör kommunikation mellan olika personer på ett gemensamt sätt 

(Segesten, 2017). Vidare menar Polit och Beck (2012) att ett begrepp är en abstraktion som 

framkommer när man observerar beteenden, olika situationer eller egenskaper. 

 
Ett exempel som gör det tydligt att förstå hur ett begrepp är uppbyggt kan vara Ogdens 

triangel, se figur 1 (Segesten, 2017). Den visar på sambandet mellan företeelse, ord och 

begrepp. Det kan förklaras som att när en viss företeelse dyker upp skapas en mental bild som 

då är ett begrepp. När den mentala bilden ska förmedlas görs det med ord för att kunna 

kommunicera med varandra (Segesten, 2017). 

 

Figur 1. Ogdens Triangel (Segesten, 2017, s. 109) 
 
 

Det som kan bli svårt är att det finns flera ord som kan ha samma betydelse (Sivonen, 2012). 

Alltså kan det vara svårt att definiera vissa begrepp då dessa kan ha flera olika betydelser 

beroende på i vilket sammanhang som begreppet används. För att kunna beskriva ett begrepp 

som kan ha flera olika betydelser kan man behöva förklara det med en hel mening där 

begreppet sätts in i det sammanhang som önskas, till exempel en omvårdnadskontext. Det 

kan också vara motsatsen, att samma ord används för olika begrepp (Sivonen, 2012). 

 
Koort (1975) menar att ett begrepp inte kan vara sant eller falskt, därför bör begrepp ständigt 

granskas för att nya betydelser ska framkomma. En begreppsanalys visar på att ett begrepp 

kan ha olika mening eller betydelser och hur innehållet av begreppet är relaterat till sig själv 

och till dess synonymer (Koort, 1975). Det kan därför vara av stor vikt att genomföra en 

utredning kring ett begrepp som kan ses som otydligt då det måste sättas i ett sammanhang 

(Segesten, 2017). 
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Teori om interpersonella relationer i omvårdnad 
 

Peplaus relationsteori (1991), Theory of interpersonal relations in nursing, har sitt ursprung 

inom den psykiatriska omvårdnaden där relationen mellan vårdare och patient har stor 

betydelse. Relationen mellan sjuksköterska och patient är inte bara viktig inom psykiatrin 

utan är viktig i alla vårdkontexter. Teorin som Peplau har utvecklat handlar om att 

sjuksköterskan har en undervisande roll och att patienten ska vägledas till att förstå sina 

problem och bekymmer. Detta bidrar till att patienten lättare kan möta svårigheter som kan 

uppstå i samband med sin ohälsa. Sjuksköterskan har som ansvar att hjälpa patienten med att 

utveckla de resurser som hon/han besitter och den relation som sjuksköterskan och patienten 

har kan beskrivas i fyra faser: orienteringsfasen, identifikationsfasen, utforskningsfasen och 

beslutsamhetsfasen. Dessa fyra faser går sjuksköterska och patient igenom under vårdtiden 

och faserna överlappar varandra. 

 
Orienteringsfasen är den första fasen i en vårdrelation och denna fas utgör hela grunden för 

hur patienten ska hantera och identifiera situationen (Peplau, 1991). I denna fas utvecklas 

möjligheten för patienten att ta sig an en aktiv roll i sin egen vårdprocess och det är 

sjuksköterskans uppgift att hjälpa och uppmuntra patienten att ta sig dit. När en patient 

insjuknar i en sjukdom som för henne/honom är helt okänd gäller det att sjuksköterskan 

hjälper patienten att hantera situationen. På grund av patientens okunskap om sjukdomen är 

vårdrelationen asymmetrisk och sjuksköterskan har ett övertag. Därför är det som 

sjuksköterska viktigt att tänka på att anpassa den hjälp som ges då alla patienter reagerar på 

olika sätt. Först när patienten har börjat lära sig att kontrollera situationen kan relationen 

övergå till nästa fas. 

 
Nästa fas är identifikationsfasen och i denna fas kan patienten uppfatta och kontrollera sin 

situation ännu bättre (Peplau, 1991). Då kan patienten börja känna mindre hopplöshet och 

känna sig starkare i sin sjukdom. Under den här fasen börjar även patienten att knyta sig an 

mer till sjuksköterskan men vårdrelationen blir också mer och mer symmetrisk. Detta är på 

grund av att patientens resurser förstärks. När relationen mellan patient och sjuksköterska har 

utvecklats på detta vis kan patienten vända sig till sjuksköterskan och få vägledning för att ta 

sig vidare till tredje fasen som är utforskningsfasen. 

 
Utforskningsfasen innebär att patienten har full skicklighet att kunna använda sig av de 
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resurser som finns och kan känna sig som en del av vårdandet (Peplau, 1991). Detta är endast 

möjligt om patienten känner att sjuksköterskan helt förstår patientens situation och att 

relationen mellan dem är på en bra nivå. För att denna fas ska genomgås krävs det att 

patienten känner sig som en del av vårdlaget och känner att vårdpersonalen är omtänksamma. 

Först då kan patienten känna sig bekväm med att hantera den förändrande situationen. När 

utforskningsfasen är helt uppnådd, övergår patienten till beslutsamhetsfasen som är den sista 

fasen i vårdrelationen. 

 
I beslutsamhetsfasen frigör sig patienten mer och mer från det beroende som hon/han har av 

sjuksköterskan och för att detta ska vara möjligt, krävs det att alla fyra faserna är 

genomgångna (Peplau, 1991). När denna fas är uppnådd börjar patienten förbereda sig för att 

åka hem från sjukhuset och ska alltså klara sig så mycket som möjligt själv. Denna fas kan 

handla mer om psykologiska aspekter då patienter kan känna en rädsla för att komma hem 

och en rädsla för att känna sig hjälplös igen. Då är det viktigt att sjuksköterskan hjälper 

patienten att komma över denna rädslan och att hantera den nya situationen. Peplau (1991) 

menar att för att en vårdrelation ska vara lyckad, ska det finnas ömsesidig respekt och 

ömsesidigt intresse, men att det är sjuksköterskans uppdrag att stödja och hjälpa patienten att 

ta sig igenom alla fyra faserna innan utskrivning. 

 
 
Problemformulering 
Stöd är ett centralt begrepp inom omvårdnad och som sjuksköterska är stöd viktigt att ge, 

både till patienter och till anhöriga. I tidigare forskning benämns stöd som hjälp, vägledning, 

uppmuntran och närvaro, men ingen specifik och gemensam definition finns att tillgå. Stöd 

kan alltså betyda olika saker från individ till individ och en fördjupad förståelse om begreppet 

stöd inom omvårdnad kan bidra till att valet av omvårdnadshandling blir lämplig i en 

situation där stöd behövs. Genom en ökad förståelse för begreppet stöd i olika situationer, blir 

det möjligt att ge stöd på ett lämpligt sätt och att anpassa det till varje enskild individ. I detta 

examensarbete kommer innebörden av stöd och vad det innebär i en omvårdnadskontext att 

studeras. 
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Syfte 
Syftet var att belysa innebörden av begreppet stöd för att därmed få en fördjupad förståelse 

och kunskap om begreppet stöd i en omvårdnadskontext. 

 

Metod 
 
Design 
Syftet med kandidatuppsatsen var att få fördjupad kunskap och förståelse om begreppet stöd 

och därför var metoden begreppsanalys relevant att använda. En begreppsanalys handlar om 

att få en fördjupad kunskap och förståelse kring ett begrepp med hjälp av en etymologisk 

utredning och en semantisk analys (Sivonen, 2012). I den etymologiska utredningen 

undersöks begreppets ursprung och hur det har förändrats över tid, medan i den semantiska 

analysen undersöks begreppets synonymer och deras innebörd. Enligt Koort (1975) handlar 

en begreppsanalys om att beskriva, förutsäga och förklara och en definition av ett begrepp är 

en förutsättning för att bilda användbara satser. Med hjälp av systematiskt sammanställda 

satser kan sedan teorier bildas och därför är definitioner av begrepp en förutsättning för 

teorier. En begreppsanalys är en forskningsansats där syftet är att upptäcka och att få insikt 

(Sivonen, 2017). 

 
Datainsamling/Urval 
En begreppsanalys enligt Koort (1975) grundar sig i ordböcker med etymologi och med 

synonymer. För att hitta etymologiska ordböcker och synonymordböcker som ligger till 

grund för denna begreppsanalys användes databasen Libris. Libris är en sökdator över 

biblioteken i Sverige och uppdateras dagligen med nya titlar (Libris, u.å.). På grund av att 

Karlskrona Stadsbibliotek inte finns med på Libris, utvidgades sökningen på deras hemsida. 

Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek erbjöd även digitala ordböcker och uppslagsverk som 

Nationalencyklopedin och Svenska Akademiens ordbok och ordlista, så även dessa är 

inkluderade i studien. Se bilaga 1–6 för tillvägagångssätt vid databassökningar. 

 
Inklusionskriterierna för sökningen var att ordböckerna skulle innehålla begreppet stöd samt 

vara på svenska språket på grund av att studien grundar sig i en begreppsutredning av det 

svenska begreppet stöd. Ordböckerna som använts har varit publicerade ordböcker och ett 
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krav var att de skulle finnas tillgängliga på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek, 

Karlskrona Stadsbibliotek alternativt tillgängliga på internet. Den tidigast utgivna 

synonymordboken som uppfyllde alla inklusionskriterierna gavs ut år 1977, men med hänsyn 

till att den tidigaste etymologiska ordboken gavs ut år 1853 täcker urvalet av ordböcker 

begreppets betydelse och utveckling över en lång tid. Ordbok öfver svenska medeltidsspråket 

(1891–1900) faller utanför sökmatrisen, se bilaga 1 – 6, då den erhölls genom 

”snöbollsprincipen” och hittades under en sökning i tidigare kandidatuppsatser som gjort 

begreppsanalys av andra begrepp. 

 
Tabell 1. Ordböcker som använts som underlag för analysen 

 

Digitala ordböcker Synonymordböcker Etymologiska ordböcker 

Nationalencyklopedin Ord för ord (1977) Norstedts Etymologiska Ordbok (2008) 

Svenska Akademiens Ordbok Stora Synonymordboken Våra ord: deras uttal och ursprung (1998) 

Svenska Akademiens Ordlista (1998) Svensk Etymologisk Ordbok (1980) 

Svenska Akademiens Ordbok (1997) Nationalencyklopedins ordbok (1996) 

Bonniers Synonymordb. Ordbok öfver svenska medeltids- 

(2008) språket (1891–1900) 

Svensk Synonymordbok Ordbok öfver svenska språket (1853) 

(1992) 

NE Ordbok (u.å.) 
 
 

Efter urvalet av ordböcker började sökningen av synonymer till begreppet stöd. När dessa 

valdes ut var inklusions kriteriet att de ansågs relevanta för omvårdnad och därmed till 

syftet i denna kandidatuppsats. Senare i analysen framkom det däremot att några utav 

synonymerna inte var relevanta inom ramen för omvårdnadsämnet och svarade därmed inte 

på studiens syfte. 

 
 
Dataanalys 
För att undersöka och förklara begreppet stöd i en omvårdnadskontext användes 

begreppsanalys enligt Koort (1975). Denna metoden grundar sig i en etymologisk utredning, 

en semantisk analys och en diskriminationsanalys. Koorts begreppsanalys har ett 

hermeneutiskt förhållningssätt och syftar till att få en fördjupad förståelse av det ord eller 

begrepp som analyseras. Med tanke på att syftet i denna kandidatuppsats handlar om att få en 

fördjupad förståelse av begreppet stöd ansågs denna metod därför som lämplig att använda. 



13  

Den etymologiska utredningen grundar sig i att studera etymologiska lexikon som utforskar 

begreppets ursprung och hur tiden har förändrat det. Den semantiska analysen kan också 

kallas för betydelseanalys och innefattar istället en utredning av begreppets synonymer. Detta 

görs för att få reda på hur olika språkvetare ser på begreppet och dess betydelse. En 

diskriminationsanalys görs endast om det under den semantiska analysen framkommer att det 

finns en oenighet kring begreppets betydelse (Koort, 1975). 

 
 

Etymologisk utredning 

I begreppsanalysen av begreppet stöd undersöktes först begreppets etymologi. Enligt Koort 

(1975) betyder en etymologisk utredning att begreppets ursprung identifieras och utreds. Med 

hjälp av etymologiska ordböcker studeras begreppet och hur det har använts över tid, vilka 

förändringar som skett av begreppet och hur dess betydelse kan ha förändrats med åren. 

 
 

Semantisk analys 

Efter den etymologiska utredningen fortsattes analysen med en semantisk analys. En 

semantisk analys enligt Koort (1975) inleds med urval av data. I denna begreppsanalys har 

synonymordböcker använts och på så sätt har en lexikal analys genomförts. Steg två är sedan 

att bilda en tablå över de synonymer som framkommer av sökningen, se tabell 2. Denna tablå 

visar vilka synonymer som är vanligt förekommande. Om synonymen förekommer i flera 

ordböcker räknas det som en stark synonym och genom att vidare fördjupa sig i de 

synonymer som är vanligt förekommande, bildas en fördjupad förståelse kring ursprungs 

begreppet. Detta gjordes sedan i diskriminationsanalysen. 

 
 

Diskriminationsanalys 

När författarna av ordböckerna inte har överensstämmande beskrivningar genomförs en 

diskriminationsanalys (Koort, 1975). Eftersom ett antal av synonymerna som samlades in i 

denna studie endast fanns med i ett fåtal ordböcker, ansågs det att författarna inte hade 

överensstämmande beskrivningar. Enligt Koort (1975) görs en diskriminationsanalys för att 

kunna få en klar uppfattning av sambanden mellan de närstående begreppen och för att 

undersöka vad som särskiljer dem. Diskriminationsanalysen indelas i tre faser; matrisfas, 

paradigmfas och tolkningsfas. 
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I matrisfasen används synonymerna i synonymtablån, se tabell 2, och bildar en 

diskriminationsmatris, se tabell 3. I denna framgår det hur många av de utvalda synonymerna 

som använder varandra som synonymer. Här har de utvalda synonymerna till stöd slagits upp 

i de synonymordböcker som använts i den semantiska analysen. Exempelvis är det fyra utav 

sex ordböcker som anger bekräftelse som synonym till stöd medan ingen av ordböckerna 

anger stöd som synonym till bekräftelse. 

 
I paradigmfasen beräknas graden av synonymitet i procent och detta bildar sedan ett 

diskriminationsparadigm, se figur 2. För att beräkna detta används formeln: 

 
Antal befintliga bindningar x 100 = Synonymitetsgrad i % 

Antal möjliga bindningar 

 

Antalet möjliga bindningar betyder antalet ordböcker som använder orden som självständigt 

uppslagsord, medan antal befintliga bindningar betyder antalet ordböcker som anger de två 

undersökta synonymerna som synonyma. Med hjälp av formeln beräknas synonymitetsgraden 

i procent. När den inbördes synonymitetsgraden skulle beräknas användes en liknande 

formel: 

 
(Antal bindingar synonym 1 + Antal bindningar synonym 2) x 100  = Synonymitetsgrad i % 

Antal möjliga bindningar synonym 1 + Antal möjliga bindningar synonym 2 

 

Eftersom bekräftelse angavs fyra gånger som synonym till stöd medan stöd inte angavs som 

synonym till bekräftelse blir uträkningen enligt följande: 

 
(4+0) x 100 = ca 33% (avrundat till närmaste heltal) 

6+6 

 

Nämnaren i ekvationen visar antalet böcker där begreppen fanns med, alltså tyder denna 

uträkning på att begreppen fanns med i alla utvalda ordböcker. Den sista delen av 

diskriminationsanalysen är en tolkningsfas där resultatet från matris- och paradigmfasen 

tolkas. Resultatet av analysen i denna kandidatuppsats sammanställs sedan till en teoretisk 

definition. Detta har gjorts med utgångspunkt i omvårdnadsämnet genom att tolka begreppet 

utifrån sjuksköterskans och patientens perspektiv. 
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Etiska överväganden 
Inom all forskning där människor berörs ska den utföras med respekt för människovärdet. 

Forskningen får inte gå före människors välbefinnande och forskningen måste alltid kritiskt 

överväga om nyttan som framkommer överväger de eventuella riskerna för människorna som 

deltar (Kristensson, 2014, Kapitel 4). Denna studie skulle kunna bidra till att sjuksköterskor 

blir tryggare i situationer där stöd behövs och därmed kan det stöd som patienterna erhåller 

bli bättre och jämnare. Denna begreppsanalys använder sig av ordböcker och berör alltså inga 

människor, därför behövs ingen etisk granskning av Etikkommitté eller motsvarande 

genomföras. 

 

Resultat 
 
Etymologisk utredning 
Enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996) härstammar ordet stöd från fornsvenskans stydh 

eller studh och betyder stolpe, stöd och hjälp. Stöd har använts länge och har i princip alltid 

haft en delad betydelse. Dalin (1853) beskriver ett stöd som en person som är till skydd, hjälp 

eller försvar för någon och även som hjälp och bekräftelse. Det medeltids-svenska begreppet 

stup förklaras som stolpe, pelare och något som håller upp, samtidigt som det beskrivs som 

hjälp, bistånd och stöd (Ordbok Öfver Svenska Medeltids-språket, 1891–1900). Även Våra 

Ord (1998) och Norstedts Etymologiska Ordbok (2008) anger att ordet stöd kommer från 

fornsvenskans stydh, men Våra Ord anger även att det är besläktat med tyska ordet Stütze 

som beskrivs som att vara till för något, att vara ett stöd, att ha starkt ekonomiskt och 

moraliskt stöd men även att vara tillgänglig (Stora Svensk-tyska ordbok, 1995). 

 
 
Semantisk analys 
Stöd har betydelsen hjälp och ibland bibetydelsen av sympati (Stöd, u.å.a.). Stöd kan handla 

om moraliskt stöd eller ekonomiskt stöd och ekonomiskt stöd kan likställas med ekonomisk 

hjälp. Ett stöd kan finnas för någon, åt någon eller kan det vara stöd mot något. Ibland 

används ord som hjälp, beskydd, stöttepelare, rekommendation och bekräftelse som 

synonymer till stöd och att ge sitt stöd åt någon kan innebära t ex att uppmuntra (Stöd, u.å.b). 
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Även i Svenska Akademiens Ordbok (1997) beskrivs stöd som liktydigt med hjälp, men även 

som bistånd och bifall. Att vara till stöd för någon kan likställas med att vara en stöttepelare 

eller att vara en hjälpare. Svenska Akademins ordlista (2015) skriver också att stöd kan 

betyda moralisk hjälp eller ekonomisk hjälp. Nedan följer en beskrivning av stöds 

synonymer. 

 
Tabell 2. Synonymtablå av begreppet stöd 

 
Ord Svensk Svenska Stora Bonniers NE Antal 

För synonym- Akademiens Synonym- Synonym- Ordbok ordböcker 

Synonymer Ord ordbok Ordbok Ordboken ordbok   
1977 1992 1997 1998 2008 u.å.  

 

Hjälp x x x x x x 6 

Beskydd x x x x x x 6 

Förståelse x x x x  x 5 

Bifall x x x   x 4 

Medhåll    x x  2 

Bekräftelse x x  x  x 4 

Rekommendation x x  x  x 4 

Bistånd   x x x  3 

Bidrag    x   1 

Uppbackning    x   1 

Uppmuntran x x  x   3 

Stöttepelare x x x x  x 5 

Sympati     x  1 

 
 

Hjälp 

I de sex ordböcker som har studerats förekom hjälp som en utav de vanligaste synonymerna. 

Hjälp beskrivs som något som förhindrar en negativ utveckling och även bidrar till att något 

kan utföras (Hjälp, u.å.). Det kan handla om att vara till hjälp för någon eller att få hjälp av 

någon. Ett sammanhang som det kan sättas i är exempelvis första hjälpen som är de första 

och lätta vårdåtgärderna som utförs vid en olycka. 

 
 

Beskydd 

Enligt Svenska Akademiens Ordbok motsvarar beskydd stöd eller hjälp och innefattar 

åtgärder som kan förhindra eller motverka faror och att skador sker (Beskydd, 1905). 

Synonymer som används till beskydd kan vara exempelvis vård och omsorg, men även stöd 



17  

och skydd (Beskydd, u.å.) 
 
 

Förståelse 

Förståelse handlar om att tillgodose sig med tankemässigt innehåll och att utvidga sina 

förmågor för att kunna utveckla det tankemässiga innehållet (Förståelse, u.å.). Förståelse kan 

också ses som en inställning om att saker och ting kan ha en djupare betydelse som ofta leder 

till sympati. 

 
Bifall 

Instämmande, välsignelse och stöd är även andra begrepp eller ord som kan vara synonym till 

bifall (Bifall, u.å.b). Bifall kan beskrivas som ett informellt samtycke eller medgivande 

(Bifall, u.å.a). Det kan också vara ett uttryckande av starkt gillande som exempelvis 

hyllningsrop eller applåder. 

 
Medhåll 

Medhåll handlar om att försöka få stöd för åsikter (Medhåll, u.å.a.). Det kan också betyda att 

argumentera för att söka instämmande hos andra för att på så sätt få medhåll för olika åsikter. 

Synonymer till medhåll är instämmande, gillande, stöd, anslutning och bifall (Medhåll, 

u.å.b.). 

 
Bekräftelse 

En bekräftelse är en försäkran, en verifikation eller ett styrkande (Bekräftelse, u.å.a). Det är 

något som bestämmer eller beslutar riktigheten av något och kan exempelvis innebära att få 

bekräftelse på sina tankar. Detta kan ske både direkt och indirekt (Bekräftelse, u.å.b). 

 
Rekommendation 

Rekommendation betyder ett utlåtande som framhäver de olika goda egenskaperna som 

berörs (Rekommendation, u.å.a.). Ett utlåtande som kan stärka sin position vid förhandlingar. 

Det kan ses som ett betyg på ett arbete eller på personen i fråga. Synonymer till 

rekommendation kan vara beröm, merit, vitsord, gott ord eller tillstyrkan (Rekommendation, 

u.å.b.). 

 
Bistånd 

Stöd, hjälp och undsättning är synonymer till bistånd och att ge bistånd kan innefatta att 
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hjälpa eller stödja någon (Bistånd, 1911). Bistånd kan även jämföras med medhjälp eller 

välgörenhet och på så sätt vara biståndsarbete till exempel i utsatta länder (Bistånd, u.å.a). 

Den starkaste synonymen är hjälp då synonymerna till hjälp även kan användas som 

synonymer till bistånd (Bistånd, u.å.b). 

 
Bidrag 

Bidrag ses som olika ekonomiska bidrag såsom barnbidrag, hyresbidrag, bostadsbidrag 

(Bidrag, u.å.a.). Begreppet kan också ses som en insats till exempel arbetsinsats på ett arbete. 

Synonymer till bidrag kan vara tillskott, medverkan, insats, inslag (Bidrag, u.å.b) 

 
Uppmuntran 

En uppmuntran är ett bevis på en persons positiva inställning och kan till exempel vara ett 

positivt och uppskattande uttalande (Uppmuntran, u.å.a). Begreppet uppmuntran kan liknas 

med tröst, peppning och stöd och kan även böjas till uppmuntring. En uppmuntran kan man 

exempelvis få av sin chef eller av en vän (Uppmuntran, u.å.b). 

 

Stöttepelare 

Stöttepelare ses som en stödjande anordning som kan betyda att det finns en fysiskt stödjande 

anordning men kan också betyda att det finns en mental stöttepelare (Stöttepelare, u.å.). Ordet 

stöttepelare kan ibland användas som en viktig person och kan exempelvis vara en mittback i 

ett fotbollslag. 

 
Sympati 

En känsla av omtanke, uppskattning, vänlighet, pålitlighet eller hjälpsamhet kan vara ord som 

ringar in sympati och dess betydelse (Sympati, u.å.a.). Att visa medkänsla eller förståelse för 

en annan person kan ses som att visa sympati för någon. Synonymer till sympati kan vara 

medkänsla, välvillig, förståelse, samkänsla, uppskattning, vänlighet (Sympati, u.å.b). 

 

Uppbackning 

Uppbackning handlar om att ge stöd till någon såsom åsiktsriktning eller att man backar upp 

någon i sin åsikt och på så sätt ger stöd till personen (Uppbackning, u.å.). Ett annat exempel 

kan vara psykologisk eller moralisk uppbackning 
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Diskriminationsanalys 
 

Diskriminationsmatris 

Av tabell 3 framgår det hur många av begreppet stöd och dess synonymer som har varandra 

som synonymer. Kolumnerna visar hur många gånger utav sex möjliga som synonymen 

förekommer och orden är de ord som slagits upp. Exempelvis finns stöd som synonym till 

beskydd fem gånger medan beskydd finns som synonym till stöd sex gånger. 

 
Tabell 3. Diskriminationsmatris av begreppet stöd och dess synonymer 
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Stöd * 6 6 5 4 4 4 3 3 1 1 2 1 5 

Hjälp 6 * 5 - - - - 6 2 - 5 - - - 

Beskydd 5 3 * - - - - - 3 - - - - - 

Förståelse1 4 - - * - - - - 1 5 - - - - 

Bifall 4 1 - - * - 1 1 - - - - - - 

Bekräftelse - - - - - * - - - - - - - - 

Rekommendation - - - - - - * - - - - - - - 

Bistånd 5 6 3 - - - - * - - 2 - - - 

Uppmuntran - - 2 - - - - - * - - - - - 

Sympati - - - - - - - - - * - - - - 

Bidrag - 2 - - - - - - - - * - - - 

Medhåll 6 1 - - 6 - - 2 - - - * - - 

Uppbackning2 2 1 1 - - - - - - - - - * - 

Stöttepelare3 2 - - - - - - - - - - - - * 

 
 
 
 
 
 

1 Förekommer ej som uppslagsord i SAOB (u.å) utan där återfinns endast förstå. 
2 Förekommer ej som uppslagsord i Nationalencyklopedins ordbok (u.å), SAOB (u.å), svensk 
synonymordbok (1992) och Ord för ord (1977). 
3 Förekommer ej som uppslagsord i Nationalencyklopedins ordbok (u.å), SAOB (u.å), svensk 
synonymordbok (1992) och Ord för ord (1977). 
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Diskriminationsparadigm 

Ett diskriminationsparadigm visar vilka utav stöd och dess synonymer som har starkast 

koppling till varandra, se figur 2. De heldragna linjerna betyder vilken synonymitetsgrad 

orden har till stöd, medan de streckade linjerna betyder vilken inbördes synonymitetsgrad 

stöds synonymer har till varandra. Med hjälp av ett diskriminationsparadigm kan även olika 

kluster bildas. 
 

Figur 2. Diskriminationsparadigm av begreppet stöd och dess synonymer 
 
 
 

Tolkningsfas 

Utifrån diskriminationsparadigmet, se figur 2, framkommer det att de ord som har starkast 

samband med begreppet stöd är hjälp och beskydd och de har båda en synonymitetsgrad på 

100 procent. De övriga orden som har en stark relation till ursprungsbegreppet stöd är 

förståelse, rekommendation, bekräftelse, stöttepelare och bifall. Hjälp och beskydd som har 

stark koppling till stöd har även en stark relation till varandra. 

 
Paradigmet visar även på att begreppen hjälp, beskydd, bistånd och uppmuntran bildar ett 

kluster och kan på så sätt sammanfattas som en dimension av stöd. Denna dimension skulle 

också kunna sammanfattas som innebörden av stöd. Både bistånd och uppmuntran har en 
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synonymitetsgrad till stöd på 50 procent och detta kan ses som medelstarkt. Då hjälp och 

beskydd var de två begrepp som hade starkast koppling till stöd kan de ses som de begrepp 

som bäst beskriver vad stöd innebär. Hjälp är något som kan förhindra en negativ utveckling 

och skulle alltså kunna innebära att det är något som kan förebygga ohälsa (Hjälp, u.å.). 

Beskydd och hjälp har liknande betydelse då beskydd betyder att motverka skador och kan då 

precis som hjälp var något som förebygger ohälsa (Beskydd, 1905). 

 
Bistånd kan vara en form av hjälp och begreppen ligger varandra nära då de använder samma 

synonymer (Bistånd, u.å.b.). Däremot är bistånd mer ett begrepp för ekonomiskt stöd eller 

ekonomisk hjälp och detta är inget som berörs i en omvårdnadskontext. Trots att bistånd har 

en medelstark koppling till stöd, faller det utanför ramen av omvårdnadsämnet och därför 

görs ingen fortsatt tolkning av detta begrepp. 

 
Ett begrepp som inte har någon relation till andra synonymer, men en stark koppling till stöd, 

är begreppet stöttepelare. Det är av stor vikt att undersöka ordet då det har en betydelse som 

är relevant inom omvårdnad. Att vara en stöttepelare innebär att man är en viktig person för 

någon, exempelvis en närstående till en patient (Stöttepelare, u.å.). Precis som stöttepelare 

har bekräftelse en relativt stark koppling till stöd, men inte till någon annan av stöds 

synonymer. Däremot anses bekräftelse som ytterst relevant kopplat till omvårdnad, då 

sjuksköterskans uppgift att lindra lidande kräver att patientens lidande bekräftas (Svensk 

sjuksköterskeförening, [SSF], 2016). 

 
Nedre delen av paradigmet bildar också ett kluster. Begreppen som ingå i detta kluster är 

förståelse, bekräftelse och sympati och dessa bildar en andra dimension av begreppet stöd. 

Denna dimension kan sammanfattas som förutsättningar för stöd. Förståelse har en stark 

koppling till ursprungsbegreppet stöd och innebär att det kan finnas en inställning om att 

olika saker kan ha en djupare betydelse (Förståelse, u.å.). Används en sådan inställning leder 

detta ofta till en form av sympati. Begreppet sympati har en relativt stark anknytning till 

begreppet förståelse, men inte till stöd (Sympati, u.å.a.). Att visa sympati för någon innebär 

att visa medkänsla och förståelse och detta kan ses som en förutsättning för att ge stöd. 

 
En person som behöver omvårdnad kan vara i behov av stöd eller att få hjälp med något. För 

att kunna uppfylla de målsättningar och krav som sjuksköterskan har behöver patientens 

lidande bekräftas och sjuksköterskan måste försöka förstå vad patienten känner. Detta 



7  

stämmer väl överens med Värdegrund för omvårdnad som beskriver sjuksköterskans 

ansvarsområde och skyldigheter, vilka bland annat handlar om att lindra lidande och 

förebygga ohälsa (SSF, 2016). Stöd kan ses som en förutsättning att detta ska vara möjligt. 

 
Utifrån vad som har framkommit i denna analys kan en teoretisk definition bildas. Denna är 

framtagen utifrån ett omvårdnadsperspektiv och går därför att använda i en 

omvårdnadskontext. Definitionen är inte helt säker men enligt analysen i denna studien är det 

en omvårdnadsdefinition av begreppet stöd. 

 
Teoretisk definition 

“Stöd innebär hjälp, beskydd och uppmuntran. En förutsättning för att kunna ge stöd är 

förståelse och bekräftelse av patientens situation samt en känsla av sympati. Den person som 

ger stöd blir patientens stöttepelare. “ 

 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Studien har grundat sig i Koorts (1975) modell av hur en begreppsanalys ska genomföras. 

Det svåraste med att använda sig utav denna metod var att det inte fanns någon klar 

beskrivning om hur analysen skulle genomföras. Med jämna mellanrum behövdes andra 

beskrivningar av metoden, exempelvis Sivonens beskrivning i Henricson (2017) användas för 

att få en bättre förståelse över vad som skulle göras. Även andra kandidatuppsatser, som är 

skrivna i Sverige, med samma metodval har använts för att jämföra att djupet på arbetet 

ligger på en rimlig nivå. 

 
Metoden har uppfattats som en metod som möjliggör djupare förståelse och tolkning av ett 

begreppsinnehåll och eftersom syftet med denna uppsats var att bilda en djupare förståelse av 

begreppet stöd, ansågs denna metod lämplig att använda (Sivonen, 2017). Det som metoden 

har fått kritik för är att en utförd analys kan vara svår att översätta till ett annat språk, men 

eftersom syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka det svenska begreppet stöd, 

sågs inte detta vara ett hinder. 
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Urvalet av ordböcker, både synonymordböcker och etymologiska ordböcker, kan ses som 

något begränsad. Inklusionskriterierna var att ordböckerna skulle vara på svenska språket och 

finnas tillgängliga på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek eller på Karlskrona 

Stadsbibliotek, och detta gjorde urvalet begränsat. Om exempelvis tillgängligheten hade sett 

annorlunda ut, alternativt att inklusionskriteriet angående tillgängligheten hade ändrats, hade 

urvalet förmodligen blivit ett annat. Däremot är det inte säkert att resultatet hade förändrats, 

då mycket av det som framkom i de ordböcker som var med, var detsamma. 

 
Då syftet i denna kandidatuppsats var att undersöka begreppet stöd i en omvårdnadskontext 

har endast synonymer som ansågs relevanta till omvårdnad valts ut. Hade detta inte gjorts 

hade resultatet kunnat se väldigt annorlunda ut och förmodligen varit mer inriktat på fysiskt 

stöd som exempelvis stolpe, pinne och pelare. Därmed hade inte resultatet svarat på studiens 

syfte. I denna studie har substantivet stöd undersöks då det saknades en definition av detta. 

Det skulle däremot kunna ha varit lämpligare att undersöka verbet att stödja eftersom de 

synonymer och beskrivningar som framkommit i ordböckerna kan anses vara närmre 

omvårdnadsämnet. Däremot kan definitionen av substantivet även kopplas till verbet. De 

tidigare begreppsanalyser på kandidatnivå, som fanns att tillgå på DiVA, har analyserat 

substantiv som till exempel tröst, sjuk, delaktighet och symtombörda och därför valdes 

substantivet även i denna uppsats. 

 
Om studien hade utförts på ett annat sätt genom att till exempel använda sig av empiriska 

data kanske resultatet hade blivit annorlunda och en annan innebörd av begreppet hade 

kunnat bildas. Med tanke på den otydlighet som finns kring begreppet hade däremot resultatet 

i en sådan studie kunnat bli väldigt spretigt och gjort det svårare att utveckla en specifik 

definition. Hade exempelvis Walker och Avants (1995) modell på begreppsanalys, som 

används i många kandidatuppsatser, använts istället för Koorts hade resultatet också kunnat 

bli annorlunda. Då hade resultatet istället varit uppbyggt på olika fallbeskrivningar och alltså 

haft en mer empirisk inriktning. Dataurvalet hade varit mer specifikt till omvårdnad och 

studiens resultat hade haft en mycket begränsad överförbarhet. Även om resultatet går att 

koppla till omvårdnad i en sådan studie blir det, på grund av val av fallbeskrivningar, låst ett 

visst område av omvårdnad. Med en begreppsanalys enligt Koort blir resultatet mer generellt 

och det bildas också en historisk överblick. Med tanke på studiens syfte ansågs denna metod 

som den mest lämpliga att använda. 
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Trovärdighet 

Trovärdigheten i en kandidatuppsats innebär en bedömning av hållbarheten på arbetet 

(Kristensson, 2014, Kapitel 9). Begreppet trovärdighet sägs bestå av fyra olika dimensioner 

och dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. Tillförlitlighet handlar 

om vilken grad av sanning det finns i det resultat som presenterats och att tolkningarna är 

grundade i den data som är insamlad och inga tolkningar har gjorts på förutfattade meningar. 

Ett sätt att öka tillförlitligheten i en uppsats kan vara att variera urvalet av data och i denna 

examensuppsats har det valts ut ordböcker från år 1853 till nutid. Detta gör att urvalet är 

varierat och ger en bra bredd i resultatet. Analysprocessen är också tydligt beskriven i 

metoden och även detta gör att tillförlitligheten ökar. 

 
Överförbarheten i denna kandidatuppsats är något begränsad. Denna dimension av 

trovärdighet innebär i vilken utsträckning resultatet kan användas i andra kontext 

(Kristensson, 2014, Kapitel 9). Med tanke på att endast synonymer som kan kopplas till 

omvårdnad valdes ut, blir resultatet låst till omvårdnadskontexten och detta gör att resultatet 

kan vara svårt att överföra till en annan kontext. Om ett annat urval av synonymer hade gjorts 

hade möjligtvis resultatet varit mer generaliserbart till olika sammanhang och situationer. 

Däremot har inte omvårdnadsspecifika data använts, vilket gör att resultatet möjligtvis kan 

användas i andra situationer. 

 
Verifierbarheten i ett arbete syftar på hur väl materialet som har samlats in kan verifiera det 

resultat som presenterats (Kristensson, 2014, Kapitel 9). Resultatet i denna begreppsanalys 

grundar sig enbart på ordböcker av olika slag och alla ord och begrepp som har använts finns 

presenterade. Detta gör att uppsatsens verifierbarhet är hög. Giltigheten på ett arbete bygger 

på hur stabilt arbetet är över tid och om resultatet skiljer sig något beroende på när materialet 

samlades in (Kristensson, 2014, Kapitel 9). Då resultatet inte skiljer sig något avsevärt 

oavsett om ordboken som använts är från år 1853 eller nutid, kan resultatet i 

begreppsanalysen ses som stabilt och giltigheten är god. Trovärdigheten i denna 

kandidatuppsats är god med tanke på en utförligt skriven metod där varje steg av metoden är 

beskriven och inget insamlat material undanhålls för läsaren. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med denna kandidatuppsats var att belysa innebörden av begreppet stöd för att därmed 

få en fördjupad förståelse och kunskap om begreppet stöd i en omvårdnadskontext. 

 
Resultatet av den etymologiska utredningen visade att begreppet stöd, sett över tid, inte har 

genomgått någon större förändring och ursprungligen kommer begreppet från fornsvenskan 

och betydde redan då hjälp och stöd. Medeltidssvenskan beskriver stöd som hjälp och bistånd 

och även i nutidens svenska ordböcker beskrivs stöd som hjälp och bistånd, men även som 

beskydd och uppmuntran (Svenska Akademiens ordbok, 1997). Det som har förändrats över 

tid är vilket sammanhang begreppet sätts in i och därmed hur det används. I nutid används 

begreppet som exempelvis att vara ett stöd för någon, ekonomiskt stöd eller moraliskt stöd, 

men även som att man kan ta stöd mot någon. 

 
Enligt resultatet av den semantiska analysen och diskriminationsanalysen betyder stöd hjälp, 

beskydd och uppmuntran. För att stöd ska vara möjligt att ge krävs förståelse och bekräftelse 

av patientens situation samt att sjuksköterskan känner sympati. Den person som ger stöd till 

patienten blir dennes stöttepelare. En utav de allra starkaste synonymerna till stöd var hjälp 

och enligt Santos Pennafort et al. (2016) är detta särskilt viktigt vid diabetesvård till barn och 

att det stöd som både barn och föräldrarna får innebär att de får hjälp. Med hjälp av det stöd 

som barn och föräldrar får av vårdpersonal och de stödgrupper som de ingår i, får barn och 

föräldrar en bättre förståelse för sjukdomen och vad den innebär för dem. Att få hjälp med att 

förstå sin sjukdom är även viktigt vid psykisk sjukdom och kan påverka hur väl individen och 

dess anhöriga klarar sig självständigt (Oliveira Silva et al, 2016). Sjuksköterskans stöd kan 

även innefatta att hjälpa en person att behålla sina egna resurser och hjälpa personen att klara 

av svårigheter och motgångar (Nygren & Lundman, 2014). 

 
Uppmuntran i förhållande till stöd innebär att sjuksköterskan bör uppmuntra patienten till 

egenvård eller till att genomföra dagliga aktiviteter. Att respektera patientens autonomi är ett 

sätt att uppmuntra patienten till att ”klara sig själv” och till att bibehålla de resurser som 

patienten har (SSF, 2016). Prado et. al (2016) visar i sin studie att vid vård av kvinnor med 

bröstcancer är uppmuntran en viktig del för optimalt behandlingsresultat och med hjälp av 

uppmuntran och närvaro av deras respektive, kände sig kvinnorna mindre hjälplösa. I 
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analysen i denna uppsats framgick det däremot inte att närvaro var en del av stöd, men 

uppmuntran tillhör det kluster som anses vara en sammanfattning av innebörden av stöd. 

Precis som begreppet närvaro visar inte heller resultatet i föreliggande studie att vägledning 

är en del av stöd. Däremot visar omvårdnadslitteratur och tidigare forskning på att 

sjuksköterskans roll kan vara att vägleda och stödja patienten genom hela sjukdomsförloppet 

(Kirkevold, 2018, Kapitel 31; Oliveira Silva et. al, 2016). Trots att närvaro och vägledning 

nämns som ett sätt att ge stöd flera gånger i litteraturen, visar inte den teoretiska definitionen 

i denna studie på detta samband. 

 
Om den teoretiska definitionen i denna uppsats hade tillämpats i den studie som gjordes av 

Thorpe, McArthur och Richardson (2013), där stöd inte har definierats, hade alltså stödet 

kunnat innebära hjälp och uppmuntran till att klara av den nya situationen. I fallet krävs det 

att stomisjuksköterskan har förståelse för patientens situation för att kunna hjälpa och då är 

också sjuksköterskans bekräftelse av patientens känslor ett måste. Stomisjuksköterskan blir 

patientens stöttepelare och då är det viktigt att stomisjuksköterskans stöd blir anpassat till 

individen. Patienterna i studien menade att det viktigaste var att känna att vårdpersonalen 

hade förståelse för deras situation och att de var närvarande. Stomisjuksköterskan var den 

person som var viktigast för patienterna och de upplevde att det stöd som de fick från henne 

eller honom var ovärderligt. 

 
Resultatet i föreliggande studie visade att någon som ger stöd i en omvårdnadskontext är 

patientens stöttepelare och det kan vara exempelvis en sjuksköterska. Enligt Peplaus (1991) 

relationsteori har sjuksköterskan ett ansvar att vägleda patienten genom hela vårdtiden och 

bilda en bra vårdrelation med patienten. Utgångspunkten i vårdrelationen är att 

sjuksköterskan ska hjälpa och stötta patienten till att bli självständig och oberoende av 

sjuksköterskan. Under varje vårdtillfälle går en patient, tillsammans med sjuksköterskan, 

igenom fyra faser: orienteringsfasen, identifikationsfasen, utforskningsfasen och 

beslutsamhetsfasen och för att kunna göra detta behövs sjuksköterskans stöd (Peplau, 1991). 

För att sjuksköterskan ska kunna vägleda patienten genom de fyra faserna krävs det att 

sjuksköterskan har förutsättningarna för att ge det stöd som behövs. Dessa förutsättningar 

som framkommer av resultatet i begreppsanalysen innebär att sjuksköterskan behöver ha 

förståelse och sympati för patientens situation samt att patientens lidande och symtom 

behöver bekräftas. För att sjuksköterskan och patienten ska kunna skapa en bra relation krävs 

det att sjuksköterskan bemöter patienten med öppenhet och respekt (SSF, 2016). När 
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förutsättningarna för stöd är uppnådda kan sjuksköterskan aktivt hjälpa patienten och då kan 

de ta sig igenom de fyra relationsfaserna tillsammans. 

 
Att stödja patienten och tillsammans gå igenom de fyra faserna kan, enligt resultatet i denna 

begreppsanalys, innebära att sjuksköterskan ska hjälpa, uppmuntra och beskydda patienten. I 

de första två faserna är det extra viktigt att sjuksköterskan visar sitt stöd genom att hjälpa och 

beskydda patienten på grund av att patienten är sårbar och beroende av vårdpersonalen 

(Peplau, 1991). Att respektera patientens sårbarhet kan vara ett sätt att bekräfta och förstå 

patientens situation och kan därmed vara en förutsättning för att kunna hjälpa patienten (SSF, 

2016). Att hjälpa patienten kan handla om allt från att hjälpa till med hygien till att hämta mat 

i matsalen. Patientens egenvårdsförmåga är dynamisk och hon/han brukar behöva mindre och 

mindre hjälp desto längre tiden går (Peplau, 1991). Att beskydda patienten handlar mer om 

att värna om patientens integritet och autonomi och detta kan vara viktigt vid exempelvis 

vårdplaneringen som sjuksköterskan är ansvarig för. 

 
Resultatet i föreliggande studie påvisar att stöd kan innebära att uppmuntra och i en 

omvårdnadskontext kan det innebära att uppmuntra patienten till egenvård och att använda 

sina egna resurser. Uppmuntran är viktigt redan från början i en vårdrelation eftersom 

sjuksköterskan vill att patienten ska bli självständig och oberoende så fort som möjligt 

(Peplau, 1991). I de första faserna kan uppmuntran vara riktad mot att bara ta sig ur sängen, 

medan i tredje eller fjärde fasen kan det handla om att uppmuntra till att klara allt själv eller 

framförallt att vilja klara så mycket som möjligt själv. På grund av att varje patient är en 

enskild individ kan stödet se olika ut och det är viktigt att sjuksköterskan anpassar den hjälp, 

det beskydd och den uppmuntran som ges och har förståelse för hur patienten mottar det. En 

del patienter har stora svårigheter att ta sig till den fjärde och avslutande fasen och då är det 

av stor betydelse att sjuksköterskan är förstående och flexibel och fortsätter att uppmuntra. 

Peplaus relationsteori kan alltså visa på hur det stöd som sjuksköterskan ger är dynamiskt och 

hur det kan förändras under vårdförloppet. Att som sjuksköterska ge stöd kan ses som en 

förutsättning för att främja hälsa och lindra lidande (SSF, 2016). 

 
I resultatet i denna studie framkommer det att stöd kan delas in i två dimensioner, innebörden 

av stöd och förutsättningar för stöd. I tidigare forskning samt omvårdnadslitteratur framhävs 

innebörden av stöd, det vill säga hjälp och uppmuntran, men även en av förutsättningarna 

som är förståelse (Prado et al., 2016; Santos Pennafort et al., 2016; Thorpe, McArthur & 
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Richardson, 2013; Enskär & Golsäter, 2014). Det framkommer också i omvårdnadslitteratur 

att stöd till närstående vid palliativ vård kräver att sjuksköterskan bekräftar deras känslor och 

deras lidande (Sand & Strang, 2016, Kapitel 16). Bekräftelse och förståelse av patientens 

eller de närståendes känslor är alltså en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge stöd 

i form av hjälp, beskydd eller uppmuntran. De två dimensionerna kan ses som olika, men de 

är beroende av varandra för att stöd ska kunna ges på ett lämpligt sätt. 

 
Sammanfattning 

För att sjuksköterskan ska kunna individanpassa det stöd som ges krävs det en fördjupad 

kunskap och förståelse om begreppet stöd i en omvårdnadskontext. Av resultatet i denna 

kandidatuppsats framkommer det att innebörden av stöd är hjälp, beskydd och uppmuntran. 

Förståelse och bekräftelse av patientens situation är förutsättningar för att sjuksköterskan ska 

kunna ge stöd och det krävs att sjuksköterskan känner sympati för patientens upplevelser. 

Den person som ger stöd blir patientens stöttepelare och det kan exempelvis vara 

sjuksköterskan. För att ta sig igenom de fyra vårdrelationsfaser som sjuksköterskan och 

patienten ska genomgå under vårdtiden krävs det att stödet från sjuksköterskans sida är 

anpassat till patienten och dennes förutsättningar. Stödet är däremot inte statiskt utan kan 

förändras under vårdförloppet eftersom patientens egenvårdsförmåga är dynamisk. 

 

Slutsats / Kliniska implikationer 
Resultatet av denna studien kan inte bara ge sjuksköterskan, utan all vårdpersonal, en 

fördjupad kunskap och förståelse kring begreppet stöd. Genom att få denna fördjupade 

kunskap kan man anpassa stödet till varje enskild individ och på så sätt ge det stöd som 

individen behöver. Med hjälp av en tydlig definition av begreppet kan vårdpersonalen känna 

en trygghet i situationer där de behöver ge stöd och på så vis kan också vården bli ännu 

säkrare. Det blir inte heller skillnad på vem det är som ger stödet utan alla patienter får 

samma möjlighet att få ett lämpligt stöd. 

 
 
 
Fortsatt forskning 

 
För att vidareutveckla den definition av begreppet stöd som har framkommit i detta 

examensarbete skulle en empirisk studie kunna genomföras. Detta skulle kunna 
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bidra till att få en ännu djupare förståelse av vad det innebär då exempelvis 

vårdpersonal, patienter eller närstående hade kunnat tillfrågas. Detta hade kunnat 

bilda en mer praktisk definition och det hade möjligtvis varit lättare att tillämpa i 

klinisk praxis. 

 
 
 
Självständighet 
Denna kandidatuppsats är skriven av Isac Månsson och Ebba Nilsson. Under arbetets gång 

har samarbetet varit på en hög nivå då alla delarna av uppsatsen har diskuterats, skrivits och 

bearbetats gemensamt. Däremot tog Isac ett större ansvar för bakgrunden i uppsatsen medan 

Ebba tog ett större ansvar för diskriminationsmatris och paradigm. Genom hela arbetet har 

författarna hjälpts åt och tagit tillvara på varandras resurser och kompetenser. Författarna 

valde att göra allting tillsammans för att få olika synvinklar på de frågetecken som uppstått i 

arbetsprocessen samt för att båda skulle få en god uppfattning av innehållet i sin helhet. Båda 

författarna är nöjda med samarbetet samt hur det slutgiltiga resultatet blev. 
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Bilaga 1 – Sökmatris Libris Etymologisk ordbok 
 
 
 

Databas Sökord Avgränsning Antal träffar Ordböcker 

 
Libris 

 

Etymologisk 

ordbok 

  
94 

 

  
Etymologisk 

ordbok 

 
Finns på BTH 

 
6 

 

  
Etymologisk 

ordbok 

 
Överensstämmer 

med inklusions- 

kriterierna 

 
3 varav 1 

dubblett = 2 

 
Svensk 

Etymologisk 

ordbok 

(Hellquist, 

1980) 

 

Våra Ord: deras 

uttal och 

ursprung: 

kortfattad 

etymologisk 

ordbok 

(Wessén, 1998) 
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Bilaga 2 – Sökmatris Libris Etymologiska Ordböcker 
 
 
 

Databas Sökord Avgränsning Antal träffar Ordböcker 

 
Libris 

 

Etymologiska 

ordböcker 

  
8 

 

  
Etymologiska 

ordböcker 

 
Finns på BTH 

 
1 

 
Norstedts 

etymologiska 

ordbok (Ernby, 

2008) 
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Bilaga 3 – Sökmatris Libris Synonymordbok 
 
 
 

Databas Sökord Avgränsning Antal träffar Ordböcker 

Libris  
Synonymordbok 

  
56 

 

  
Synonymordbok 

 
Finns på BTH 

 
3 

 

  
Synonymordbok 

 
Uppfyller 

inklusions- 

kriterierna 

 
2 

 
Ord för ord 

(Swedenborg, 

2006) 

 

Stora 

synonymordboken 

(Strömberg, 1998) 
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Bilaga 4 – Sökmatris Karlskrona Stadsbibliotek 

Synonymordbok 
 
 

Databas Sökord Avgränsning Antal träffar Ordböcker 

Karlskrona 

Stadsbibliotek 
 
Synonymordbok 

  
6 

 

  
Synonymordbok 

 

Finns 

tillgängliga för 

utlån 

 
5 

 

  
Synonymordbok 

 
Uppfyller 

inklusions- 

kriterierna 

 
3 varav 1 

dubblett = 2 

 
Bonniers 

synonymordbok 

(Walter, 2008) 

 

Svensk 

synonymordbok 

(2001) 
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Bilaga 5 – Sökmatris Karlskrona stadsbibliotek Etymologisk 

ordbok 
Databas Sökord Avgränsning Antal träffar Ordböcker 

Karlskrona 

Stadsbibliotek 

 

Etymologisk 

ordbok 

  
7 

 

  
Etymologisk 

ordbok 

 

Finns 

tillgängliga för 

utlån 

 
6 

 

  
Etymologisk 

ordbok 

 
Uppfyller 

inklusions- 

kriterierna 

 
3 varav 3 

dubbletter = 0 
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Bilaga 6 – Sökmatris Karlskrona Stadsbibliotek Etymologiska 

Ordböcker 
Databas Sökord Avgränsning Antal träffar Ordböcker 

Karlskrona 

Stadsbibliotek 

 

Etymologiska 

ordböcker 

  
2 

 

  
Etymologiska 

ordböcker 

 

Finns 

tillgängliga för 

utlån 

 
1 

 

  
Etymologiska 

ordböcker 

 
Uppfyller 

inklusions- 

kriterierna 

 
1 varav 1 

dubblett = 0 

 

 


