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Sammanfattning 
Bakgrund: I hemsjukvården ges den patientnära omsorgen vanligen av en 
anhörigvårdare och utan dem skulle befolkningens omsorgsbehov inte kunna 
tillgodoses. Anhörigvårdare upplever sig behöva kontinuerligt stöd från sjukvården. 
Det sociala stödet är en viktig del av vad som upprätthåller individen men det är 
omtvistat huruvida socialt stöd ska komma från hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet 
var att genom en begreppsanalys förtydliga begreppet socialt stöd med inriktning mot 
användning och betydelse för anhörigvårdare.  
Metod: Begreppsanalysen följer Rodgers Evolutionary Concept Analysis. 
Artikelsökning genomfördes i 20 databaser. Det slutliga urvalet bestod av 38 artiklar 
ur vilka synonyma/relaterade termer, antecedenter, kännetecken, konsekvenser och 
exempel av socialt stöd identifierades. 
Resultat: Resultatet visar att större delen av det sociala stödet kommer från resurser 
utanför hälso- och sjukvården men samtidigt att vissa stödinsatser var verkningslösa 
om de inte kom från utbildad personal. Resultatet diskuterades utifrån Husted och 
Husteds omvårdnadsteori The Symphonological Bioethical Theory och den vidare 
analysfasen. 
Konklusion och implikation: Socialt stöd finns och erbjuds anhörigvårdare men 
behöver anpassas utifrån anhörigvårdarens situation för att få avsedd verkan. 
Resultatet kan hjälpa distriktssköterskor att konkret stödja anhörigvårdare och 
därigenom minska risken för ohälsa kopplad till att vara anhörigvårdare. Vidare 
studier behövs för att ta ett bredare grepp på ämnet och utreda hur anpassningen kan 
ske så att anhörigvårdarna både kan erbjudas och ta emot det sociala stödet. 
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Abstract 

Background: Within home nursing most of the care is carried out by a family 
caregiver and without them the needs of the citizens would not be met. Caregivers 
feel they need continuous support from health care professionals. Social support is an 
important part of what sustains the individual but it is disputed whether the social 
support should come from health professionals. The aim was to, through a conceptual 
analysis, clarify the concept of social support with focus on the use and importance of 
caregivers.  
Method: The study follows Rodgers’ evolutionary method of concept analysis. 
Searches were made in 20 databases and the final sample consisted of 38 articles from 
which surrogate/related terms, antecedents, attributes, consequences and examples 
from social support were identified. 
Results: The results shows that the greater part of social support comes from outside 
the health care but that at the same time, some support measures were ineffective if 
they did not come from trained personnel. The results are discussed based on Husted 
and Husteds’ Symphonological Bioethical Theory and the further analysis phase. 
Conclusion and implication: Social support to caregivers needs to be tailored to the 
caregivers’ needs in order to have the intended effect. This result can help district 
nurses to understand how to support caregivers and thereby lessen their risk of health 
detoriation. Further research is needed to take a broader perspective on the subject 
and examine how social support can best be adapted so that carers can both be offered 
and receive social support. 
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Inledning 
Begrepp är ett sätt att uttrycka en abstraktion (Rodgers, 1989). Begreppen är 
kontextberoende och kan därför ha olika betydelse beroende på vilket sammanhang 
det används i (Rodgers, 2000). Inom omvårdnad används begrepp som en 
kunskapsbas som ständigt behöver klargöras och utvecklas. En begreppsanalys syftar 
till att genom analys av användningen av ett begrepp vara en del av utvecklingen av 
såväl begreppet som kunskapsbasen (Rodgers, 1989). 

I hemsjukvården är det vanligt att den patientnära omsorgen ges av en anhörigvårdare 
(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Nilsson, Lundgren & Furåker, 2009). 
Vanligast är att anhörigvårdaren ger omsorg minst en gång i veckan, men en stor 
grupp ger omsorg till en närstående dagligen (Socialstyrelsen, 2012). I Sverige finns 
det 1,3 miljoner anhörigvårdare som på olika sätt vårdar eller stödjer sina närstående 
och detta är en växande grupp (ibid.). Anhörigvården är frivillig och det är upp till 
den anhörige att avgöra hur stort ansvar hen vill ta för vården av den närstående 
(Prop. 2008/09:82). Enligt Criel et al. (2014) upplever anhörigvårdare trots detta den 
vårdande uppgiften som en belastning och Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff 
(2012) tillägger att anhörigvårdarna anser sig vara i behov av kontinuerligt stöd från 
sjukvården. 

Sjuksköterskan ska arbeta patientcentrerat och styrka patientens autonomi (Scotto, 
2013). Detta kan bland annat göras genom utbildning, information eller stöd 
(Ehrenberg, Ehnfors & Thorell-Ekstrand, 1996). Den mest tidskrävande insatsen i 
hemsjukvården är de stödjande insatserna och det behövs mer kunskap kring vilket 
slags stöd det är som ges (Norell, Ziegert & Kihlgren, 2013). Ett slags stöd som kan 
ges är socialt stöd (Ehrenberg et al., 1996) och det sociala stödet delas av Price (2011) 
in i fyra delar: det praktiska stödet, att tillhandahålla mening i vardagen, att dela 
glädje och att upprätthålla värdighet. Det har ifrågasatts huruvida det sociala stödet är 
något som ingår i sjuksköterskans ansvarsområde eller om det ska överlåtas till det 
sociala nätverket (Finfgeld-Connett, 2005; Stoltz, Pilhammar-Andersson & Willman, 
2007).  

Bakgrund 
Socialt stöd 

Det sociala stödet består av olika delar men är huvudsakligen kopplade till hur man 
hanterar aktiviteter i det dagliga livet samt att det ger en känsla av meningsfullhet, 
bekräftelse, uppmuntran och respekt (Price, 2011). Socialt stöd är en viktig del av vad 
som upprätthåller individer, speciellt äldre (ibid.). Enligt Price (2011) och Finfgeld-
Connett (2005) utförs det sociala stödet av det sociala nätverk som finns runt en 
patient och som består av bekanta, goda vänner eller nära förtrogna. Det sociala 
nätverket kännetecknas enligt Finfgeld-Connett (2005) av människor som vill 
patienten väl.  
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Det har ifrågasatts huruvida det sociala stödet är något som ingår i sjuksköterskans 
ansvarsområde (Finfgeld-Connett, 2005; Stoltz, Pilhammar-Andersson & Willman, 
2007; Price, 2011). Enligt Finfgeld-Connett (2005) bör sjuksköterskor uppmuntra 
patienter att använda sig av sitt sociala nätverk snarare än att göra socialt stöd till en 
sjuksköterskeinsats: sjuksköterskan ska bara förmedla socialt stöd om det sociala 
nätverket är otillräckligt. Price (2011) påtalar att det inte är givet att familjen per 
automatik tar på sig ansvaret för patientens sociala stöd även om patienten skulle 
önska det. Likväl som att patienten behöver socialt stöd i sin situation är det viktigt att 
ge anhörigvårdarna socialt stöd (Raivio, Laakkonen & Pitkälä, 2011). 

Anhörigvårdare 

En anhörigvårdare är en person som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt 
sjuk eller som har funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2014). Anhörigvården är 
frivillig och det är upp till den anhörige att avgöra hur stort ansvar som ska tas för 
vården av den närstående (Prop. 2008/09:82). Det har visat sig att anhörigvårdarnas 
roll blir allt viktigare i samhället, inte minst inom hälso- och sjukvården. De anhörigas 
insatser har en samhällsbärande funktion och samhället skulle inte kunna tillgodose 
befolkningens behov av omsorg utan deras hjälp (Socialstyrelsen, 2012). En stor del 
av anhörigvårdarna anser att de bär ett alltför stort ansvar för sina närstående och att 
den offentliga sektorn borde ta huvudansvaret (ibid.). De anhörigvårdare som inte 
lever ihop med den närstående kan uppleva att uppgiften medför praktiska och 
organisatoriska problem i vardagen (Criel et al., 2014) och de som lever ihop med den 
närstående kan uppleva att de är bundna till hemmet och att deras sociala liv blir 
begränsat (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012).  

En vanlig konsekvens av vårdandet är att anhörigvårdarna kan drabbas av 
hälsoproblem (Abu Bakar, Weatherley, Omar, Abdullah & Mohamad Aun, 2014; 
Breitborde, López, Chang, Kopelowicz & Zarate, 2009; Butterworth, Pymont, 
Rodgers, Windsor & Anstey, 2010). I en undersökning av anhörigvårdares 
upplevelser av att vårda en närstående med demens framkom att upplevelsen av 
bördan ökade och tillfredsställelsen med situationen minskade under en treårsperiod 
(Holst & Edberg, 2011). Det har även visat sig att ångest drabbar ungefär en fjärdedel 
av anhörigvårdare till personer med demens (Cooper, Balamurali & Livingston, 
2007). Förutom hälsokonsekvenser kan situationen som anhörigvårdare innebära 
ekonomiska konsekvenser då det kan vara svårt att kombinera vårdgivandet med 
förvärvsarbete (Criel et al., 2014). Det finns en skillnad i hur mycket omsorg män och 
kvinnor ger. Uppskattningsvis ges två tredjedelar av all anhörigvård av kvinnor och 
kvinnors vårdgivande tycks inskränka arbetslivet i större utsträckning än det gör för 
män (Socialstyrelsen, 2012).  
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Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff (2012) beskriver att anhörigvårdare önskar 
mer tid för sig själva, en större kunskap om sjukdomen den närstående har samt 
kontinuerligt stöd från sjukvården. Andra studier visar att anhörigvårdare kan uppleva 
vårdgivandet som stressande (Criel et al., 2014; Raivio et al., 2011; Litwin, Stoeckel 
& Roll, 2014; Neri et al., 2012) och stressen påverkar slutligen kvaliteten på vården 
som ges till patienten (Kulkarni et al., 2014).  

Distriktssköterskans ansvar och profession 

Distriktssköterskans omvårdnadsarbete ska bedrivas på ett sådant sätt att patientens 
välbefinnande, integritet, säkerhet och hälsa främjas (Ehrenberg et al., 1996). Genom 
att ge information och utbildning, stöd, specialiserad vård samt att observera, 
samordna och sköta läkemedelshanteringen kan dessa mål uppnås (Norell et al., 
2013). Distriktssköterskan som har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet (Irvine, 
2005), ska arbeta patientcentrerat och genom samspel med patienten uppmuntra och 
styrka patientens autonomi (Scotto, 2013).  

Distriktssköterskan kan arbeta i flera olika kontexter och en av dessa är 
hemsjukvården. Inom hemsjukvården har distriktssköterskan ansvar för omvårdnaden 
som utförs runt patienten (Norell et al., 2013). Distriktssköterskans arbetsuppgifter är 
i första hand gentemot patienten (Finfgeld-Connett, 2005), men då patientens hem är 
platsen för omvårdnaden kommer distriktssköterskan även regelbundet i kontakt med 
anhörigvårdare (Nilsson et al., 2009). Distriktssköterskan har en viktig uppgift 
gentemot anhörigvårdare genom att finnas tillgänglig, lyssna och ge information 
utifrån anhörigvårdarens behov och önskningar (Eyre, 2010).  

Teoretisk ram 

Husted och Husteds Symphonological Bioethical Theory (Scotto, 2013) är en 
omvårdnadsteori som utvecklades som svar på ett behov av ett nytt sätt att hantera 
etiska dilemman i den alltmer utvecklade vården. Basen är logiskt tänkande, en 
holistisk människosyn och individanpassad vård. Symphonological Bioethical Theory 
har lett till utvecklandet av en beslutsmodell som är till hjälp för att avgöra vilka 
handlingar som är lämpliga och etiska för vårdpersonal att utföra i en 
omvårdnadsrelation (ibid.). Husted och Husted tar upp de fyra etiska 
grundprinciperna: principen om autonomi, principen om rättvisa, principen om att 
göra gott och principen om att inte skada men omdefinierar dem och menar att det 
inte räcker med att till exempel ha intentionen att göra gott, handlingen måste komma 
utifrån patientens uppfattning om vad som är gott i sin situation. Principerna blir 
användbara endast om de baseras på patientens egna uttalanden om sina behov och 
mål (ibid.). 

Några centrala begrepp i Symphonological Bioethical Theory är patient (patient), 
omvårdnad (nursing), egenmakt (agency) och överenskommelse (agreement). 
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Begreppet patient har en bred tolkning: En person tar på sig rollen som patient när hen 
tappat eller erfarit nedsättning i sin egenmakt och därför inte kan vidta de åtgärder 
som krävs för att nå sina mål (Scotto, 2013). Omvårdnad definieras som ”the nurse’s 
ethical responsibility to encourage and strengthen those qualities in the patient that 
serve life, health, and well-being through their interaction” (Scotto, 2013, s. 523). 
Omvårdnad innebär också att sjuksköterskan ska använda sin utbildning och 
erfarenhet till att göra för patienten det hen hade gjort för sig själv om hen hade 
kunnat. Teorin fokuserar på möten mellan patient och vårdpersonal och ser dessa som 
en bas där etiska beslut tas. Husted och Husted menar att utan en gemensam 
överenskommelse kan inga mål nås och relationen blir meningslös (Scotto, 2013). 
Enligt dessa begrepp kan anhörigvårdaren inkluderas i patientbegreppet och på så vis 
ingå i distriktssköterskans omvårdnad. Distriktssköterskans uppgift blir då att stödja 
anhörigvårdaren till att göra för sin närstående det denne annars hade gjort för sig 
själv. 

Problemformulering 

Distriktssköterskan ska möta individen och dennes familj med lyhördhet, ärlighet och 
bekräftelse och anta ett stödjande arbetssätt som främjar patientens autonomi, 
integritet, delaktighet och egenvårdsförmåga (Scotto, 2013). Det finns många olika 
definitioner både av vad stöd är och vad som ingår i det sociala stödet (Finfgeld-
Connett, 2005; Norell, Ziegert & Kihlgren, 2012; Price, 2011). Anhöriga kan uppleva 
vårdgivande som en belastning (Criel et al., 2014; Raivio et al., 2011; Litwin et al., 
2014; Neri et al., 2012) och att de behöver kontinuerligt stöd från sjukvården 
(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012).  

Det framstår som oklart i forskningen är dock hur begreppet socialt stöd används i 
omvårdnadssammanhang avseende anhörigvårdares behov.  

Syfte 

Syftet var att förtydliga begreppet socialt stöd med inriktning mot användning och 
betydelse för anhörigvårdare.  

Metod 
För att förtydliga begreppet socialt stöd användes begreppsanalys som följer Rodgers 
Evolutionary Concept Analysis (Rodgers, 2000). Enligt Rodgers är ett begrepp inte 
statiskt utan ständigt i förändring och utvecklas beroende på kontext och användning. 
Fokus i Rodgers (ibid.) modell är att identifiera hur begreppet vanligen används utan 
att ha några strikta kriterier eller förväntningar i analysen. Resultatet av 
begreppsanalysen ger inget svar på vad begreppet socialt stöd är eller inte är, utan ger 
en bas för fortsatt utveckling av begreppet. Rodgers (ibid.) metod är en induktiv 
metod och de som utför begreppsanalysen är fria att definiera sina egna ramar för 
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relevant material. Det viktiga är att inte låta sin förförståelse av begreppet influera 
analysen utan att göra en systematisk sökning utifrån de ramar som valts (ibid.). The 
Evolutionary Concept Analysis följer fem steg: Steg ett innebär att ett begrepp för 
analys väljs ut. I steg två identifieras en relevant sfär ur vilken materialet för analysen 
ska hämtas. Steg tre innebär insamling av data för analysen vilken sedan i steg fyra 
analyseras utifrån frågor formulerade av Rodgers (ibid.). Det avslutande och femte 
steget benämns hos Rodgers som den vidare analysfasen där analysens resultat får 
peka ut riktningen för vidare forskning och utveckling av begreppet. Detta kan göras 
till exempel genom utveckling av en modell eller en hypotes. Flera av stegen i 
Evolutionary Concept Analysis pågår simultant (Rodgers, 1989).  

Urval 

Inklusionskriterier för artikelsökningen var artiklar publicerade mellan 2011 och 
2015, skrivna på engelska eller svenska och etiskt granskade. Exklusionskriterier var 
reviewartiklar samt artiklar som behandlade anhörigvårdare till barn.  

Datainsamling 

Rodgers (Rodgers, 2000) påtalar vikten av att göra en bred och inkluderande sökning 
varför sökningar genomförts även i närliggande ämnesområden. Begreppet socialt 
stöd har anknytning till flera vetenskapliga områden och därför har alla dessa 
ämnesområden utforskats. Valda, relevanta ämnesområden var: hälsovetenskap, 
psykologi, sociala frågor, vård och medicin samt sociologi. Sökningarna gav träffar i 
36 databaser, varav 16 var icke-relevanta och 20 databaser kvarstod därför att 
genomsökas. Utifrån syftet och inklusionskriterier identifierades sökord som 
användes som fritextsökningar i kombination med de booleska operatorerna AND, 
OR samt NOT i sökningarna. Sökningar har utgått från social support som 
kombinerats med sökorden caregiver, family care, home nursing, informal caregiver 
samt next of kin för att rikta sökningen mot valt område och uppnå ett representativt 
material för hur forskningen hanterar ämnet.  

Sökningarna gav sammanlagt 4455 träffar. Av dessa lästes 631 abstrakt, varav 552 
artiklar valdes ut.  När dubbletterna identifierats bestod urval ett av 210 artiklar. I 
urval två gjordes en analys av resultatdelen i varje vald artikel. Om begreppet socialt 
stöd förekom i resultatdelen inkluderades artikeln. Urval två bestod av 38 artiklar 
(figur 1).  
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Databearbetning 

Rodgers Evolutionary Concept Analysis betonar vikten av att se begreppet i sitt 
sammanhang (Rodgers, 2000). För att säkerställa relevansen av begreppet i relation 
till sammanhanget har Rodgers formulerat ett antal frågor. Frågorna som användes 
var: Säger andra ord andra sak som det valda begreppet eller har andra ord något 
gemensamt med begreppet? (Surrogate/related terms); Vilka händelser och fenomen 
har föregått begreppet? (Antecedents); Vilka är begreppets kännetecken? (Attributes); 
Har materialet konkreta exempel där begreppet beskrivs? (Examples); Vad händer 
efter, eller som resultat av begreppet? (Consequences) (tabell 1). Varje artikel lästes 
initialt i sin helhet för att därefter läsas med fokus på begreppets sammanhang utifrån 
synonyma/relaterade termer (Surrogate/related terms); antecedenter (Antecendents); 
kännetecken (Attributes); exempel (Exampels); konsekvenser (Consequences). 
Resultatet från varje artikel noterades separat och jämfördes med varandra för att 
finna mönster i hur begreppet socialt stöd används i forskningen (Tofthagen & 
Fagerstrøm, 2010). 

 

Surrogate/related terms Do other words say the same thing as the chosen concept?  
Do other words have something in common with the concept?  

Antecedents  Which events or phenomena have been associated with the concept in the 
past?  

Attributes   What are the concept’s characteristics?  

Examples Are concrete examples of the concept described in the data material?  

Consequences What happens after or as a result of the concept?  

Tabell 1. Stödfrågor till hjälp i databearbetningen. 
 

Figur 1. Översikt över urvalsprocessen. 
 

(Tofthagen & Fagerstrøm, 2010) 
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Etiska överväganden 

Grunden i all forskning där människor är involverade är att den måste utföras med 
respekt för människovärdet. Samhällets och vetenskapens behov får inte sättas före 
människors välfärd (Codex, 2013). Nyttan med forskningen ska vara större än 
riskerna som de deltagande människorna kan utsättas för (World Medical Association, 
2013). Anhörigvårdare riskerar att lämna ut känslig information kring sig och sin 
närstående när de deltar i forskning som exempelvis intervjuer kring sin situation. Det 
kan uppkomma skam och ångest när de ska utlämna information om sina upplevelser, 
men nyttan av informationen som framkommer syftar till att förbättra vården för både 
deras närstående och för den anhörige själv. En begreppsanalys använder sig av redan 
genomförda studier och utgör därför ingen ytterligare risk för de anhörigvårdare som 
är en del av resultatet. De valda vetenskapliga artiklarna var samtliga accepterade av 
etisk kommitté eller motsvarande på orten där studien genomfördes och därför 
bedöms risken att människor kommit till skada som liten. 

Resultat 
Resultatet redovisas utifrån sammanhangen synonyma/relaterade termer, 
antecedenter, kännetecken och konsekvenser. Funna exempel inordnades under 
kännetecken och konsekvenser och redovisas inte separat. 

Synonyma/Relaterade termer 

Termer som används synonymt till socialt stöd delas upp i två kategorier. Det ena 
kategorin är gentemot familjen och benämns familjefunktion, familjehälsa (Hautsalo, 
Rantanen & Astedt-Kurki, 2012), familism (Lee & Choi, 2011), familj (Amendola, 
Oliveira & Alvarenga, 2011; Nordtug, Krokstad, Sletvold & Holen, 2013), extern 
familjeresurs (Deist & Greeff, 2015) och familjestöd (Hwang, Fleischmann, Howie-
Esquivel, Stotts & Dracup, 2011). Den andra kategorin riktades utanför familjen och 
lät sig grupperas i tre olika områden med psykosocialt stöd (Götze, Brähler, Gansera, 
Polze & Köhler, 2014); känslomässigt stöd (Strömberg, 2013; Trivedi et al., 2014) 
och mellanmänskligt stöd (Ghesquiere, 2013) i en grupp, socialt nätverk (Nordtug et 
al., 2013; Lee & Choi, 2011; Yamashita, Amendola, Gaspar, Martins Alvarenga & de 
Campos Oliveira, 2013) och sociala relationer (Amendola et al., 2011; Ghesquiere, 
2013) i en grupp och informellt stöd (Nordtug et al., 2013) och statligt stöd (Nordtug 
et al., 2013) i en tredje grupp (tabell 2). 
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Inom familjen Utanför familjen 

Familjefunktion 
Familjehälsa  
Familism 
Familj 
Extern familjeresurs 
Familjestöd  

Psykosocialt stöd  
Känslomässigt stöd  
Mellanmänskligt stöd  

Socialt nätverk 
Sociala relationer 

Informellt stöd  
Statligt stöd  

 

Antecedenter 

Förmågor som föregår socialt stöd i analysartiklarna handlade ofta om 
anhörigvårdarens förmåga att agera för att förändra en situation. En form av att agera 
för att förändra sin situation ansågs vara förmåga till copingstrategi (Papastavrou, 
Charalambous & Tsangari, 2012; Tan et al, 2012). Hög självskattad 
problemlösningsförmåga (Lui, Lee, Greenwood & Ross, 2012), förmåga att 
kommunicera sina behov till omgivningen (O’Dwyer, Moyle, & van Wyk, 2013; Tan 
et al., 2012) och förmåga att använda sig av social service (Robinson, Buckwalter & 
Reed, 2013) var andra exempel. Ytterligare antecedenter var faktorer som ålder, såväl 
den närståendes (Hautsalo et al., 2012) som anhörigvårdarens (Goldzweig et al., 2013; 
Hautsalo et al., 2012; Lee & Choi, 2011; Nordtug et al., 2013; Yamashita et al., 
2013), hög utbildning och manligt kön hos anhörigvårdaren (Hautsalo et al., 2012), 
tillgång till stödgrupper (Wei et al., 2012), god familjehälsa (Hautsalo et al., 2012) 
samt anhörigvårdare som vårdade ett lägre antal timmar (Hung et al., 2013).  

Negativa faktorer, alltså faktorer som föregår brist på socialt stöd var att den som gav 
stödet inte var insatt i rådande situation (Wittenberg-Lyles, Washington, Demiris, 
Parker Oliver & Shaunfield, 2014), socialt undandragande (Nordtug et al., 2013) samt 
att inte ta emot stödet (Nordtug et al., 2013; Lee & Choi, 2011). Ett stort socialt 
nätverk var inte en garant för att uppleva sig ha socialt stöd (Lee & Choi, 2011). 

Kännetecken 

Kännetecken som förekom i samband med socialt stöd delades upp i tre 
huvudkategorier enligt följande: emotionellt stöd i vardagen; positiv samverkan, 
bekräftelse och information; konkret hjälp och materiellt stöd. Kännetecknen 
uttrycktes i meningsbärande enheter av de olika författarna (Adriaansen, Leeuwen, 
Visser-Meily & Post, 2011; Chen et al., 2014; Cheng, Lam, Kwok, Ng, & Fung, 
2013; Deist & Greff, 2015; Hautsalo et al., 2012; Hung et al., 2013; Hwang et al., 
2011; Jaracz, Grabowska-Fudala, Gorna & Kozubski, 2014; Lee & Choi, 2011; Lui et 
al., 2012; Lykens, Moayad, Biswas, Reyes-Ortiz & Singh, 2014; Mazanec, Daly, 
Douglas & Lipson, 2011; Nordtug et al., 2013; Pawl, Lee, Clark & Sherwood, 2013; 
Shyu, Chen, Liang & Tseng, 2012; Tan et al., 2012; Tang et al., 2013; Wei et al., 

Tabell 2. Synonyma/relaterade termer, uppdelade i två huvudkategorier.  
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2012; Wong et al., 2014; Yamashita et al., 2013; Zhang, Edwards, Yates, Guo & Li, 
2013). Exempel från varje kategori framgår i tabell 3.  

 

Emotionellt stöd i vardagen Positiv samverkan, 
bekräftelse och information 

Konkret hjälp och materiellt 
stöd 

“Att kunna förlita sig på någon när 
behovet för fysiska uttryck av kärlek 
och ömhet uppkommer” (Yamashita 
et al., 2013) 
 
“Uppskattning, beundran, respekt 
eller kärlek och att få en känsla av 
trygghet” (Hautsalo et al., 2012) 
 
”Tröst och ömhetsbevis, Någon som 
får dig att känna sig önskad. Någon 
som kramar dig” (Cheng et al., 2013) 
 
“Någon som lyssnar när du behöver 
prata. Någon att dela dina mest 
privata bekymmer och rädslor med. 
Någon att anförtro dig åt och prata 
om dig själv eller dina problem. 
Någon som förstår dina problem” 
(Nordtug et al., 2013) 
 
“Sällskap och dagligt känslomäsigt 
stöd” (Adriaansen et al., 2011) 
 
“Vänskap, tänjande av yrkesmässiga 
relationer” (Wong et al., 2014) 
 
“Anhörigvårdarna uttryckte behov av 
att någon brydde sig om dem, litade 
på dem, lyssnade på dem, 
uppskattade dem och de uttryckte att 
de sökte detta hos familj, vänner och 
hos sina närstående” (Wei et al., 
2012) 
 
”Dela bekymmer och svårigheter” 
(Tan et al., 2012) 
 
“Känslomässiga uttryck och social 
kamratskap” (Hwang et al, 2011) 

“Ha någon att förlita sig på, att ha 
roligt och slappna av med” 
(Yamashita et al., 2013) 
 
”Att få vägledning, råd eller 
information” (Yamashita et al., 
2013) 
 
“Förstärkning, feedback och någon 
som påverkar individens sätt att 
fatta beslut” Hautsalo et al., 2012) 
 
“Åsikter om vårdandet av 
familjemedlemmen” (Cheng et al., 
2013) 
 
“Någon som ger information som 
hjälper dig att förstå en situation. 
Någon som ger dig goda råd i en 
kris. Någon vars råd du verkligen 
vill höra. Någon att vända sig till 
för förslag på hur du kan hantera ett 
personligt problem” (Nordtug et al., 
2013) 
 
“Stöd som ger självförtroende och 
bekräftelse” (Adriaansen et al., 
2011) 
 
“Medicinska råd” (Wong et al., 
2014) 
 
”Vägledning i 
problemlösning”(Wei et al., 2012) 
 
“Förslag, vägledning och kunskap, 
speciellt tips för att minska 
osäkerhet i vårdgivandet” (Wei et 
al., 2012) 
 
”Söka råd och uppmuntran” (Tan et 
al., 2012) 

“Föremål eller pengar och att 
tillbringa tid med att hjälpa 
någon” (Hautsalo et al., 2012) 
 
“Praktisk assistans” (Cheng et al., 
2013 ; Lykens et al., 2014) 
 
“Någon som hjälper dig när du är 
sängliggande. Någon som tar dig 
till doktor om du behöver det. 
Någon som tillreder dina måltider 
om du oförmögen att göra det 
själv. Någon som hjälper dig med 
dagliga sysslor om du är sjuk” 
(Nordtug et al., 2013) 
 
“Finansiellt stöd” (Deist & 
Greeff, 2015; Wong et al., 2014) 
 
“Ge assistans i form av pengar, 
arbete eller tid” (Wei et al., 2012) 
 
”Söka hjälp och be om tjänster” 
(Tan et al., 2012) 

Tabell 3. Huvudkategorier av kännetecken.  
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Ytterligare kännetecken som framkom var vem det sociala stödet kommer från. 
Givare av det sociala stödet angavs vara vänner, familj, släkt, grannar, 
föreningsmedlemmar, stödgrupp, anhöriga, socialt nätverk, hushållerska eller hälso- 
och sjukvård och social service (tabell 4). Tang et al. (2013) anger att det starkaste 
sociala stödet kommer från det sociala nätverket. 

 

O’Dwyer et al. (2013), Won och Song (2012), samt Yu et al. (2013) angav avlastning 
i egenskap av en ställföreträdande vårdgivare som ett kännetecken. Den 
ställföreträdande vårdgivare definieras som någon som har möjlighet att ge 
omvårdnad till den närstående i ungefär en vecka (ibid.). Andra kännetecken var 
rådgivning (Chaparro-Díaz, 2013; O'Dwyer et al., 2013), uttrycka omsorg (Ghesquire, 

Vänner Deist & Greeff, 2014; Götze et al., 2014; O’Dwyer et al., 2013; Tan et al., 2012; 
Won & Song, 2012; Wong et al., 2014; Yu, Hu, Efird & McCoy, 2013 

Familj Hwang, 2011; Chen et al., 2014; Hautsalo et al., 2012; Nordtug et al., 2013; 
O’Dwyer et al., 2013; Deist & Greeff, 2014; Won & Song, 2012; Wong et al., 
2014; Yu et al., 2013; Yamashita el al., 2013 

Släkt Deist & Greeff, 2014; Götze et al., 2014; Tan et al., 2012; Won & Song, 2012; Yu, 
Hu, Efird & McCoy, 2013 

Grannar  Deist & Greeff, 2014; Tan et al., 2012; Won & Song, 2012 & Yu, Hu, Efird; 
McCoy, 2013 

Föreningsmedlemmar  Deist & Greeff, 2014; O’Dwyer et al., 2013; Papastavrou et al., 2012; Wong et al., 
2014 

Stödgrupp Chaparro-Díaz, 2013; Wei et al., 2012 

Anhöriga  Deist & Greeff, 2014; Wittenberg-Lyles, Washington, Demiris, Parker Oliver & 
Shaunfield, 2014; Yu, Hu, Efird & McCoy, 2013 

Hushållerska Won & Song, 2012 

Hälso- och sjukvård och social 
service 

Götze et al., 2014; O’Dwyer et al., 2013; Papastavrou et al., 2012; Wittenberg-
Lyles et al., 2014; Wong et al., 2014 

Socialt nätverk Tang et al., 2011 

Tabell 4. Givare av socialt stöd.  
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2013), sysslor som utförs för individen av anhöriga (Wittenberg-Lyles et al., 2014), 
ha någon att hitta på saker tillsammans med (Nordtug et al., 2013), någon att vända 
sig till (Ghesquire, 2013; Yamashita et al., 2013) uppmuntran (Strömberg, 2013; Tan 
et al., 2012; Wong et al., 2014), förslag, klargöranden och delande av erfarenheter 
från och tillsammans med andra (Lee & Choi, 2011), samt praktiskt och 
känslomässigt stöd i vårdgivarrollen (O’Dwyer et al., 2013). 

Konsekvenser 

Socialt stöd har både positiva och negativa konsekvenser. De positiva är: mindre 
upplevelse av överbelastning (del-Pino-Casado, Millán-Cobo, Palomino-Moral & 
Frías-Osuna, 2014; Ghesquiere, 2013; Shieh, Tung & Liang, 2012; Yamashita et al., 
2013); mindre motstånd mot att ta emot hjälp (Ghesquiere, 2013; Wei et al., 2012; 
Yamashita et al., 2013); bättre sömnkvaliet (del-Pino-Casado et al., 2014; Pawl et al., 
2013); möjlighet till vila och återhämtning (Nordtug et al., 2013; O’Dwyer et al., 
2013); en mer positiv inställning till vårdgivandet (Lee & Choi, 2011); kontroll och 
möjligheter att klara av och anpassa sig till situationen (Deist & Greeff, 2015; 
Strömberg, 2013; Tang et al., 2013); ökad livskvalitet (Adriaansen et al., 2011; 
Trivedi et al., 2014; Pawl et al., 2013); utveckling av copingstrategier (Goldzweig et 
al., 2013); mindre depressiva symtom (Goldzweig et al., 2013; Tang et al., 2013) och 
bättre hälsa (Shyu et al., 2012). Enligt Wittenberg-Lyles (2014) var de negativa 
konsekvenserna ökad belastning på grund av ökad ansvarskänsla samt stress om 
stödet kom från personer som inte var utbildad inom vårdandet.  

Brist på socialt stöd har i sig negativa konsekvenser. Det kan leda till social isolering 
(Robinson et al., 2013), öka risken för självmordstankar (O’Dwyer et al., 2013), ge 
högre grad av belastning (Götze et al., 2014; Hwang et al., 2011; Strömberg, 2013; 
Wakefield, Hayes, Boren, Pak & Davis, 2012; Yamashita et al., 2013), försämrad 
hälsa (Hwang et al., 2011; Tuithof, ten Have, van Dorsselaer & de Graaf, 2015; 
Yamashita et al., 2013), sämre självförtroende (Wittenberg-Lyles et al., 2014), stress 
(Wittenberg-Lyles et al., 2014), avbrott i de dagliga rutinerna (Hwang et al., 2011), 
finansiella påfrestningar (Hwang et al., 2011) och upplevelse av att vårdandet inte är 
självvalt (Trivedi et al., 2014). 

Vidare analysfas 

Socialt stöd ger, enligt analysen, både positiva och negativa konsekvenser, även om 
ambitionen med stödet uteslutande är att verka avlastande. Den avgörande faktorn för 
hur konsekvenserna blir verkar vara anpassningen. Om stödet formas efter 
anhörigvårdarens situation, behov och önskemål har det större möjlighet att nå fram 
och kan, genom avlastningen, ge kraft så att anhörigvårdaren kan hantera belastningen 
som vårdandet innebär och dessutom förebygga den ohälsa som hela tiden ligger som 
ett hot för denna grupp. Om stödet inte anpassas korrekt medför det negativa 
konsekvenser för anhörigvårdaren vilket ökar risken för ohälsa (figur 2).  
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Diskussion 
Metoddiskussion 

Metoden som användes var Rodgers Evolutionary Concept Analysis (Rodgers, 2000). 
Evolutionary Concept Analysis ser begreppsanalysen som en del av the concept 
development cycle vilken består av de tre faserna signifikans, tillämpning och 
användning. Begreppsanalysen fokuserar på användningsfasen och menar att klargöra 
begreppet genom dess nuvarande användning och låta detta klargörande utgöra en bas 
för vidare utveckling. Då syftet var att förtydliga begreppet socialt stöd och lägga 
betoningen på användningen ansågs denna metod motiverad och väl passande. 
Metoden belyser begreppet ur olika perspektiv genom de fyra olika sammanhangen 
synonyma/relaterade termer; antecedenter; kännetecken och konsekvenser vilket 
underlättar analysen och ger en heltäckande bild av användningen av begreppet. En 
fördel med metoden var friheten i valet av material. Samtidigt är friheten ett ansvar att 
välja en infattning för begreppsanalysen som både är relevant och heltäckande. 
Genom att använda bibliotekets ämnesord för databaser gavs en bred och 
inkluderande sökning. Sökningarna genomfördes enskilt, men för att minska risken 
för feltolkningar genomfördes analys av begreppets sammanhang samt analys av 
resultatet gemensamt.    

Inklusions- och exklusionskriterier valdes för att rikta sökningarna mot syftet. Att 
rikta sökningen genom ålder på den närstående gav ändå en riktning på urvalet och 
därför exkluderades artiklar som behandlade anhörigvårdare till barn. Att ha ett snävt 
tidsspann på när artiklarna skulle vara publicerade var ett sätt få materialet så nytt och 
relevant som möjligt men gav också ett hanterbart antal artiklar att basera analysen 
på.  

Figur 2. Schematisk bild över den vidare analysfasen. Icke anpassat socialt stöd ger ohälsa. 
Anpassat socialt stöd ger kraft.  
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Rodgers förespråkar att det valda begreppets synonyma termer identifieras innan 
datainsamlingen påbörjas för att kunna inkludera dessa i sökningen och ge en bred 
bild av begreppet. Det visade sig dock att inga av de under analysen identifierade 
synonyma termer täcker alla aspekter av socialt stöd och därför påverkades inte 
analysmaterialet av att detta inte gjordes. Valet av sökord påverkar utfallet av 
sökningarna, därför lades stor vikt vid översättningen av de svenska nyckelorden för 
att finna de engelska sökorden till databaserna. Det svenska ordet anhörigvårdare har 
många engelska synonymer därför användes caregiver, informal caregiver, family 
care och next of kin i sökningarna.  

Urvalet bestod till största delen av artiklar skrivna inom omvårdnadsforskningen (22 
artiklar). Andra discipliner som förekom var medicin (5), socialt arbete (5), psykologi 
(3) och folkhälsa (3). Materialet är för litet för att kunna dra någon slutsats angående 
olika användning av begreppet inom olika discipliner, det är dock tydligt att ämnet är 
av relevans för omvårdnadsforskningen. Studiernas ursprungsländer varierade och det 
är svårt att veta om detta har påverkat resultatet i någon riktning. Inga studier som 
inkluderades var gjorda i Sverige, ett fåtal var gjorda i Skandinavien. 
Ursprungslandets kultur och lagar som styr både sjukvården och samhället i stort har 
troligen påverkan på såväl upplevelsen som tolkningen av socialt stöd.  Möjligheten 
till att avstå arbete för att hjälpa en närstående ser olika ut i olika länder och till detta 
tar analysen ingen hänsyn. 

Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån Husted och Husteds Symphonological 
Bioethical Theory och den vidare analysfasen (figur 2). 

Husted och Husteds begrepp patient innefattar i sin bredare definition även 
anhörigvårdaren. Begreppet omvårdnad innebär att se varje situation utifrån 
patientens perspektiv och därigenom anpassa sina insatser för att upprätta patientens 
egenmakt (Scotto, 2013). Resultatet av begreppsanalysen visar att den avgörande 
faktorn för om stödet ska verka avlastande eller belastande för anhörigvårdaren är just 
anpassningen (figur 2.).  

Det är omtvistat huruvida socialt stöd är en omvårdnadsinsats som ska komma från 
hälso- och sjukvårdspersonal eller inte (Ehrenberg et al., 1996; Finfgeld-Connett, 
2005; Price, 2011). Resultatet visar att större delen av det sociala stödet kommer från 
resurser utanför hälso- och sjukvården (tabell 4) men också att vissa stödinsatser var 
verkningslösa om de inte kom från personer med adekvat utbildning inom området 
(Wittenberg-Lyles et al., 2014). Husted och Husted menar att omvårdnad är att rikta 
sin utbildning och erfarenhet mot att göra det för anhörigvårdaren som den hade gjort 
själv om anhörigvårdaren inte varit tvungen att ikläda sig patientrollen (Scotto, 2013). 
Detta bekräftas i analysen som visar att socialt stöd handlar om att få emotionellt stöd 
i vardagen, att få bekräftelse och information samt att få konkret hjälp och materiellt 
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stöd (Adriaansen et al., 2011; Chen et al., 2014; Cheng et al., 2013; Deist & Greff, 
2015; Hautsalo et al., 2012; Hung et al., 2013; Hwang et al,, 2011; Jaracz et al., 2014; 
Lee & Choi, 2011; Lui et al., 2012; Lykens et al., 2014; Mazanec et al., 2011; 
Nordtug et al., 2013; Pawl et al., 2013; Shyu et al., 2012; Tan et al., 2012; Tang et al., 
2013; Wei et al., 2012; Wong et al., 2014; Yamashita et al., 2013; Zhang et al., 2013), 
vilket är insatser som ingår i distriktssköterskans omvårdnadsarbete. 
Distriktssköterskan når genom sina hembesök anhörigvårdarna i deras vardag och kan 
ge omvårdnad i form av praktiska och medicinska råd. De kan även bistå med 
emotionellt stöd i vardagen genom att lyssna och inge trygghet. 

Samtliga studier i resultatet anger att det sociala stödet är något som finns och 
erbjuds. Resultatet visar också att mottaget socialt stöd inte nödvändigtvis innebär 
upplevt socialt stöd (Nordtug et al., 2013; Lee & Choi, 2011). Vad som hindrar 
anhörigvårdarna att ta emot stödet verkar vara omständigheterna kring stödet; vem 
stödjaren är och vilken förmåga som finns att sätta sig in i anhörigvårdarens situation. 
Både tillgång till (Wittenberg-Lyles et al., 2014) och brist på socialt stöd (Götze et al., 
2014; Strömberg, 2013; Wakefield et al., 2012) kan leda till ökad belastning. 
Huruvida stödet är avlastande eller belastande tycks avgöras av hur det är anpassat 
(figur 2.). Detta tyder i likhet med tidigare forskning på att det är i vilken form det 
sociala stödet ges som avgör om det avlastar eller belastar (Benkel, Wijk & Molander, 
2009; Wright & Miller, 2010). Finfgeld-Connett (2005) anser att distriktssköterskan 
bara ska vara en del av det sociala stödet om det sociala nätverket är otillräckligt. 
Bedömningen av anhörigvårdarens sociala nätverk bör ske i samråd med 
anhörigvårdaren vilket belyses av Husted och Husted (Scotto, 2013). Husted och 
Husted menar att utan en gemensam överenskommelse kan inga mål nås och 
relationen blir meningslös (ibid.). Detta stämmer väl överens med vad analysens 
resultat kallar anpassning av socialt stöd. Utan anpassning och överenskommelse kan 
inga mål nås och anhörigvårdaren blir kvar i sin patientroll (ibid.). Det som 
distriktssköterskan kan erbjuda om nätverket brister är kontakt med en stödgrupp eller 
att ta rollen som ställföreträdande vårdgivare vilket framkommer i resultatet som en 
av anhörigvårdare efterfrågad form av socialt stöd (O’Dwyer et al., 2013; Won & 
Song, 2012; Yu et al., 2013).  

Att söka och förvärva socialt stöd beskrivs som en copingstrategi (Papastavrou et al., 
2012; Tan et al., 2012), samtidigt som socialt stöd är en av förutsättningarna för att 
utveckla copingstrategier (Goldzweig et al., 2013). Om det sociala stödet anpassas 
och når fram till anhörigvårdaren underlättar det vardagen och ger anhörigvårdaren 
kraft att hantera sin situation. När Husted och Husted (Scotto, 2013) beskriver 
förmågan vi människor har att sätta mål och nå dem använder de begreppet egenmakt. 
Kraften som ges när det sociala stödet når fram upprättar anhörigvårdarnas egenmakt 
och ger dem möjlighet att hantera sin vardag (figur 2). Pejner (2015) anger 
hanterbarhet som en förutsättning för att uppnå serenity vilket i sin tur är en 
förutsättning för att finna och utveckla jaget och uthärda svåra omständigheter med 
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värdighet. I studien beskrivs serenity i förhållande till äldre, kroniskt sjuka patienter 
men skulle kunna appliceras även på anhörigvårdare (ibid.). Rätt anpassat socialt stöd 
kan dessutom ge tillgång till de positiva konsekvenser som stödet enligt resultatet ger 
(Adriaansen et al., 2011; Deist & Greeff, 2015; del-Pino-Casado et al., 2014; 
Ghesquiere, 2013; Goldzweig et al., 2013; Lee & Choi, 2011; Nordtug et al., 2013; 
O’Dwyer et al., 2013; Pawl et al., 2013; Shieh et al., 2012; Shyu et al., 2012; 
Strömberg, 2013; Tang et al., 2013; Trivedi et al., 2014; Wei et al., 2012; Yamashita 
et al., 2013). Då ohälsa är en vanlig konsekvens av anhörigvårdandet (Hwang et al., 
2011; O’Dwyer et al., 2013; Tuithof et al., 2015; Wittenberg-Lyles et al., 2014; 
Yamashita et al., 2013) är anpassningen av det sociala stödet av yttersta vikt på grund 
av de positiva hälsofrämjande egenskaper socialt stöd har (Goldzweig et al., 2013; 
Nordtug et al., 2013; O’Dwyer et al., 2013; Shyu et al., 2012; Tang et al., 2013). 

The Symphonological Bioethical Theory tar upp de fyra etiska principerna (Scotto, 
2013). I en omvårdnadssituation ska distriktssköterskan handla etiskt utifrån 
autonomi, rättvisa, principen att göra gott och principen att inte skada men Husted och 
Husted menar att distriktssköterskan dessutom ska utföra sina handlingar utifrån vad 
patienten uppfattar är gott i sin situation (ibid.). Samma slutsats kan dras av denna 
begreppsanalys då det är uppenbart att goda intentioner inte saknas, men det som 
behövs är att alla givare av socialt stöd ser den unika situation varje anhörigvårdare 
står i och anpassar stödet efter de önskemål, behov och mål som föreligger. 

Konklusion  
Resultatet visar att det sociala stödets mest avsedda konsekvens för anhörigvårdare är 
avlastning. Denna avlastning kan vara såväl praktisk som emotionell. Avlastningen 
ger kraft att klara av de svårigheter av belastning och hälsomässig karaktär som 
vårdandet medför och hjälper anhörigvårdarna att hantera sin situation som 
vårdgivare. Det sociala stödet kan komma från många olika håll och förtroende för 
givaren är en viktig faktor för att stödet ska ha avsedd effekt.  

Implikation 
Resultatet kan hjälpa distriktssköterskor att förstå hur de konkret kan stödja 
anhörigvårdare och därigenom förebygga den risk för ohälsa som anhörigvårdaren 
kan utsättas för om vårdandet upplevs som belastande. I förlängningen kan resultatet 
bidra till att utveckla anhörigvården så att den blir trygg och säker för både patienter 
och anhöriga.  

Rodgers (2000) rekommenderar att begreppens utveckling över tid studeras, och 
belyser detta som en viktig del av kunskapsutvecklingen inom omvårdnad. Ytterligare 
forskning behövs även för att belysa hur det sociala stödet bäst kan anpassas så att 
anhörigvårdare kan erbjudas och ta emot socialt stöd. 
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