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Abstrakt 
Vid sjukdom påverkas livskvaliteten hos den sjuka människan och känslor som 

osäkerhet och lidande är vanligt. Känslan av hopp är nära knutet till människans 

upplevelse av hälsa. Det finns många olika definitioner och teorier om vad hopp är och 

hur det beskrivs. En enhetlig definition saknas dock. För patienter som är i behov av 

palliativ vård är det viktigt att öka livskvaliteten. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva upplevelser av hopp hos patienter i palliativ vård. Åtta kvalitativa artiklar 

analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i sex 

kategorier; att hopp är en resurs, att hopp främjas av tron på existentiella fenomen, att 

goda relationer främjar hopp, att hopp förändras över tid, att hopp är att få önskningar 

uppfyllda, att hopp främjas av fantasier och drömmar. Resultatet visar att hopp är en 

resurs i livet som hjälper patienter i palliativ vård att kämpa vidare. Upplevelsen av 

hopp förändras, och för att kunna känna hopp är relationer med andra viktiga. Att ha 

mål, tro på högre makter och ibland drömma bort sig i tillvaron främjade upplevelsen 

av hopp. Slutsatsen är att hopp är viktigt att främja och att stödja hos patienten som är 

i behov av palliativ vård, då detta ger dem en möjlighet att acceptera och hantera 

situationen som livet med sjukdom innebär. För sjuksköterskor är det viktigt att ha en 

medvetenhet om hoppets betydelse för patienter för att kunna ge en värdig vård i livets 

slut.  

 

Nyckelord: Hopp, palliativ vård, palliativ omvårdnad, upplevelser, vård i livets 

slutskede, hospice, kvalitativ studie. 
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Vid kronisk sjukdom påverkas livskvaliteten hos den sjuka personen. Detta kan leda till att 

känslor uppkommer såsom osäkerhet, förlust, lidande och hopp (Duggleby, Hicks, 

Nekolaichuk, Holtslander, Williams, Chambers & Eby, 2012). Hopp är starkt knutet till hälsa 

och upplevelsen av livskvalitet. Hopp kan göra att människor ser möjligheter i det omöjliga 

och leder till upplevelse av en god hälsa och bättre livskvalitet (Soundy, Stubbs, Freeman, 

Coffee & Roskell, 2014). Enligt Smith (2014) är upplevelsen av hopp en naturlig del av livet 

då människor är i behov att ha hopp om att någonting bättre finns att vänta. Hopp är också 

någonting som människor eftersträvar att uppleva. Enligt Parse (1999) finns hoppet alltid 

närvarande hos människor men blir inte medvetande gjord förrän i svåra situationer. Hoppet 

är knutet till en människans föreställning om en möjlig framtid och tilliten till att det kommer 

en morgondag. Hoppet ger människan en möjlighet trots att denne är i behov av palliativ vård 

att välja hur hon eller han förhåller sig till sin situation (Hinds, 1984). Att kunna förmedla 

hopp är därför en viktig aspekt i en vårdsituation vid palliativ vård. Hinds (1984) beskriver att 

hopp är en nödvändig förutsättning för individen ska kunna uppleva hälsa.  

 

Någon tydlig definition eller förklaring av hopp är svårt att finna, men det finns många olika 

definitioner och teorier om vad hopp är. Hinds (1984) menar att litteraturen ofta definierar 

begreppet hopp som ett behov, en tidsorientering, en illusion eller ett psykiskt engagemang 

för livet. Hopp kan även beskrivas som en känsla, en känsla av förväntan att en viss önskan 

skall slå in (Smith, 2014). Soundy et al. (2014) menar att hoppet kan visa sig via begär, 

önskningar, längtan och förväntningar samt göra att patienter kan klara av begränsningar i 

vardagen. Smith (2014) menar att hopp kan beskrivas i metaforer som till exempel “ljuset i 

tunneln”. Sammantaget innebär detta att begreppet hopp saknar en enhetlig definition. I denna 

studie har författarna därför utgått från ovanstående teorier om hur hopp kan definieras. 

 

Världshälsoorganisationen, WHO (2014) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt som 

förbättrar livskvaliteten för patienter samt familjer genom att förebygga och lindra lidande. 

Palliativ vård innebär lindring från smärta och andra symptom, att se döden som en naturlig 

process, att vården varken påskyndar eller skjuter upp döden, att existentiella aspekter i 

vården och att stödsystem erbjuds till närstående. Verschuur, Groot och van derSande (2014) 

definierar en patient som är i behov av palliativ vård som en individ som genomgår livets sista 

fas. I denna fas ska den patientens önskemål och behov tas tillvara utan att ta ifrån dem 

hoppet. Att identifiera behov som finns att åtgärda görs för att kunna förbättra livskvaliteten 

(Verschuur et al., 2014; WHO, 2014). Att få en palliativ diagnos och vara i behov av palliativ 
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vård innebär att ingenting mer kan göras gällande ens sjukdom eller situation och att döden 

inte längre kan undvikas. Enligt Nunn (2014) är målet med palliativ vård att patienter som är i 

behov av palliativ vård ska uppnå en god livskvalitet. Hopp är en viktig del som ska främjas 

under hela människans liv och får inte glömmas bort hos dem som är i behov av palliativ vård 

(Kylma, Duggleby, Cooper & Molander, 2009).  

 

Hopp är en erkänd del av omvårdnad och har en stor betydelse för läkandet och hälsans utfall 

hos sjuka människor (Guy, Higginson & Amesbury, 2011; Hinds, 1984). Att kunna främja 

och ge en god upplevelse av hopp ingår i sjuksköterskans professionella roll. Sjuksköterskor 

har en god möjlighet att påverka upplevelsen av hopp i den palliativa vården och kan därmed 

påverka hur patienten hanterar sin situation (Hinds, 1984). I omvårdnadsarbetet kan främjande 

av hopp hos patienter som är i behov av palliativ vård vara en tillgång och enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov gällande såväl fysiska, psykiska, andliga 

och kulturella behov. I kompetensbeskrivningen beskrivs även vikten av sjuksköterskans 

närvaro hos patienter och anhöriga för att ge dem det stöd och den vägledning de har behov av 

(Socialstyrelsen, 2005). Borneman, Irish, Sidhu, Koczywas, och Cristea (2014) menar att det 

är viktigt att praktiskt kunna inge hopp till patienten hela vägen genom den palliativa vården. 

För patienten kan hopp enligt Smith (2014) innebära en coping metod för att klara av sin 

situation när denne är i behov av palliativ vård. Det kan visa sig i former såsom önskan om ett 

botemedel, hopp om att behandlingen inte ska vara smärtsam, hopp om en snabb återhämtning 

eller hopp om en lugn och stilla död.  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att hopp har betydelse för livskvaliteten hos 

patienter som är i behov av palliativ vård. Hopp är en viktig aspekt att främja för att förbättra 

patientens situation och upplevelse av hälsa. Att kunna främja upplevelser av hopp ingår i 

sjuksköterskans profession och ger patienten som är i behov av palliativ vård en förutsättning 

att välja hur hon/han förhåller sig till sin situation.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av hopp hos patienter vid 

palliativ vård.  

 

 

 



5 

 

Metod 

Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats. För att beskriva patienters upplevelser av hopp 

vid palliativ vård valdes ett inifrånperspektiv med fokus på människors upplevelser. Den 

insamlade data analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys (jfr. Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Litteratursökning 

Datainsamling påbörjades genom att utföra en pilotsökning av tidigare studerat och publicerat 

material gällande det aktuella ämnet. Sökningen gjordes via Cinahl, AMED-EBSCO och 

PubMed. Då pilotsökningen genomfördes hittades publicerad forskning kring författarnas 

tänkta ämnesval och utifrån detta valdes inriktning och utformning av syfte som blev att 

beskriva patienters upplevelser av hopp vid palliativ vård (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 195-

196). 

 

För att få fram relevanta studier som motsvarar syftet gjordes en sökning via ovanstående 

databaser, som bedömdes som de mest relevanta då dessa är de största databaserna inom 

området vård och hälsa. De avgränsningar som förekom var; språk som behärskas (svenska 

samt engelska) inkluderades i studien, vilket innebar att övriga studier som var på andra språk 

exkluderades. Tidsaspekten när studierna var publicerade begränsades inte då information 

gällande upplevelser av hopp i livets slutskede ej tros förändras över tid samt att det var svårt 

att hitta artiklar gällande hopp ur patienters perspektiv (jfr. Östlundh, 2012, s.58,69, 72-73).  

 

Passande sökord valdes ut för att matcha vårt syfte (jfr. Friberg, 2012, s.40-44). För att få 

konkreta förslag på sökord användes SweMeSh samt Svemed+. Även de olika sökfunktioner 

databaserna utnyttjades då vissa sökord ej går att finna på SweMesSh eller Svemed+ utan får 

skrivas som fritext som sedan översätts, exempelvis upplevelser - experience. Sökord som 

användes var: hope, palliative care, terminally ill, hospice and palliative nursing, experience, 

terminal care, hospice care, qualitative studies. Booleska operatorer användes för att 

maximera sökningen, i vårt fall användes AND och OR (tabell 1). 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Beskriva upplevelser av hopp hos patienter vid palliativ vård 

AMED – EBSCO 2014-09-09 

Sökn *) Söktermer  Antal träffar Antal valda 

1 MSH Palliative care  9 774  

2 MSH Hope  996  

3 FT Experience  12 841  

4  #1 AND #2   198 3 

5  #1 AND #2 

AND #3 

  

52 

 

1 

PubMed 2014-09-11 

6 MSH Hope  43 484  

7 MSH Palliative care  8 653  

8  #6 AND #7  168  

9 FT Experience  80 057  

10  #6 AND #7 

AND #9 

  

41 

 

1 

CINAHL 2014-09-15 

11 CH Palliative care  18 201  

12 CH Terminal care  10 508  

13 CH Hospice care  5 692  

14 CH Hospice and 

palliative 

nursing 

  

 

3 349 

 

15 CH Hope  2 391  

16  #11 OR #12 OR 

#13 OR #14 

 32 623  

17  #15 AND #16  237  

18 CH Qualitative 

studies 

 50 928  

19  #17 AND #18  36 1 

20 CH #14 AND #15  41 1 

21 CH Terminally ill  7 268  

  #14 AND #15 

AND #21 

  

21 

 

1 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, AMED-EBSCO och CINAHL. CH- headings i databasen CINAHL, 

FT – fritext sökning.  

 

 

Träffarna på sökningen analyserades genom att studera titlarna på publikationerna, detta gav 

en bra vägledning om vad artikeln kommer att ta upp, fortsättningsvis lästes abstrakt och 

undersöktes om detta motsvarade syftet, om inte exkluderades dessa artiklar. Totalt valdes 

åtta vetenskapliga studier till dataanalysen (tabell 2). 
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Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=8) 

Författare/(År) Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ analys 

Huvudfynd Kvalitet 
Hög, 

medel, 

låg 

Benzein, Norberg 

& Saveman 

(2001). 

 

Kvalitativ n=11  

 

Berättande intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Betydelsen av hopp innebär 

ofta en vilja att leva längre. 

Hoppet är knutet till att vilja 

finna ett botemedel, leva 

normalt, försoning med liv 

och död samt sociala 

relationer. 

 

Hög 

Benzein & 

Saveman (2008). 

Kvalitativ n=12 Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Att ha en god relation med 

sjuksköterskan och 

närstående gör att man kan 

tala om hopp och andra 

faktorer som i sin tur gör det 

enklare att uppleva och förstå 

hopp.  

Hög 

Buckley & Herth 

(2004). 

 

Kvalitativ n=16  Semi strukturerade 

intervjuer, 

bakgrundsdata & 

information från 

hearthope index 

(HHI). 

 

Innehållsanalys 

Deltagarna i studien beskrev 

hoppet som kärlek för sina 

nära och kära, inre starka 

egenskaper och spiritualitet. 

För att inneha hopp krävs det 

att man är målfokuserad och 

har förmåga att vara 

självständig. 

 

Hög 

Eliott & Olver 

(2009). 

Kvalitativ n=28 Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer  

 

Diskursanalys 

Hoppet är till stor del 

relaterat till livskvaliteten. 

Upplevelsen av hopp 

förändras under tiden vid 

palliativ vård ju närmare 

döden individen kommer.  

 

Medel  

Kristiansen, Irshad, 

Worth, Bhopal, 

Lawton & Sheikh 

(2014). 

Kvalitativ n=25 Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Sekundär innehålls 

analys av data från en 

longitudinell studie. 

 

Hopp är en av byggstenarna 

för att kunna leva ett så 

normalt liv som möjligt. 

Hopp innebär en aktiv 

process vid palliativ vård 

som gör det möjligt att kunna 

uthärda sin nuvarande 

situation. 

Medel 

Mok, Lam, Chan, 

Lau, Ng & Chan 

(2010). 

 

Kvalitativ n=17 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Hopp är relaterat till 

patientens välbefinnande vid 

palliativ vård. Hopp innebär 

att få leva så normalt som 

möjligt, socialt stöd, aktivt 

släppa kontrollen, försoning 

mellan liv och död samt att 

närstående ska känna 

välbefinnande. 

Hög 
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=8) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 
Hög,  

medel, 

 låg 

Olsson, Östlund, 

Strang, Grassman & 

Friedrichsen (2011). 

Kvalitativ/ 

kvantitativ 

n=11 Öppna 

intervjuer, 

dagböcker 

 

 

Innehålls 

analys. 

Vid palliativ vård vill man tro att 

det finns hopp trots att det är 

orealistiskt, hopp innebar att ha 

något att se fram emot och fånga 

dagen. Hoppets karaktär 

förändras över tid.    

 

Hög 

Olsson, Östlund, 

Grassman, 

Friedrichsen, & 

Strang (2010). 

Kvalitativ n=19 Intervjuer, 

dagböcker 

 

Innehållsanalys 

Att uppleva hopp ansåg vara 

deras eget ansvar. Att uppleva 

hopp innebar att upprätthålla 

livet samt att förbereda sig inför 

döden.  

 

Hög  

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

För att säkerhetsställa studiernas kvalité gjordes en kvalitetsgranskning i enlighet med 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s.175-176) protokoll för kvalitetsbedömning av studier 

med kvalitativ metod, bilaga H. Författarna följde dess struktur när bearbetning av 

kvalitetsgranskningen gjordes. Områden som bedömdes var studiernas urval, val av metod, 

resultatet av studierna samt huvudfynd. Frågeställningarna besvarades med ”ja”, “nej” och 

“vet ej”. Dessa svar omvandlades därefter till poäng, svaret “ja” gav ett poäng och svaret 

“nej” och “vet ej” gav noll poäng. Poängen omvandlades sedan till procent. Denna 

omvandling gjordes för att författarna skulle kunna bedöma om kvalitén var hög, medel eller 

låg. Enligt William, Stoltz och Bahtsevani (2011, s.107) måste varje bilaga utvecklas, 

kompletteras och anpassas efter varje systematisk litteraturstudie, därav gjordes denna 

omvandling från poäng till procent för att lättare kunna göra en rättvis kvalitetsgradering. 

Resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras i tabell 2. 

 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med manifest innehållsanalys med induktiv ansats (jfr. Graneheim 

& Lundman, 2004). Analysen inleddes med att alla valda studiernas resultat lästes igenom 

upprepade gånger för att studera innehållet. De synliga och uppenbara komponenterna i 

datastuderas med syftet i åtanke. Detta ledde till att 300 textenheter extraherades som 

motsvarade syftet. Kondensering genomfördes därefter på de valda textenheter vilket innebar 
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att författarna förkortade textenheterna utan att påverka kvalitén på det som återstod samt att 

kärnan i textenheten behålls. Sedan abstraherades och kodades de valda textenheterna och 

namngavs efter det innehåll som de representerade. Abstraktionen gjordes för att finna 

kategorier i texten som har gemensamma faktorer. Kategorierna som bildades innebär att 

textenheterna innehåller aspekter relaterade till varandra tack vara sitt innehåll och 

sammanhang. Att analysen resulterade i mer än en kategori innebär att dem ligger på olika 

abstraktionsnivåer. Dataanalysen resulterade i sex kategorier och redovisas i tabell 3 nedan. 

 

Resultat 

 
Tabell 3 Översikt av kategorier (n=6) 

Kategorier 

Att hopp är en resurs 

Att hopp främjas av tron på existentiella fenomen 

Att goda relationer främjar hopp  

Att hopp förändras över tid  

Att hopp är att få önskningar uppfyllda 

Att hopp främjas av fantasier och drömmar 

 

Att hopp är en resurs 

I ett flertal studier (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Benzein & Saveman, 2008; Eliott & 

Olver, 2009; Kristiansen, Irshad, Worth, Bhopal, Lawton & Sheikh, 2014; Mok, Lam, Chan, 

Lau, Ng & Chan, 2010; Olsson, Östlund, Grassman, Friedrichsen & Strang, 2010; Olsson, 

Östlund, Strang, Grassman & Friedrichsen, 2011) beskrevs hopp som något grundläggande 

och alltid närvarande. Hopp sågs som en resurs. Genom att se hopp som en resurs kunde 

patienter i palliativ vård orka kämpa vid svåra situationer och klara av att möta svåra 

situationer eller fasansfulla besked (Benzein, et al., 2001; Eliott & Olver, 2009; Mok, et al., 

2010 & Olsson et al., 2011). I flertal studier (Benzein, et al., 2001; Eliott & Olver, 2009; 

Olsson et al., 2011) beskrev personer att utan hopp skulle de inte kunna överleva, utan 

troligtvis dö. Om hopp hade tagits ifrån dem hade detta lett att de inte längre kunnat se 

meningen med livet och hade tappat livsgnistan. I studier (Benzein, et al., 2001; Eliott & 

Olver, 2009; Olsson, et al., 2011) framkom att hopp sågs som en billig livsförsäkring. 

 

I don’t want to abandon hope. Because it’s a small price to pay for living (Eliott & 

Olver, 2009, s. 617). 
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I don’t think if you’ve got no hope you can live. I think it’s something that we just, being 

human, have. That’s why we just keep on going, sometimes in horrendous situations. 

Well, I think we all just have it. I think it would come under the category of some of the 

essentials, you know you have to have some essentials for life, I think it might be in one 

of those areas, I think hope is something that’s, it’s sort of almost like breathing and 

that. It’s something that’s in you, that keeps you going (Eliott & Olver, 2009, s. 616). 

 

I flertal studier (Benzein, et al., 2001; Benzein & Saveman, 2008; Eliott & Olver, 2009) 

beskrev personer i palliativ vård att om hoppet försvinner finns inte längre så mycket kvar 

som får dem att fortsätta orka. Hoppet upplevdes vara en följeslagare genom livet. Att inte 

längre ha hopp som en grundläggande faktor i livet innebär att man har gett upp om livet samt 

förlorat dess mening. Vidare beskrevs i studier (Elliot & Olver, 2009; Kristiansen et al., 2014; 

Olsson, et al., 2011) hopp som något som bara finns där och kan inte tas ifrån någon individ 

utan hopp kan bara påverkas av andra. Olsson et al. (2011) menar att hopp är en symbol för 

livet hos döende människor.  

      

Obviously I hope I’ll get well, or at least better, you have to have hope ... that’s what 

keeps people going (Benzein, et al., 2001, s.121). 

 

It is that hope and faith, ultimately, that keeps you going (Kristiansen, et al., 2014, s.14). 

 

Att hopp främjas av tron på existentiella fenomen 

I ett flertal studier (Benzein, et al., 2001; Benzein & Saveman, 2008; Buckley & Herth 2004; 

Eliott & Olver, 2009; Kristiansen et al., 2014; Olsson, et al., 2010, 2011) beskrev patienter i 

palliativ vård att hopp kunde beskrivas i existentiella fenomen, vilket kunde innebära att de 

får hopp genom att be till en högre makt, tron på gud och mirakel, tro på liv efter döden eller 

att tro på himlen. Enligt Benzein et al. (2001), Eliott och Olver (2009) och Olsson, et al. 

(2011) menade patienter i palliativ vård att det i svåra och omöjliga situationer kunde finna 

sitt hopp i en tro på att ett mirakel skulle hittas eller uppfinnas. Att tro på mirakel kunde göra 

att återhämtningen förbättrades. 

 

You always hope that tonight on TV that they’re going to say we’ve found a miracle 

(Eliott & Olver, 2009, s. 619). 
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I ett flertal studier (Benzein, et. al., 2001; Buckley & Herth 2004; Olsson, et al., 2010) 

beskrevs upplevelsen av hopp när man uttrycker en tro på liv efter döden. I Olsson, et al. 

(2010) studie menade patienter i palliativ vård att de inte såg döden som det sista kapitlet i 

livet, utan trodde på att livet fortsätter. Att dö kan innebära att få återförenas med sina nära 

och kära och leva ett nytt liv efter döden. 

 

I’m not afraid of death and that I believe that there’s a life after death (Olsson, et al., 

2010, s. 610). 

 

I flera studier (Benzein, et al., 2001; Benzein & Saveman, 2008; Buckley & Herth, 2004; 

Kristiansen, et al., 2014) beskrevs att upplevelsen av hopp vid palliativ vård främjades genom 

att tro på en högre makt eller andliga väsen. Vidare beskrev patienter i Benzein, et al. (2001) 

studie att de hade tankar om andliga väsen och funderingar kring om en högre makt finns. 

 

One night I know ... I’ve never prayed before, but then it came to me that I should pray 

to get well, with clasped hands, it was a bit scary, I’ve never dared to say it before, 

what would people think, my children would be mad. (Benzein, et al., 2001, s.122). 

 

Att goda relationer främjar hopp  

I flera studier (Benzein, et al., 2001; Benzein & Saveman, 2008; Buckley & Herth, 2004; 

Eliott & Olver, 2009; Kristiansen, et al., 2014; Olsson, et al., 2010; 2011) beskrev patienter i 

palliativ vård att hopp är något som främjas och utvecklas av goda relationer samt av 

relationer i stödgrupper. Att ha ett socialt nätverk innebär att de får tala om sin situation vilket 

kan leda till nya tankar och nya sätt uppleva hopp på (Benzein & Saveman, 2008). Enligt 

Olsson et al. (2011) studie kan en närstående till en patient som är i behov av palliativ vård 

främja upplevelsen av hopp. Att få fortsätta utföra aktiviteter som de förut klarat av 

tillsammans med personer de hade goda relationer till ansågs främja upplevelsen av hopp 

(Benzein et al., 2001; Buckley & Herth, 2004; Eliott & Olver, 2009; Olsson, et al., 2010). 

 

That’s where the hope is, to be with my family, and to see the activities still going on 

around me (Eliott & Olver, 2009, s. 621). 
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It means a lot, almost everything, that you have a family to support you and good 

friends, that you have someone to listen to you and help you when you need it. 

Obviously it’simportant for having hope (Benzein, et al., 2001, s.122). 

 

I studier (Buckley &Herth 2004; Olsson, et al., 2010) beskrivs av patienter i palliativ vård att 

det är viktigt att tillsammans med andra bilda en stödgrupp för att kunna tala öppet om sin 

situation. I studien av Eliott och Olver (2009) framkom dock att hopp påverkas på olika sätt 

av relationer och stödsamtal genom att hopp antingen främjas eller påverkas negativt. 

Hoppfulla människor beskrevs påverka och främja hopp positivt (Olsson et al., 2011). I ett 

flertal studier (Benzein & Saveman, 2008; Benzein, et al., 2001; Kristiansen, et al., 2014; 

Olsson, et al., 2011) menade patienter i palliativ vård att upplevelsen av hopp påverkades av 

omgivningen och vad som händer i den, men beskrevs också påverkas av hur de själv mår. 

 

 

I believe that it’s dangerous to keep deep thoughts to yourself. I think it’s important to 

sort out your inner reflections about the disease. I feel that I get more hope when I’m 

open about my thoughts. It leads to a feeling of being reassured and to an easier 

acceptance of the disease (Olsson et. al, 2010, s. 609). 

 

I ett flertal studier (Benzein et al., 2001; Benzein & Saveman, 2008; Buckley & Herth, 2004; 

Eliott & Olver, 2009; Kristiansen, et al., 2014; Olsson, et al., 2010; 2011) beskrev patienter i 

palliativ vård att även personalen som arbetar kring dem har en inverkan på hur hopp upplevs 

och främjas. Att främja hopp som sjuksköterska, läkare eller annan sjukvårdspersonal 

beskrevs kunna innebära att de gav ett gott besked om svar på blodprover eller att de bara 

fanns till och kunde prata öppet om situationen. I Buckley och Herth (2004) studie beskrivs 

vikten av att som sjuksköterska kunna vara artig, snäll, vänlig och glad samt att kunna skratta 

tillsammans med dem. Detta ansågs vara viktigt för att främja upplevelsen av hopp. 

 

Then I was told that the tests were fine and that perhaps I could have another operation, 

obviously hope sprang up again, it was something to do with the white blood corpuscles 

(Benzein et al., 2001, s. 121). 
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Att hopp förändras över tid  

I flertalet studier (Buckley & Herth, 2004; Eliott & Olver, 2009; Kristiansen, et al., 2014; 

Olsson, et al., 2011) beskrev patienter i palliativ vård att upplevelsen av hopp var beroende av 

tid och rum där olika tidsaspekter spelade en avgörande roll, detta gäller till exempel nuet, 

framtiden och det förflutna. För att främja hopp ansågs det betydelsefullt att fokusera på att 

något bättre finns att vänta, en tro om att morgondagen ter sig bättre (Elliot & Olver, 2009; 

Olsson, et al., 2010). Att inte ge upp hopp om livet utan fokusera framåt på det som komma 

skall beskrevs som viktigt (Olsson, et al., 2010) och att ha hopp om en framtid hade god 

effekt vad det gäller att fokusera på andra saker än sjukdomen i sig (Buckley & Herth, 2004; 

Elliot & Olver, 2009; Kristiansen, et al., 2014; Olsson et al, 2011). Hopp beskrevs som viljan 

att finnas i framtiden för att få se vad som händer och vilka möjligheter framtiden har att 

erbjuda (Elliot & Olver, 2009). Vidare beskrevs patienter i studier (Buckley & Herth, 2004; 

Kristiansen, et al., 2014) att en tro på en framtid ökade upplevelserna av hopp och att varje 

möjlighet att få ytterligare tid i livet främjade upplevelsen av hopp.  

 

I hope that by Christmas time I’ll be here tucking in to Christmas dinner, but the reality 

is that I won’t and  I’m a  born pessimist and I know that I won’t (Eliott & Olver, 2009, 

s. 621). 

 

I ett flertal studier (Benzein, et al., 2001; Benzein & Saveman, 2008; Eliott& Olver, 2009; 

Kristiansen, et al., 2014; Olsson, et al., 2010, 2011) beskrev patienter i palliativ vård att 

upplevelsen av hoppets karaktär förändras och att det de hoppas på kan komma att ändras då 

de vet att döden inte är långt borta. I studien av Eliott och Olver (2009) beskrivs att hopp 

förändras genom hela livet, under sjukdomstiden och ibland kunde hopp upplevas som något 

som förändras från dag till dag. Hopp som förändras beroende på situationen är något som 

beskrevs kunna ge dem den mening som krävs för att kunna leva vidare trots deras behov av 

palliativ vård (Olsson, et al., 2011). I studier (Eliott & Olver 2009; Kristiansen et al., 2014; 

Olsson, et al. 2011) beskrev patienter att upplevelsen av hopp försvinner ju närmare döden de 

kommer. I Olsson, et al. (2011) studie beskrev patienter i palliativ vård att upplevelsen av 

hopp försvinner i samband med att de inte längre har fysiskt eller psykisk energi kvar att leva.  

 

The ability to hope was situated in time and just as everything else changed throughout 

the illness course, so did the picture of hope. (Kristiansen, et al., 2014, s.11). 
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Upplevelsen av hopp i olika situationer beskrevs av patienter i palliativ vård vara beroende av 

ur vilket perspektiv de såg det från. De menade att om de såg hopp från det medicinska 

perspektivet vid palliativ vård skulle upplevelsen av hopp försvinna (Benzein, et al., 2001; 

Eliott & Olver, 2009; Kristiansen, et al., 2014; Olsson, et al., 2010, 2011). Sågs hopp däremot 

såsom patienter beskrev i Eliott och Olver (2009) studie från sitt eget perspektiv kunde 

upplevelsen av hopp främjas och stärka det existerande hoppet för att klara av tiden som finns 

kvar och den framtid som förelåg. Upplevelsen av hopp ansågs vara en mänsklig rättighet för 

det hjälpte dem att konfrontera den osäkra framtiden (Benzein et al., 2001; Eliott & Olver, 

2009; Olsson et al., 2011). 

If you’re coming from a perspective of wanting to get better, then to be told that there’s 

even one percent of hope is important. It is only one percent, but neither should it be 

diminished, negated, and ignored. The fact that there is one percent means that one in a 

hundred will get better. Looking at it from that purely medical point of view, no, there’s 

no hope (Eliott & Olver, 2009, s.618). 

 

Att minnas saker från det förflutna beskrevs också som en källa till upplevelser av hopp vid 

palliativ vård. Att se tillbaka och prata om de upplevelser man haft och det saker man 

åstadkommit i livet ansågs som betydelsefullt. Hoppets upplevelse främjades av att tala om 

sin “ungdom” och fick patienter i palliativ vård att uppleva en känsla av tillfredsställelse. Att 

tillsammans med anhöriga diskutera och minnas det förflutna beskrevs som motiverande för 

hopp (Buckley & Herth, 2004). 

 

Att hopp är att få önskningar uppfyllda 

Enligt studier (Benzein, et al., 2001; Benzein & Saveman, 2008; Buckley & Herth, 2004; 

Eliott & Olver, 2009; Kristiansen, et al., 2014; Mok, et al., 2010; Olsson, et al., 2010) 

beskrevs hoppet som något som visade sig genom önskningar. Hopp upplevdes vara en känsla 

och en önskan om delaktighet och att trots sin situation få vara med och ta beslut gällande sig 

själv och sin sjukdom. Hoppet beskrevs bli starkare genom att bli lyssnad på och då andra 

öppnade upp för en delaktighet där autonomin låg i fokus (Benzein & Saveman, 2008; Mok, 

et al., 2010; Olsson et al., 2010). I en studie av Benzein et al.(2001) beskrevs kontroll av 

situationen som en viktig aspekt för utvecklingen av hopp. 
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We appreciated that they did not tell us how to lead our lives, they listened to us in 

order to try to understand us (Benzein & Saveman, 2008). 

 

Hopp upplevdes som en önskan om livskvalitet (Benzein et al., 2001; Eliott & Olver, 2009; 

Olsson, et al., 2010). Livskvalitet ansågs vara där dem kunde vara nära sin anhöriga och leva 

som förut. En önskan fanns om att få leva så bra som möjligt och en önskan om frid och vila 

sista tiden i livet. Att kunna leva normalt ansågs öka upplevelsen av hopp samt livskvaliten 

avsevärt (Benzein, et al., 2001; Benzein & Saveman, 2008; Kristiansen, et al., 2014; Olsson, 

et al., 2011). 

 

I’m hoping to live as long as I can, with as good a quality of life as I can (Elliot & 

Olver, 2009, s.621). 

 

I studier (Benzein, et al., 2001; Benzein & Saveman, 2008; Buckley & Herth, 2004; Mok et 

al., 2010) beskrevs hoppet av patienter i palliativ vård som en önskan om målsättningar. Att 

ha målsättningar medför motivation att bemästra de utmaningar som uppstår hos dem och 

detta ger dem en förändrad upplevelse av hopp. Målsättningarna var något som kunde sättas 

upp för den aktuella dagen men handlade också framtida mål och önskningar om att klara av 

sin dagliga situation (Benzein, et al., 2001; Benzein & Saveman, 2008).  

 

You always have to have goals. These days I do small things. Now I'm determined to 

keep on dressing myself each day (Buckley & Herth, 2004, s.38). 

 

 

Att hopp främjas av fantasier och drömmar 

I flera studier (Benzein, et al., 2001; Benzein & Saveman, 2008; Olsson, et al., 2010, 2011) 

beskrev patienter i palliativ vård att fantasier och dagdrömmar hade en central roll i 

utvecklingen och upplevelsen av hopp. Enligt studier (Benzein et al., 2001; Benzein & 

Saveman, 2008; Olsson et al 2010; Olsson et al., 2011) beskrevs fantasin och dagdrömmarna 

som ett sätt att fly och ta en paus från den vardag som existerade. Att fantisera gav dem 

utrymme att närma sig sina tankar och således skapa en acceptans i sin tillvaro och på så sätt 

främja upplevelsen av hopp. 
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Sometimes I let myself imagine that I’ll live until Christmas and sometimes in the night I 

lie and think about where to put the tree. I know it’s silly but it feels good to think about 

myself sitting there by the tree with everyone. . . a lovely picture (Benzein et al. 2001, 

s.122 ). 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av hopp vid palliativ vård. 

Dataanalysen resulterade i sex kategorier: Att hopp är en resurs, att hopp främjas av tron på 

existentiella fenomen, att goda relationer främjar hopp, att hopp förändras över tid, att hopp är 

att få att få önskningar uppfyllda, att hopp främjas av fantasier och drömmar. 

 

I resultatet beskrivs hopp som något grundläggande, alltid närvarande och något som hjälper 

patienter i palliativ vård igenom svåra situationer. I en studie av Hasson-Ohayon, Goldzweig, 

Dorfman och Uziely (2014) framkom att hopp för kvinnor med bröstcancer, gav dem styrka 

att orka med situationen. För att kunna klara av svåra situationer som sjukdomen medför är 

det viktigt att kunna utnyttja hopp som en resurs. I vårt resultat framkom att hopp sågs som en 

resurs som hjälpte patienter att orka fortsätta kämpa. Även i Hasson-Ohayon et al. (2014) 

framkom att hopp vid bröstcancer ökar kvinnors möjligheter att orka fortsätta och leder också 

till ett bättre utfall i sjukdomen. Enligt Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström och 

Sandberg (2011) ansågs det viktigt att finna mening i den situation patienten befinner sig i, 

detta för att skapa en acceptans och en möjlighet att klara av de utmaningar som uppkom vid 

palliativ vård. Att finna mening vid palliativ vård innebar att finna frid och bekvämlighet i 

livets slut (Duggleby & Wright, 2005).  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att tron på existentiella fenomen ökade hoppet hos 

patienter som befinner sig i ett palliativt skede. Att i svåra situationer hitta sin tro på gud och 

det andliga förstärkte känslan av hopp och gav motivation till att fortsätta kämpa. Enligt Woo 

Mun Hong och Ow (2007) har existentiella aspekter såsom tron på en högre makt, betydelse 

för den sjuka människan för dennes möjlighet att bibehålla och stärka hopp. Tron gav stöd 

och vägledning och skapade en acceptans av tillvaron där mening kunde finnas. Vid palliativ 

vård upplever patienten lidande, osäkerhet, förtvivlan och förlust av det liv som de tidigare 

levde. Att vara i behov av palliativ vård innebär ett konstant pendlande mellan hopp och 

förtvivlan (Herth & Cutcliffe, 2002). 
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Att befinna sig i sådan komplex situation skapar en känsla hopplöshet där omgivningen ses 

som främmande. Den som är i behov av palliativ vård ses inte som han/hon tidigare gjordes 

utan är ständigt förknippad med att döden närmar sig. Detta leder till en djup känsla av att 

vara ensam hos den som är i behov av palliativ vård. Att uppleva en sådan ensamhet kan ses 

som sammankopplad med det existentiella där man söker en förklaring samt en innebörd av 

den uppkomna situationen (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2007).  I detta läge har situationen 

för den som är i behov av palliativ vård förändrat livet för individen och orsakat en känsla där 

döden ständigt är påmind. Att vara i behov av palliativ vård kan leda till en djup existentiell 

kris där framtiden och hoppet hos patienten blir hotat. Individerna blir i detta skede medvetna 

om sin situation och att döden nu är förestående. Hoppet blir här en viktig aspekt (Ekwall et 

al., 2007). Den existentiella ensamheten orsakas främst av den stundade döden och orsakar 

ensamhet hos både patienter och anhöriga. Faktorer som påverkar känslan av existentiell 

ensamhet kan vara behovet av stöd/samtal, att bli lämnad ensam, att inte tas på allvar i sin 

situation och behovet av delaktighet och kontroll i sin situation (Herth & Cutcliffe, 2002). 

Dessa komplexa situationer kan vara svåra att tolka och förstå för vårdpersonal men även 

svåra att beskriva och tala om för och av patienten. Dessa områden är ofta svåra att definiera 

och personal saknar oftast den kunskap som krävs inom detta (Hodgkinson et al., 2007). I 

denna studies resultat framkom en osäkerhet om livet efter döden men även en förväntan och 

tro om ett fortsatt liv efter döden där de återigen får träffa sina avlidna närstående. Enligt 

Carlander, Ternestedt, Sandberg och Hellström(2013) kan tilltron till att få träffa sina 

närstående på andra sidan främja upplevelsen av hopp och medföra att döden känns mer 

naturlig. 

 

Resultatet i denna studie visade att goda relationer främjar upplevelsen av hopp. Även 

betydelsen av att ha ett socialt nätverk visade sig som nödvändigt för att ha hopp. Barnett 

(2014) beskriver vikten av att sjuka människor har någon som bryr sig om dem samt att det är 

någon som värderar dem och tycker att de är värdefull. Att känna sig älskad främjar hopp hos 

människor. Enligt studier (Duggleby, 2001; Ekwall, Ternestedt, Sorbe & Graneheim, 2010) är 

det för vårdpersonal högst betydelsefullt att vid mötet med patienter vid palliativ vård samtala 

och stötta dem i deras ensamhet. Att aktivt lyssna och bemöta dem på ett värdefullt sätt där 

känsla av kontroll och delaktighet ligger i fokus. Att ge patienten möjlighet att själv få 

ansvara för sitt eget liv och ge dem chansen till delaktighet. Att se patienten som en egen 

individ bortom det palliativa skedet i samtalet lindrade lidande och ökade känslan av hopp hos 

den drabbade. I en existentiell kris är det betydelsefullt att konfrontera det känslor som 
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uppstår för att kunna skapa en acceptans och en ny mening där hoppet står i fokus för att klara 

av sin situation (Yang, Staps & Hijmans, 2010). 

 

I resultatet i denna studie framkommer det att hopp förändras under livets lopp, det kan 

förändras från år till år eller till och med från dag till dag. Hopp är inte något konstant utan 

förändras också till sin karaktär. Även de faktorer och aspekter som belyser hoppet förändras 

fortlöpande. Hopp som förändras är också något som kan ge den mening som krävs för att 

kunna orka leva vidare trots behovet av palliativ vård.  I resultatet framkom att beroende på ur 

vilket perspektiv patienten ser sin situation förändras också upplevelsen av hopp. Detta 

överensstämmer med Carlander et al. (2011) studie om att upplevelsen av hopp förändras i 

samband med vilket perspektiv patienten ser sin situation ur. Detta innebar att situationen 

kunde ses ur det medicinska perspektivet eller omvårdnadsperspektivet och således 

förändrades hoppets karaktär beroende på perspektiv. Även Bally et al. (2014) menar att 

hoppet förändras, hoppet finns alltid men att det finns oro att hopp ska försvinna. I svårare 

situationer kan de vara svårt att beskriva hopp. Ytterligare en studie (Hasson-Ohayon et al., 

2014) visade att hopp förändras i de olika stadier människan befinner sig i livet vilket innebär 

att upplevelsen av hopp anpassar sig efter människans egen situation och också hjälper denne. 

I denna studies resultat framkom det att hopp förändras över tid, vilket innebar att kunna 

planera en framtid, eller se tillbaka till sitt förflutna och minnas det som varit eller också att 

kunna leva i nuet. Studier (Barnett, 2014; Borneman et al., 2014) har visat att för att kunna ha 

hopp behöver människan kunna se en framtid. Enligt Carlander et al. (2013) utgjorde minnen 

också en viktig aspekt för att kunna känna hopp trots sjukdom och hot om livets slut. Att 

kunna se tillbaka på livet och minnas det som varit gjordes att döden inte längre blev självklar 

och patienten fick fokus på annat. Trots att patienten är i behov av palliativ vård ska fortsatt 

engagemang för livet finnas. Att behålla sin tidigare roll i familjen ansågs vara viktigt för 

upplevelsen av hopp. 

 

Vårt resultat visade att hopp kan visa sig i form av önskningar. Patienter i den palliativa 

vården beskrev önskan om att vara delaktig. Att ha kontroll över sin situation visade sig 

främja upplevelsen av hopp. Enligt Carlander et al.(2011) handlar livet med sjukdom om att 

leva parallellt med två olika dimensioner; att leva så normalt som möjligt och ha kontroll 

samtidigt som livet faktiskt är förändrat på grund av sjukdom. Kontroll innebar att förebereda 

sig inför döden genom att avsluta ogjorda handlingar. Att ha målsättningar och bemästra 

dessa gav en känsla av kontroll samt välbefinnande. I resultatet i denna studie framkom det att 
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hopp kan vara att få önskningar uppfyllda. Detta innebär en önskan om att kunna leva ett 

normalt liv, vara smärtlindrad och att ha målsättningar. Enligt Carlander et al. (2011) beskrevs 

en längtan av att få återgå till det normala livet och till den vardag som existerade innan 

behovet av palliativ vård förelåg. Studier (Borneman et al., 2014; Hasson-Ohayon et al. 2014) 

beskriver att hopp kan visa sig i önskningar, så som önskan om förbättring och 

symtomlindring. Detta beskrivs som en form av förnekelse och tack vare förnekelse kan hopp 

skapas. Detta överensstämmer med denna studies resultat gällande att hoppet visar sig i 

önskningar men skiljer sig rörande att hopp kan ses som en förnekelse vid palliativ vård. Att 

hopp som önskningar skulle innebära en förnekelse var inget som framkom i denna studies 

resultat.  

I vårt resultat framkom det att fantasier och drömmarfrämjade hopp och kunde vara en källa 

till att finna hopp. Enligt Borneman et al. (2014) är fantasier och drömmar en slags förnekelse 

av verkligenheten varför de kan inge hopp hos svårt sjuka människor. Beroende på hur 

vårdmiljön är utformad påverkas också patientens välbefinnande, detta innebär att om 

välbefinnande uppnås kan patienten också fantisera och dagdrömma om positiva saker (Herth 

& Cutcliffe, 2002). Konst tros vara en central aspekt i detta skede för att främja hopp och 

skapa mening i vårdmiljön samt i patientens situation. Hopp främjas av utryck genom 

konstnärliga former, så som målning, humor och musik (Kennett, 2000). 

 

Förslag på interventioner som främjar upplevelser av hopp 

I denna studies resultat framkom det att det är viktigt med ett socialt nätverk för patienter i 

behov av palliativ vård för upplevelsenav hopp. Ett socialt nätverk bidrar till att den som är i 

behov av palliativ vård upplever sig som en unik individ samt är nödvändig och värdefull. Ett 

socialt nätverk täcker upp behov som finns att få tala ut och tala om sin situation, vilket ger en 

chans till den döende att kunna beskriva hopp men också hopplöshet (Duggleby & Wright, 

2005). 

 

Författarna tror att i vissa situationer är det egna sociala nätverket otillräckligt. Anledningen 

till detta kan vara att patienten inte vill öppna upp sig om sin svåra situation för att de vill 

skona sina anhöriga från sorg och oro. Ett förslag som intervention för att främja och utveckla 

beskrivningar av hopp hos patienter som är i behov av palliativ vård är att använda sig av 

stödjande samtal. Enligt Socialstyrelsen (2005) definieras stödjande samtal som en 
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vårdåtgärd, samtalet går ut på att lösa eller lindra problem och svårigheter som uppstår vid 

palliativ vård. Stödjande samtal i sig kan innefatta motivationssamtal eller pedagogiska 

samtal. Reblin och Uchino (2008) visar att stödjande samtal kan leda till att finna nya sätt att 

se och uppleva hopp och finna nya coping strategier för att klara av situationen. Enligt 

Lundberg, Olsson och Fürst (2013) innebär stödjande samtal att sjuksköterskan är ärlig och 

framåt med besked i samtalet med den döende patienten och svarar på dennes frågor och oro 

samt finns närvarande hos patienten. Stödjande samtal i vården kan användas av de allra flesta 

yrkesprofessioner och framförallt sjuksköterskor. Att inventera stödjande samtal i 

omvårdnaden hos patienten som är i behov av palliativ vård främjar och utvecklar upplevelser 

av hopp som finns och utvecklar nya coping strategier. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att hopp främjades i stödgrupper där patienter i 

palliativ vård kunde prata om sin situation med andra. Enligt Ashing-Giwa et al. (2012) ger 

samtal i stödgrupper en bättre syn på livet, andlighet uppkommer, hoppet främjas och 

deltagarna i gruppen får en chans att tala om döden. Genom dessa samtal främjas och 

utvecklas upplevelserna av hopp och främjar deltagarnas möjligheter att se hopp och sin 

situation ur ett nytt perspektiv. Att samtala med patienten om tro och andlighet leder till ett 

värdefullt stöd på vägen till en meningsfull tillvaro där hopp är centralt, men också ett tillfälle 

där man kan tala om döden och livet och vad som egentligen främjar beskrivningar av hopp. 

Som sjuksköterska ligger stor vikt vid att kunna åsidosätta sina egna värderingar och tankar 

för att kunna stödja den enskilde individen och ge denne det stöd och den vägledning som är 

nödvändig för en ökad kvalité vid palliativ vård (Strang, Henoch, Danielson, Browall & 

Melin-Johansson, 2014). Vidare beskriver Strang et al. (2014) att stödja patienten genom 

samtal hjälper dem att finna sin egen väg och en acceptans av vardagen.  

 

Metodkritik 

Forskning måste beakta trovärdigheten av studien men också visa på att evidensen i studien är 

stark nog för att användas i klinisk praxis (Holloway & Wheeler, 2010, s.297). För att bedöma 

studiens trovärdighet används begreppen pålitlighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet och 

tillförlitlighet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Denna studie genomfördes med 

kvalitativ manifest innehållsanalys vilket är en lämplig metod när syftet är att beskriva 

människors upplevelser, erfarenheter och beskrivningar (jfr. Graneheim & Lundman, 2004).  
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Studien har en hög pålitlighet då processen och arbetet genomförts med noggrannhet samt har 

en välbeskriven metoddel. Genomförda sökningar och kvalitetsgranskningar har 

demonstrerats i tydliga och strukturerade tabeller för att ge möjlighet åt andra att upprepa 

sökningen. För att få en hög pålitlighet av studien bestämdes på förhand att utesluta artiklar 

med bedömd låg kvalité från analysen. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) 

innebär pålitlighet ett väl beskrivet tillvägagångssätt som ger öppenhet för andra att upprepa 

studien och således komma fram till samma resultat. För att öka studiens pålitlighet har 

författarna innan studien påbörjades diskuterat kring bådas förförståelse inför begreppet hopp 

och hur detta påverkar det palliativa skedet men även också hur hopp beskrivs allmänt. Denna 

diskussion gjordes för att vi ska bli medvetna om vilken förförståelse som finns hos oss samt 

även för att sedan kunna bortse från denna förförståelse och försöka hålla oss neutrala och inte 

färga vår studie med denna. Författarna har diskuterat sin förförståelse under hela studiens 

gång för att undvika en begränsad öppenhet för nya upptäckter (jfr. Holloway & Wheeler, 

2010, s.302-303). 

 

Studiens bekräftelsebarhet har säkerställts genom att studien innehar god kvalité då 

medverkande studier i litteraturöversikten motsvarar och svarar till studiens syfte. Studien har 

genomförts manifest och textnära där analysprocessen pendlat mellan artiklarnas innehåll i sin 

helhet och i delar för att ej misstolka eller förlora värdefull information. I arbetet har 

referenser angetts för att andra skall kunna spåra information till originalkällan och ta del av 

detta. I studien finns även tabeller som återger sökhistorik på medverkande artiklar. Citat som 

använts i resultat delen har angetts på original språk för att minska feltolkningar vid 

översättning. Att studien har bekräftelsebarhet innebär att resultatet stämmer överens med 

syftet samt att informationen i studien skall kunna spåras till originalkällan (jfr. Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 302-303). Då dataanalys och resultat bearbetas är det en betydande aspekt 

att undvika subjektiva tolkningar. Författarna bör endast återge det som funnits i studierna 

utan vidare tolkning (Polit & Beck, 2012, s. 539). Textenheterna har bearbetats med 

varsamhet för att behålla kärnan i materialet. En svaghet i processen anses vara då enheterna 

översatts från engelska till svenska då detta kan ge upphov till feltolkningar och missad data. 

 

Dataanalys i denna studie resulterade i flera slutkategorier (n=6). Detta ser vi inte som en 

svaghet. Anledningen till flertalet kategorier tros vara att hopp är ett svårt begrepp att 

definiera och förklara vilket leder till mångfalden av beskrivningar. Hopp beskrivs väldigt 

olika från individ till individ och framförallt beror det också på vilken situation man är i och 
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beroende på vilket tillfälle man talar med den unika individen. Att få många slutkategorier ger 

ett större perspektiv och en större förståelse trots att man kanske kunnat sammanslå kategorier 

och resultatet hade blivit annorlunda. Detta valdes att inte göras för att få en så nyanserad och 

mångfasetterad beskrivningar av upplevelser av hopp som möjligt. Beskrivningar kring 

begreppet hopp är unikt och det sågs som en styrka att kategorierna ej abstraherades för 

mycket. Att ha en kategori som har väldigt lite brödtext (att hopp främjas av fantasier och 

drömmar) kan ses som en svaghet, men vi valde att inte exkludera denna kategori då vi anser 

att man går miste om en viktig aspekt av upplevelser av hopp.  

 

Studien anses ha överförbarhet då resultat kan jämföras och stämma in på andra personer i 

andra kontexter. Detta till exempel vid andra sjukdomstillstånd då hopp är något som finns 

närvarande genomgående i en människas liv. I studien har inte heller någon särskild 

åldersgrupp av patienter studerats vilket ökar möjligheten att överföra resultatet till olika 

grupper av människor även i andra sammanhang. Överförbarhet innebär att resultatet i studien 

kan överföras till liknande grupper och situationer, samt hur generaliserbart resultatet är (jfr. 

Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303). 

 

En begränsning i studien var att endast åtta vetenskapliga studier ingick i dataanalysen. Hade 

vi kunnat inkludera fler att vi också kanske fått ett annorlunda resultat eller styrkt ytterligare 

redan de slutkategorier vi har. Ytterligare en begränsning i denna litteraturöversikt var att det 

var svårt att finna relevanta artiklar som just berör patienters perspektiv på hopp. Detta tyder 

på att det krävs mer forskning som berör patientens perspektiv av hopp inte bara vid palliativ 

vård utan också vid ytterligare kontext. Att en studie är tillförlitlig innebär att man kan känna 

igen sig i det uppkomna resultatet (Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303). Studien anses ha 

hög tillförlitlighet då författarna tror att människor i likande kontext kan känna igen 

forskningens resultat.  
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Slutsats 

Denna litteraturstudie ger en ökad kunskap och en inblick om patienters upplevelser av hopp 

vid palliativ vård. Att vårdas palliativt kan upplevas som en svår situation att hantera och 

hoppet får då en betydande roll för patienters möjligheter att klara av vardagen. Hopp är något 

som är närvarande och utgör en resurs för att klara av att kämpa. Goda relationer med andra 

visade sig vara viktigt för att främja patientens upplevelse av hopp. Sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal kan utgöra ett viktigt stöd för patienter i palliativ vård och kan stödja hopp i 

livets slutskede genom att tillämpa stödjande samtal. Vid genomförandet av studien kunde 

luckor identifieras i forskningen gällande hopp ur olika perspektiv. Ytterligare forskning om 

hopp från personalens perspektiv samt hur omvårdnad skulle kunna utvecklas för att ännu 

bättre stödja och främja patienters beskrivningar och upplevelser av hopp. 
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