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Abstrakt 
 
Att leva med kronisk sjukdom innebär stora påfrestningar på livet. För att 
hantera dessa är det avgörande att personen känner hopp, som inte kopplas till 
bot och bättring utan till att njuta av livet trots begränsningar. Syftet med 
denna litteraturstudie var att beskriva upplevelse av hopp hos personer med 
kronisk sjukdom.Tretton studier analyserades med manifest kvalitativ 
innehållsanalys, vilket resulterade i fem kategorier; att känna livsglädje och 
framtidstro, att känna samhörighet och få stöd i nära relationer, att känna 
självtillit och trygghet, att känna förtröstan i sin gudstro och att aktivt förhålla 
sig till en förändrad livssituation. Resultatet visade att personer upplevde 
hopp då de kände livskraft, energi och livsglädje samt då de hade stark 
självtillit och bevarad självuppfattning. De kände även hopp genom relationer 
som gav samhörighet och mening, och många upplevde att deras gudstro gav 
kraft och trygghet. Hopp främjades även av förmågan att anpassa sig till nya 
livsförutsättningar. Sjuksköterskan kan främja hopp genom att skapa en 
tillitsfull omvårdnadsrelation, och genom interventioner som stödjer personen 
i att känna självtillit och livsglädje, vårda nära relationer, hantera nya 
livsförutsättningar och utforska sin spiritualitet. Vårdkulturen har ofta en 
medicinsk syn med fokus på fysiska symtom och bot. Vidare forskning 
inriktad på förändring av vårdkultur mot personcentrerad omvårdnad, kan 
därför bidra till ökad upplevelse av hopp hos personer med kronisk sjukdom. 
 
 
Nyckelord: hopp, upplevelse, kronisk sjukdom, sjuksköterska, omvårdnad, 
kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Att leva med kronisk sjukdom innebär stora påfrestningar på det dagliga livet. Sjukdomen kan 

göra att individen upplever en förlust av helhet. Toombs (1993, s. 90-93) definierar detta som att 

kroppen inte längre kan tas för given. Det innebär en osäkerhet inför framtiden och den egna 

förmågan samt en upplevelse av att vara beroende av andra. Tillvaron blir oförutsägbar och svår 

att kontrollera. Ravenscroft (2005) menar att kronisk sjukdom upplevs inkräkta på livet. Den kan 

påverka livsstilen och förhindra engagemang i aktiviteter och intressen som ses som värdefulla. 

Att hantera sjukdomen kräver mycket tid, inte bara för behandlingar, resor till och från sjukvårds-

inrättningar och väntetider, utan även för vila. Likaså påverkar sjukdomen nära relationer 

eftersom den innebär en omställning även för familjen. Ekman, Ehnfors och Norberg (2000) har 

dessutom funnit att personer med kronisk sjukdom känner sig värdelösa då de inte kan vara till 

nytta för sig själva eller andra eftersom sjukdomen gör dem orkeslösa. Den som lever med 

kronisk sjukdom strävar efter att bibehålla en känsla av kontroll genom att balansera mellan 

sjukdomens påverkan på dagligt liv och längtan efter normalitet (Ravenscroft, 2005).  

 

Hopp är ett betydelsefullt begrepp inom omvårdnad och en förutsättning för att bibehålla och 

återfå hälsa (Kylmä, 2005b; Stephenson, 1991). Travelbee (1971, s. 7) definierar omvårdnad som 

en mellanmänsklig process, där sjuksköterskan hjälper en person att hantera och hitta mening i de 

erfarenheter sjukdom och lidande innebär. Hon använder hopp som ett centralt begrepp i sin 

omvårdnadsfilosofi; då sjuksköterskan hjälper den sjuke personen att finna och upprätthålla hopp, 

blir det lättare att hantera lidande och se mening i tillvaron (Travelbee, 1971, s. 77, 82-83). 

Western (2007) menar att hopp är betydelsefullt eftersom det ger individen motivation och kraft 

att nå sina mål. Hoppet är en resa mot något, och när en person fokuserar på att nå dit, ökar 

livskvaliteten. Sjukdomslidande i sig är ingen motsägelse till hälsa, förutsatt att det är uthärdligt 

(Eriksson, 2001, s. 64). Vad som inger upplevelse av hopp är individuellt, men Stephenson 

(1991) beskriver vissa gemensamma komponenter i upplevelsen. Kognitivt kan hopp innebära en 

visualisering av det individen hoppas på, till exempel ett mål, en lösning eller en relation. Det 

emotionella kan handla om en positiv inställning, ett välbefinnande och en känsla av säkerhet. 

Beteendemässigt leder hopp till effektiva copingstrategier. Relationer med andra människor, tillit 

och gudstro är ytterligare komponenter i upplevelse av hopp. 
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Hopp definieras som en dynamisk livskraft med många dimensioner, präglad av en förtröstansfull 

men ändå osäker förväntan om en god framtid, viktig och realistisk för den som hoppas (Cutcliffe 

& Herth, 2002). Stephenson (1991) lyfter fram olika definitioner på hopp, till exempel att det är 

en önskan som följs åt av förväntan, eller en övertygelse att en god framtid är möjlig. Hopp kan 

innebära förväntan, tillit, tröst, självständighet, inre frid och ge styrka åt den som hoppas 

(Lindholm, Holmberg & Mäkelä, 2005). Hopp kan även ses som att ett lidande är på väg att bli 

uthärdligt (Rehnsfelt & Eriksson, 2004). Travelbee (1971, s. 78-81) beskriver hopp som beroende 

av andra, framtidsinriktat och förbundet med val, önskningar, tillit, uthållighet och mod. 

Definitionerna innehåller flera likheter med förväntan och framtidstro som gemensamma 

nämnare. Det är samtidigt betydelsefullt att komma ihåg, som Kim, Kim, Schwartz-Barcott och 

Zucker (2006), poängterar, att hopp upplevs olika av friska och sjuka individer.  

 

Med kronisk sjukdom menas tillstånd som upplevs som hot mot hälsa och välbefinnande 

(Lindholm et al., 2005). I Oxford Dictionaries Online (2010) definieras chronic som långvarig 

eller ständigt återkommande. I denna rapport åsyftas därför både icke-övergående sjukdomar, till 

exempel njursvikt, allvarliga sjukdomar med stor risk för återfall, till exempel cancer, samt sviter 

efter akut sjukdom, till exempel stroke. 

 

Kylmä (2005b) beskriver hoppets dynamik som bestående av tre dimensioner; hopp, förtvivlan 

och hopplöshet. Dessa samexisterar och den lidande människan pendlar ständigt mellan dessa 

dimensioner utifrån vilka möjligheter hon ser att hantera sjukdomens påverkan på livet och den 

egna personen. Varje individ har en förmåga att trots svårigheter hitta en strimma av hopp och se 

det positiva och meningsfulla i livet. Hoppet är en framtidstro, som också gör lidandet i nuet 

lättare att uthärda. Motsatsen till hopp är hopplöshet, då människan ger upp allt, inklusive hoppet, 

och lever trots att det inte förmodas finnas en framtid. De som känner hopplöshet kollapsar 

mentalt och blir handlingsförlamade eftersom de inte ser någon mening med att leva (Kylmä, 

2005a). Medan hopp karakteriseras av inre frid och en känsla av säkerhet och frihet, uppkommer 

hopplöshet ur känslor av tvivel, oro och rädsla. Hopplösheten får inte ignoreras; då motverkas 

möjligheten att finna hopp. En positiv inställning till livet gör det lättare att uthärda känslor av 

hopplöshet (Lindholm et al., 2005). 
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Kronisk sjukdom innebär ett lidande, som blir mer uthärdligt om den sjuke känner hopp – om 

nuet, framtiden och det som ger livet mening. Motsatsen, hopplöshet, gör sannolikt lidandet 

större och det kan bli svårare att finna strategier att hantera sjukdomen och dess begränsningar på 

dagligt liv (Eriksson, 2001, s. 68, 76). I omvårdnadsarbetet möter många sjuksköterskor kroniskt 

eller allvarligt sjuka människor. Varje människa hanterar sjukdomens svårigheter på olika sätt 

och olika bra beroende på livshistoria, erfarenheter, social miljö och andra faktorer. I 

omvårdnaden av den kroniskt sjuke som känner hopplöshet inför både nuet och framtiden kan 

sjuksköterskan ha avgörande betydelse för att den sjuke personen ska återfå och upprätthålla 

hopp och därmed minska lidandet (Lindholm et al., 2005; Rehnsfelt & Eriksson, 2004). 

 

Det finns mycket omvårdnadsforskning inom hopp, hopplöshet och lidande, vid kronisk eller 

allvarlig sjukdom. Ofta belyser forskarna hur hopp och lidande samexisterar och hur den lidande 

människan pendlar mellan hopp och hopplöshet. Forskarna är dock eniga om att kunskapsläget 

behöver utvecklas inom detta viktiga område. Därför är syftet med denna studie att beskriva 

upplevelse av hopp hos personer med kronisk sjukdom. 

 

 

Metod 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och Academic Search 

Elite. En pilotsökning genomfördes i Cinahl för att få en indikation på huruvida tillräckligt 

vetenskapligt underlag fanns. De söktermer som användes var hope, chronic disease, chronic 

illness, suffering och experience, både varje ord för sig och i olika kombinationer med booleska 

sökoperatören AND. Endast artiklar som motsvarade inklusionkriterierna engelska, fulltext och 

peer reviewed beaktades, och i PubMed söktes enbart i Nursing Journals. Denna studie fokuserar 

på upplevelse av hopp hos vuxna som lever med somatisk, kronisk sjukdom. Därför exkluderades 

artiklar som behandlade upplevelse av hopp vid psykisk ohälsa, pediatrik och palliativ vård. 

Proceduren presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1 Översikt över litteratursökning 

Databas * Söktermer Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal 
valda 

Cinahl 
2010-09-03 

CH 
FT 
CH 
FT 
CH 
 
 
 

hope 
chronic illness 
chronic disease 
experience 
suffering 
hope AND chronic illness 
hope AND chronic disease 
hope AND experience 
hope AND suffering 
hope AND suffering AND experience 

1571 
971 
6006 
17957 
2198 
17 
37 
226 
61 
24 

 
 
 
 
 
9 
16 
73 
20 
9 

 
 
 
 
 
3 
3 
2 
1 
0 

PubMed 
2010-09-03 

FT 
FT 
MSH 
FT 
FT 

hope 
chronic illness 
chronic disease 
experience 
suffering 
hope AND chronic illness 
hope AND chronic disease 
hope AND experience 
hope AND suffering 
hope AND suffering AND experience 

1428 
5980 
5408 
14135 
7733 
85 
71 
294 
147 
60 

 
 
 
 
 

19 
16 
 
 

10 

 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
0 

Academic 
Search 
Elite 
2010-09-03 

ST 
FT 
ST 
ST 
ST 
 
 
 

hope 
chronic illness 
chronic disease 
experience 
suffering 
hope AND chronic illness 
hope AND chronic disease 
hope AND experience 
hope AND suffering 
hope AND suffering AND experience 

8539 
1798 
9930 
63652 
6321 
23 
71 
792 
123 
37 

 
 
 
 
 

11 
14 
 
 
8 

 
 
 
 
 
1 
0 
 
 
1 

* CH – Cinahl Heading i databasen Cinahl, MSH – MeSH-term i databasen PubMed, ST – Subject Term i 
databasen Academic Search Elite, FT – fritextsökning. 
 

För att göra urvalet av artiklar till studien, gjordes en första gallring utifrån titel på samtliga 

träffar. I de artiklar där titeln berörde ämnet genomlästes nyckelord och abstrakt. Då artiklarna 

vid denna översiktliga bedömning ansågs svara mot syftet, sparades de för vidare granskning, 

varefter arton artiklar kvarstod. Efter noggrann genomläsning av artiklarna i sin helhet bedömdes 

femton svara mot syftet. Därefter genomfördes en kvalitetsgranskning för att säkerställa att olika 

aspekter på kvalitetssäkring beaktades. Ett granskningsprotokoll för kvalitativa studier användes 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 156). Författarna gjorde denna kvalitetsgranskning var 

för sig för åtta av artiklarna och jämförde därefter resultatet. Detta för att öka trovärdigheten i 
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bedömningen. Eftersom det var stor samstämmighet i resultatet, granskades resterande artiklar av 

författarna tillsammans. I granskningen fokuserades på frågeställning, kontext, urval, metod-

beskrivning, datainsamling och dataanalys. De artiklar som bedömdes ha låg kvalitet 

exkluderades, varefter tretton artiklar kvarstod som ingår i denna studie (tabell 2). 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar i analysen (n=13) 

Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare 
och ålder 

Metod Huvudfynd Kvalitet 

 
Afrell et al. 
(2007) 
 

 
Kvalitativ 

 
20 

13 kvinnor, 
7 män 

 
30-72 år 

 

 
Semistrukturer-
ade intervjuer 
 
Fenomenologisk 
-hermeneutisk 
metod 
 

 
Patienter med långvarig smärta 
pendlar mellan hopp och förtvivlan, 
mellan att aktivt hantera eller 
passivt acceptera ett liv med 
smärta. 
 

 
Hög 

 
Bays 
(2001) 
 

 
Kvalitativ 

 
9  

6 kvinnor, 
3 män 

 
Äldre än  
60 år 

 
Semistrukturer-
ade intervjuer 
 
Deskriptiv 
metod 

 
Hopp är för stroke-överlevare en 
livsbejakande, positiv, 
framåtblickande inre styrka, som 
utvecklas i samspel med 
omgivningen. Faktorer som 
påverkar hopp är familj, spiritualitet 
och måluppfyllelse.  
 

 
Medel 

 
Davison & 
Simpson 
(2006) 

 
Kvalitativ 

 
19 

11 kvinnor, 
8 män 

 
44-88 år 

 
Semistrukturer-
ade djup-
intervjuer 
 
Tolkande 
beskrivning, 
induktiv analys 
 

 
Hopp är centralt i vårdplanering för 
att kunna sätta upp omvårdnadsmål. 
Hopp är kopplat till information, 
empowerment och relationer med 
familj och vårdgivare. 
 

 
Hög 

 
Delmar et al.  
(2005) 
 

 
Kvalitativ 

 
18 
 

18-75 år 

 
Semistrukturer-
ade intervjuer 
 
Strukturell 
analys 
 

 
För att uppnå harmoni och hantera 
svårigheter vid kronisk sjukdom 
krävs hopp och livsgnista/livsmod. 
 

 
Hög 
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Tabell 2 (forts) Översikt över artiklar i analysen (n=13) 

Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare 
och ålder 

Metod Huvudfynd Kvalitet 

 
Kristofferzon 
et al. 
(2008) 

 
Kvalitativ 

 
39 

20 kvinnor, 
19 män 

 
47-90 år 

 

 
Semistrukturer-
ade intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

 
De flesta patienter lär sig hantera 
svårigheterna som sjukdomen 
medförde. Många såg till och med 
positiva följder, nya livsvärden och 
hopp för framtiden.  
 

 
Hög 

 
Lindsey 
(1996) 

 
Kvalitativ 

 
8 
 

 
Enskilda semi-
strukturerade 
intervjuer samt 
fokusgrupp 
 
Fenomenologisk 
analys 
 

 
Hälsa vid kronisk sjukdom upplevs 
inom sex teman som innefattar 
självrespekt, relationer, att se 
möjligheter, livsbejakelse, att bortse 
från kroppens begränsningar samt 
inre kraft eller spritualitet. 
 

 
Medel 

 
Lohne 
(2009) 
 

 
Kvalitativ 

 
9 

4 kvinnor, 
5 män 

 
22-68 år 

 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Fenomenologisk 
–hermeneutisk 
metod 
 

 
Hopp några år efter rygg-
märgsskada kan upplevas som 
livsrelaterade, kroppsrelaterade och 
kreativa/ målrelaterade 
 

 
Hög 

 
Lohne & 
Severinsson 
(2005) 

 
Kvalitativ 

 
10  

4 kvinnor, 
6 män 

 
22-76 år 

 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Fenomenologisk 
–hermeneutisk 
metod 
 

 
Ett år efter ryggmärgsskada pendlar 
den sjuke mellan hopp och lidande. 
De teman som framkom var ”ond 
cirkel” och ”längtan”. 
 

 
Hög 

 
Moore & 
Miller  
(2003) 
 

 
Kvalitativ 

 
8 män 

 
68-87 år 

 
Ostrukturerade 
intervjuer 
 
Fenomenologisk 
metod 

 
Sex teman framkom då äldre män 
beskrev livet med synnedsättning; 
förmågor, oberoende, strategier, 
erkänna försämring, konfrontera 
osäkerhet och rädsla samt sträva 
mot hopp och optimism. 
 

 
Hög 
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Tabell 2 (forts) Översikt över artiklar i analysen (n=13) 

Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare 
och ålder 

Metod Huvudfynd Kvalitet 

 
Perreault & 
Bourbonnais 
(2005) 
 

 
Kvalitativ 

 
6 kvinnor 

 
Median 
49 år 

 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Fenomenologisk 
metod 

 
Lidandet vid bröstcancer medför en 
förändringsprocess, ofta spirituellt 
beskriven, som kan kopplas till 
livsträdets fem årstider. Processen 
innehåller bland annat chock, 
acceptans, hopp och sökande efter 
mening. 
 

 
Hög 

 
Persson & 
Rydén 
(2006) 
 

 
Kvalitativ 

 
26 

11 kvinnor, 
15 män 

 
29-65 år 

 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Konstant 
jämförande 
metod 
(grounded 
theory) 

 
Coping vid kronisk sjukdom/ 
funktionshinder inkluderar 
kategorierna förändring av 
värderingar, självtillit, tillit till 
andra, problemlösning och 
problemreduktion. Hopp, acceptans 
och tillit är övergripande koncept 
vid coping. 
 

 
Hög 

 
Reb 
(2007) 
 

 
Kvalitativ 

 
20 kvinnor 

 
42-73 år  

 

 
Semi-
strukturerade 
intervjuer + 
personuppgifts-
formulär 
 
Konstant 
jämförande 
metod 
(grounded 
theory) 
 

 
Kvinnor med äggstockscancer går 
genom tre faser; chock, efterchock 
och återuppbyggande. Upplevelse 
av hopp är centralt för att hitta 
mening i sjukdomsupplevelsen. 
 

 
Hög 

 
Rhodes & 
Bowles 
(2002) 
 

 
Kvalitativ 

 
5 kvinnor 

 
60-90 år 

 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Fenomenologisk 
metod 

 
Kvinnor med hjärtsvikt lär sig leva 
med sjukdomen genom att 
bibehålla hoppet, vilket gör att de 
lättare kan acceptera och anpassa 
sig till nya förutsättningar, fokusera 
på det positiva, ändra fokus och 
fördjupa relationer. 
 

 
Medel 
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Analys 

Eftersom syftet med denna studie var att beskriva människors subjektiva upplevelser, användes 

en kvalititiv ansats (Polit & Beck, 2008, s. 17). Metoden som användes var manifest kvalitativ 

innehållsanalys, vilket innebär att det synliga i texten analyseras. Detta skiljer sig från den latenta 

innehållsanalysen där forskaren gör en tolkning av textens underliggande mening (Graneheim & 

Lundman, 2004). Eftersom författarna ville gå från det specifika till det generella och existerande 

forskning inom området bedömdes vara ofullständig, ansågs en induktiv ansats vara lämplig (Elo 

& Kyngäs, 2008). Analysen syftade till att hitta gemensamma teman utifrån en systematisk 

granskning av narrativ data (Polit & Beck, 2008, s. 517). 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen gjordes med inspiration av Graneheim och Lundman (2004). 

Den inleddes med att de utvalda artiklarna genomlästes flera gånger i sin helhet för att få en 

förståelse av kontext och resultat. Därefter extraherades samtliga textenheter som svarade mot 

syftet, totalt 462 textenheter. Dessa indexerades för att säkerställa sökbarhet tillbaka till 

artiklarna. Därefter översattes och kondenserades textenheterna, vilket innebar att de kortades ner 

utan att innehållet förändrades. Kondenseringen skedde för vissa textenheter i två steg. De 

kondenserade textenheterna kodades utifrån gemensamma nämnare i innehållet. Därefter följde 

kategorisering, varvid de textenheter som gav uttryck för liknande företeelser sammankopplades 

och slogs ihop. Denna kategorisering skedde i flera steg. 

 

Genom hela analysprocessen kontrollerades textenheterna mot originaltexten i artiklarna så att 

innebörder inte gick förlorade i kondensering och kategorisering. För att denna analysmetod 

skulle bli så tillförlitlig som möjligt, var författarna pålästa om studiens ämne samtidigt som de 

strävade efter att förhålla sig neutrala för att undvika bias (Polit & Beck, 2008, s. 197). 

Trovärdigheten säkrades genom att författarna var för sig genomförde delar av innehållsanalysen 

för att sedan diskutera sina resultat (Graneheim & Lundman, 2004). Dessutom har materialet 

under arbetets gång granskats av handledare samt av andra studenter vid seminarier. 
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Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 3), som presenteras nedan tillsammans med citat 

från artiklarna. 

 

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att känna livsglädje och framtidstro  

Att känna samhörighet och få stöd i nära relationer 

Att känna självtillit och trygghet  

Att känna förtröstan i sin gudstro 

Att aktivt förhålla sig till en förändrad livssituation 

 

 

Att känna livsglädje och framtidstro 

Personer beskrev upplevelse av hopp när de kunde känna kraft, inre frid, glädje och 

välbefinnande. Även om den nya livssituationen innebar utmaningar, kunde de känna harmoni 

(Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007; Bays, 2001; Delmar et al., 2005; Lohne, 2009; Perreault & 

Bourbonnais, 2005). De kände att varje ny dag innebar en ny chans och de kunde njuta av varje 

ögonblick och leva i nuet (Lohne, 2009; Lohne & Severinsson, 2005; Perreault & Bourbonnais, 

2005; Persson & Rydén, 2006; Reb, 2007; Moore & Miller, 2003). Det var viktigt att inte låta oro 

för framtiden förstöra glädjen idag (Perreault & Bourbonnais, 2005; Persson & Rydén, 2006). 

Många beskrev en tro på att livet kunde bli bättre och att det fanns framtida möjligheter, även om 

dessa såg annorlunda ut än tidigare (Bays, 2001; Davison & Simpson, 2006; Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson, 2008; Lindsey, 1996; Lohne, 2009; Lohne & Severinsson, 2005; Persson & 

Rydén, 2006).  

 

Flera personer talade om viljan och lusten att leva. De kände en livskraft, energi och livsglädje 

som drev dem framåt (Lindsey, 1996; Lohne, 2009; Lohne & Severinsson, 2005). Även om livet 

hade förändrats i och med sjukdomen, vittnade många om att det var möjligt att fortsätta leva ett 

värdefullt liv (Delmar et al., 2005; Lohne, 2009; Perreault & Bourbonnais, 2005; Rhodes & 

Bowles, 2002). Flera beskrev att de hyllade och levde livet fullt ut trots bristande förmågor. En 
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viktig del i detta var att ha roligt och att känna glädje (Lindsey, 1996; Lohne, 2009; Moore & 

Miller, 2003). I två av studierna framkom att lycka betraktades som ett medvetet val (Persson & 

Rydén, 2006; Rhodes & Bowles, 2002). En man sammanfattar livskraften och livsglädjen: 

I have this sense of being alive and embracing life. The spirit is the energy that drives the 
whole vehicle, it is the lust for life, wanting to get there, that's the energy, that's the spirit 
I am talking about…the spirit that drives me, the zest, the energy. I can live life to the 
fullest, even if I have no physical ability, I can still live life to the fullest because where I 
am living life is from within (Lindsey, 1996, s. 469). 

 

I flera av studierna framkom att personer kunde se en mening med det som drabbat dem. Genom 

svårigheterna som sjukdomen innebar, hade de ändå en vilja att lära och växa och de kände 

framtidstro (Afrell et al., 2007; Bays, 2001; Kristofferzon et al., 2008; Lindsey, 1996; Lohne, 

2009; Persson & Rydén, 2006). Flera berättade om sin lust att pröva och uppleva nya saker. De 

såg fram emot utmaningar och kände sig öppna för att fortsätta utvecklas (Lindsey, 1996; Lohne, 

2009). Andra berättade om sin vilja att kämpa vidare, göra mer och om sin strävan att nå de mål 

de hade satt upp (Bays, 2001; Lindsey, 1996; Lohne, 2009). Flera talade om en inställning att det 

kommer att bli bra. De hade en känsla av att de skulle klara av de svårigheter sjukdomen 

medförde och leva länge (Lindsey, 1996; Perreault & Bourbonnais, 2005; Persson & Rydén, 

2006). Många personer talade om att de inte var beredda att dö. Tanken på döden fick dem att i 

stället vilja leva och sätta lidandet och sjukdomen i bakgrunden (Lohne, 2009; Lohne & 

Severinsson, 2005; Perreault & Bourbonnais, 2005; Persson & Rydén, 2006). 

En man uttryckte sina tankar: 

Either you continue – or you die, right? ... But I still have some goals – and I will not stop 
living…” (Lohne, 2009, s. 24). 

 

 

Att känna samhörighet och få stöd i nära relationer 

Betydelsefulla relationer som ger samhörighet, acceptans och fördjupad mening med livet 

uppgavs vara viktiga källor för hopp (Lindsey, 1996; Lohne & Severinsson, 2005; Perreault & 

Bourbonnais, 2005). Många såg det som viktigt att prioritera och fördjupa relationer med dem de 

älskade och som stod dem nära, och gärna med dem som kunde ge uppmuntran. Ytliga 

bekantskaper valdes bort (Lindsey, 1996; Perreault & Bourbonnais, 2005; Reb, 2007; Rhodes & 

Bowles, 2002). Andra lyfte fram vikten av att acceptera det som inte kan förändras hos andra. 
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Likaså ansågs det viktigt att förlåta oförätter som de upplevde att andra hade begått mot dem 

(Lindsey, 1996; Perreault & Bourbonnais, 2005). En person beskrev omprioritering av relationer 

på följande sätt: 

I put out a certain kind of energy, and meeting people more that think the way I think, and 
those are the people who are more important to me. So rather than the plastic 
connections, I had a falling away and I'm finding there are deeper connections with 
people who are important to me. I am seeing those connections more. I am learning that 
people are more important to me than anything else (Lindsey, 1996, s. 468). 

 

Många personer i studierna upplevde hopp i nära och stödjande relationer med familj och vänner. 

Dessa relationer gav kraft och mening till livet. Dessutom upplevde personerna en känsla av 

säkerhet, omtanke och oberoende genom att familj och vänner fanns vid deras sida och brydde 

sig om dem (Bays, 2001; Davison & Simpson, 2006, Delmar et al., 2005; Kristoferzon et al., 

2008; Lohne & Severinsson, 2005; Perrault & Bourbonnais, 2005; Persson & Rydén, 2006). I 

Lohne (2009), Persson och Rydén (2006) och Reb (2007) talade flera personer om hur viktigt det 

var med starkt stöd och med samtal om de innersta känslorna. Att dela dessa innersta känslor gav 

en upplevelse av hopp, kontroll och tillförsikt för framtiden. Flera personer kände att en 

betydelsefull del av relationerna var att umgås med familj och likasinnade vänner, genom 

aktiviteter såsom att sjunga, resa eller åka på utflykter tillsammans (Bays, 2001; Kristofferzon et 

al., 2008; Lindsey, 1996). En kvinna beskrev hur stöd från andra hjälpte henne att klara 

svårigheter: 

It was like having these people in your life, coming to me and talking to me about it. It 
really helped, and I was really confident. It helped me realize that you can do it (Reb, 
2007, s. E74).  

 

Förutom familj och vänner, uppgav flera personer att tillitsfulla, ömsesidiga relationer med 

vårdpersonal var viktiga (Davison & Simpson, 2006; Lindsey, 1996). Dessa relationer ingav även 

en känsla av säkerhet, trygghet och omtanke. Vårdpersonalen betraktades dessutom som ett 

värdefullt stöd då sjukdomen krävde förändringar i livsstilen (Davison & Simpson, 2006; 

Kristofferzon et al., 2008). 

 

Relationer och samhörighet handlar inte bara om vad personer med kronisk sjukdom själva kan få 

hjälp och stöd med. Flera studier visar på att det även handlar om att känna glädje över att kunna 

göra något för en annan människa (Davison & Simpson, 2006; Kristofferzon et al., 2008; 
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Lindsey, 1996; Perrault & Bourbonnais, 2005). Viljan att hjälpa och trösta andra som behöver 

stöd uppgavs dessutom leda tankarna bort från de egna svårigheterna (Lindsey, 1996; Lohne & 

Severinsson, 2005; Reb, 2007; Rhodes & Bowles, 2002). I Delmar et al. (2005) och Kristofferzon 

et al. (2008) beskrev personer hur viktigt det var att känna sig behövd, vilket stärktes av 

förmågan att kunna hjälpa andra. I Lindsey (1996) beskrev personer att lyhördhet inför andra 

människors upplevelser och behov gjorde att de kunde hjälpa genom att dela med sig av sin 

kunskap. Personerna upplevde därmed att de kunde bidra till att bejaka de andras hälsa. En 

kvinna beskriver sin vilja att hjälpa andra: 

I hope to live a life that I can offer something to someone else. My commitment now is to 
do for other people (Davison & Simpson, 2006, s. 887). 

 

 

Att känna självtillit och trygghet 

I flera studier talade personer om hur viktigt det var att ha självkännedom, att respektera och 

tycka om sig själv. De hänvisade till en inre styrka som gjorde att de kunde bibehålla sin 

identitet, sin självständighet och sitt oberoende. Allt detta bidrog starkt till upplevelse av hopp 

(Afrell et al., 2007; Lindsey, 1996; Perrault & Bourbonnais, 2005; Reb, 2007). Likaså var det 

viktigt att tänka på sig själv, sina egna behov och önskningar, samt att unna sig själv något extra 

(Kristofferzon et al., 2008; Lindsey, 1996; Persson & Rydén, 2006). Afrell et al. (2007) och 

Davison och Simpson (2006) lyfte fram vikten av att bevara självuppfattningen och bibehålla 

eller hitta en ny roll utifrån de nya förutsättningarna: 

And this is the way I think about my personal growth…You find a new role to live on in. 
And you feel it is just right (Afrell et al., 2007, s. 293). 

 

Personer beskrev hur viktigt det var för dem att kunna lita till sin förmåga att bestämma över 

kroppen trots sjukdom (Afrell et al., 2007). Känslan av hopp ökade när personer gjorde framsteg 

som innebar att de klarade saker de trodde sig ha förlorat förmågan till, eller som andra inte 

trodde att de skulle klara. Detta gav en känsla av att de hade uppfyllt vissa drömmar i livet (Bays, 

2001; Kristofferzon et al., 2008; Lohne, 2009; Lohne & Severinsson, 2005; Persson & Rydén, 

2006). En ung kvinna berättade om sin upplevelse av att göra framsteg: 

Even if the progress is only one percent of what I managed earlier, it still makes you feel 
this sort of… oh, I really made it… and when you manage a little more you feel that you 
have something to further build on (Lohne & Severinsson, 2005, s. 289). 
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Personer upplevde även hopp då de jämförde med andra människors situationer. När de såg andra 

klara av att hantera svårigheter och leva ett normalt liv trots sjukdom, blev det lättare för dem 

själva att leva med sjukdomen (Bays, 2001; Delmar et al., 2005; Reb, 2007). I Reb (2007) 

beskrev personer hur de fick en känsla av säkerhet och mening när de jämförde sig med eller fick 

stöd av andra som klarat av samma situation. En person funderade över detta: 

...you start to think about it a little when you get it yourself, that, well, he also lives a 
normal life, in a manner of speaking. So I used a little time to think it over… and in this 
way you get over it a bit (Delmar et al., 2005, s. 209). 

 

Vidare framkom i studierna (Delmar et al., 2005; Kristofferzon et al., 2008; Persson & Rydén, 

2006) att personer kände hopp av att jämföra med andra som hade det värre eller led mer än de 

själva. Detta gjorde det lättare för dem att acceptera och hantera sin egen situation. I Bays (2001) 

och Delmar et al. (2005) beskrev personer hur de upplevde att de inte hade lika stora 

begränsningar som andra med kronisk sjukdom. 

 

 

Att känna förtröstan i sin gudstro 

Att känna förtröstan i sin gudstro innebar för flera personer att de litade på att Gud eller högre 

makt verkade för dem (Bays, 2001; Lindsey, 1996; Reb, 2007; Rhodes & Bowles, 2002). I Bays 

(2001) beskrevs vidare hur Gud visade vägen till nya möjligheter och gav stöd och hjälp att 

hantera sjukdomen. Några personer beskrev hur de la sitt liv i Guds händer och litade på att om 

Gud ville, kunde de bli friska igen (Bays, 2001; Moore & Miller, 2003). I Perreault och 

Bourbonnais (2005) beskrevs Gud som en ledsagare, en inre röst och en skyddsängel. En person 

beskrev sin tillit till en högre makt: 

Somehow knowing I am blessed, always knowing there is another force that is acting on 
my behalf, a piece of me knows that (Lindsey, 1996, s. 469). 

 

I Bays (2001) och Lindsey (1996) beskrev flera personer en känsla av samhörighet och harmoni 

med Gud. Spiritualiteten uppgavs vara kärnan i deras liv, och något som gav dem energi. Andra 

beskrev att relationen med Gud eller högre makt gjorde att de förstod sig själva och sin omvärld 

bättre. Den innebar även en vilja att göra gott för andra människor (Lindsey, 1996; Reb, 2007; 

Rhodes & Bowles, 2002). Tron på högre makt hjälpte personer att leva dag för dag och vara 
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lyckliga (Kristofferzon et al., 2008; Perreault & Bourbonnais, 2005). En djup och stark gudstro 

beskrevs som något som gav kraft att klara av svårigheter och hjälp att återhämta sig (Davison & 

Simpson, 2006; Perreault & Bourbonnais, 2005). En person beskrev sin spiritualitet: 

Spirituality is an energy, it is there all the time, it is my core. It is a sense of myself and 
how I relate to the wider world… (Lindsey, 1996, s. 469). 

 

Bönen sågs som ett sätt att få kraft att hålla rädslan i schack och stärka gudstron (Bays, 2001; 

Perreault & Bourbonnais, 2005; Reb, 2007). I Davison och Simpson (2006) och Kristofferzon et 

al. (2008) beskrev personer att spiritualiteten innebar en tro på att det finns ett liv efter detta, utan 

sjukdom och lidande, vilket gjorde döden mindre skrämmande. 

 

 

Att aktivt förhålla sig till en förändrad livssituation 

Många personer upplevde hopp då de lyckades att aktivt förhålla sig till den förändrade 

livssituationen. Detta innebar att acceptera och anpassa sig till nya livsförutsättningar och göra 

det bästa av situationen för att komma vidare i livet (Afrell et al., 2007; Davison & Simpson, 

2006; Delmar et al., 2005; Kristofferzon et al., 2008; Lohne, 2009; Lohne & Severinsson, 2005; 

Perreault & Bourbonnais, 2005; Persson & Rydén, 2006; Rhodes & Bowles, 2002). Många 

beskrev vidare vikten av att acceptera och hitta en ny relation till sin kropp och erkänna den som 

en del av livet. Att lära av kroppen i stället för att motarbeta den gjorde det lättare att anpassa sig 

efter de förmågor som fanns kvar (Afrell et al., 2007; Delmar et al., 2005; Lohne, 2009; Persson 

& Rydén, 2006; Moore & Miller, 2003). Personer kunde, utan att känna sig nedstämda, acceptera 

att de inte klarade att göra allt de kunnat förut, men gladdes samtidigt åt att kunna göra andra 

saker (Bays, 2001; Persson & Rydén, 2006; Rhodes & Bowles, 2002; Moore & Miller, 2003). En 

person sammanfattar detta: 

I can't do the things I used to but I can do new things (Bays, 2001, s. 23). 

 

Personer upplevde hopp genom sin förmåga att välja och prioritera utifrån vad de upplevde som 

viktigt och meningsfullt i livet (Lindsey, 1996; Persson & Rydén, 2006; Reb, 2007). När målen 

formulerades utifrån tidigare och nuvarande förmågor blev de realistiska (Bays, 2001). Flera 

personer beskrev hur de kunde hitta mening och nya perspektiv i de nya livsförutsättningarna 

genom att vara nyfikna och positiva (Lindsey, 1996; Reb, 2007). Andra beskrev att de hade tänkt 
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om och förändrat sina värderingar utifrån vad som stärkte dem, gav energi och glädje 

(Kristofferzon et al., 2008; Lindsey, 1996; Persson & Rydén, 2006). En kvinna beskrev detta: 

I have come to what is important to me, what truly gives me strength and energy and joy 
and nourishment, and what doesn’t… It is my ability to make decisions based on what is 
truly important and, to do that, I need to know what is truly important to me (Lindsey, 
1996, s. 468). 

 

Flera personer var noga med att inte låta sjukdomen ta över livet. Detta innebar att de försökte 

förneka eller förminska sjukdomens negativa aspekter, samt att de tryckte undan tankar på 

framtida komplikationer (Delmar et al., 2005; Kristofferzon et al., 2008; Persson & Rydén, 

2006). Andra använde sig av fantasi och dagdrömmar för att se bortom sjukdomens 

begränsningar och få en känsla av frihet (Lindsey, 1996). Ett annat sätt att inte låta sjukdomen ta 

över livet var att hålla fast vid sin självständighet och sitt oberoende och fatta egna beslut. 

Personer ville därmed motverka känslor av hjälplöshet trots de begränsningar sjukdomen 

medförde (Kristofferzon et al., 2008; Lindsey, 1996; Persson & Rydén, 2006; Rhodes & Bowles, 

2002; Moore & Miller, 2003). En person berättade om sin syn på oberoende: 

Health is about being in control of myself, and making my own decisions. That is the most 
important thing. I am feeling empowered to make choices, to speak out and let my 
thoughts and feelings be known to others…being clear about who I am, what my focus is 
so that I can make those choices (Lindsey, 1996, s. 468). 

 

De flesta personerna i studierna fokuserade på att hantera sjukdomen och aktivt anpassa sig till 

nya förutsättningar. Dock fanns det de som fortfarande mest av allt hoppades på att återfå ett 

normalt liv med frihet och aktivitet (Bays, 2001; Davison & Simpson, 2006; Delmar et al., 2005; 

Kristofferzon et al., 2008; Lohne & Severinsson, 2005; Reb, 2007). Detta hopp ställdes ibland till 

att nya behandlingar skulle upptäckas, som kunde lindra eller bota sjukdomen (Afrell et al., 2007; 

Bays, 2001; Delmar et al., 2005; Reb, 2007; Moore & Miller, 2003). 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelse av hopp hos personer med kronisk 

sjukdom. Analysen resulterade i fem kategorier; att känna livsglädje och framtidstro, att känna 

samhörighet och få stöd i nära relationer, att känna självtillit och trygghet, att känna förtröstan i 

sin gudstro och att aktivt förhålla sig till en förändrad livssituation. 

 

I den första kategorin, Att känna livsglädje och framtidstro, framkom att personer upplevde hopp, 

trots en förändrad livssituation, när de kände livskraft, energi och livsglädje. De njöt av nuet, men 

hade samtidigt en tro på att det fanns framtida möjligheter. Deras positiva inställning gav dem 

viljan att möta nya utmaningar och fortsätta leva. Miller (2007) beskriver att processen att söka 

efter hopp föregås av en händelse som hotar livet som det varit, och skapar lidande genom 

svårigheter, förlust eller osäkerhet. Att erkänna detta hot och lidande främjar sökandet efter hopp. 

Hopp främjas även av en positiv inställning som inger en känsla av mening och optimism samt 

ger kraft att kämpa för att fortsätta framåt. Även Herth (1990) menar att positiva, personliga 

egenskaper är betydelsefulla för att främja hopp. Särskilt viktiga egenskaper menar hon är 

beslutsamhet, mod och harmoni. Dessa egenskaper innebär livskraft, envishet och järnvilja, mod 

att fortsätta leva med nya utmaningar, samt att känna inre frid och lugn. Johnson (2007) beskriver 

detta på liknande sätt i sin studie. Hon menar att hopp innebär att känna optimism inför framtiden 

och vara fast besluten att njuta av livet i nuet. Denna optimism och beslutsamhet inger livskraft 

och inre lugn.  

 

Att relationer gav kraft och en känsla av samhörighet och mening med livet, blev tydligt i 

kategorin Att känna samhörighet och få stöd i nära relationer. Genom trygga och tillitsfulla 

relationer med familj, vänner och vårdpersonal, upplevde personer säkerhet och omtanke. Detta 

stöds i en studie av Herth (1990), där en person beskriver att hoppet stärks av andra människors 

bekräftelse, närvaro, uppmuntran, beröring och lyssnande. Greenstreet (2006) beskriver relationer 

som en viktig källa för mening i livet. Kronisk sjukdom riskerar att påverka relationer, arbete och 

fritidsaktiviteter, samt hotar självständigheten. Vid sjukdom blir därför nära relationer och stöd 

ännu viktigare för upplevelsen av samhörighet, säkerhet och omtanke. Även relationen med 

sjuksköterskan beskrivs som betydelsefull för att främja hopp. Sjuksköterskan kan ge stöd att 
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sätta realistiska mål och att fokusera energin på det som är viktigt. Kategorin handlar även om att 

känna glädje över att kunna stödja eller hjälpa en annan människa, vilket bekräftas av Herth 

(1990), som uttrycker att meningsfulla relationer också handlar om att känna sig behövd och vara 

delaktig i något. 

 

Kategorin Att känna självtillit och trygghet visade att personer upplevde hopp då de kände en inre 

styrka, en djup självtillit, och att de kunde bevara sin självuppfattning. I Herths (1990) studie 

beskrivs inre styrka som betydelsefull för upplevelsen av hopp. Personer i studien upplevde att 

självuppfattningen stärktes då andra bekräftade deras värde och accepterade dem som de var. 

Morse (2001) beskriver att lidande vid sjukdom endast kan upphöra då hotet mot hälsan 

försvinner eller då personen lyckas återerövra sin integritet. Personer i vår studie upplevde även 

hopp då de jämförde sig med eller fick stöd av andra som klarat liknande situationer, eller med 

dem som drabbats värre än de själva. Detta bekräftas av Rustøen och Hanestad (1998), som 

beskriver att personer som får stöd av andra som kämpar med samma svårigheter och rädslor, får 

en känsla av att det är möjligt att klara av situationen.  

 

I Att känna förtröstan i sin gudstro beskrev personer en känsla av samhörighet och harmoni med 

Gud och att de litade på att Gud eller högre makt verkade för dem. Tron på högre makt gav dem 

kraft att klara av svårigheter och hjälp att hantera sjukdomen och hitta nya möjligheter. I en 

studie av Duggleby (2001) beskrivs hur religiös tro och en tro på ett liv efter detta har positiv 

inverkan på hopp hos kroniskt sjuka. Narayanasami (2002) beskriver på liknande sätt religion 

som en källa till hopp och mening i livet och till samhörighet i en gemenskap. Detta lyser även 

igenom i Greenstreets (2006) studie, som menar att religion kan ge svar på existentiella frågor om 

mening med den situation individen befinner sig i. Gudstron kan vara en källa till tröst, vilket 

ytterligare stärks genom ett stödjande socialt nätverk av likasinnade. Även Miller (2007) 

beskriver att samhörighet med Gud främjar sökandet efter hopp.  

 

Personer upplevde hopp när de lyckades Att aktivt förhålla sig till en förändrad livssituation. 

Detta innebar att acceptera och anpassa sig till nya livsförutsättningar och förmågor, prioritera det 

som var viktigt och meningsfullt och inte låta sjukdomen ta över livet. Rustøen och Hanestad 

(1998) beskriver att personer upplever hopp då de fokuserar på möjligheter och inte 
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begränsningar samt känner att de kan hantera svårigheter. De planerar för framtiden och kan 

formulera och uppnå mål utifrån de förutsättningar som fanns. Johnson (2007) betonar att hopp 

främjas då personer accepterar sin situation, ändrar sin inställning och prioriterar det som är 

viktigt i livet. Hon beskriver hopp i detta avseende som en copingmekanism, som ger vilja att 

lösa problem och energi att fortsätta framåt. Kleiber, Reel och Hutchinson (2008) poängterar att 

sjukdom gör att personer omvärderar vad som är viktigt och prioriterar genom att aktivt reflektera 

över livet. Då personer anpassar sig till en ny livssituation kan de hitta nya förmågor och bli 

medveten om nya möjligheter.  

 

Hopp kan uttryckas som generellt hopp eller som specifikt hopp. Det generella hoppet kan 

beskrivas som ”jag hoppas”, och innebär att finna hopp i livet såsom det är, även om det finns 

smärta, hot, begränsningar och utmaningar. Det specifika hoppet har å sin sida ett mål i sikte, 

”jag hoppas att”, ofta kopplat till bot eller bättring (Miller, 2007). Duggleby (2001) kom i sin 

studie fram till att hopp upplevs olika av personer i palliativt stadium av sjukdom och av personer 

med kronisk sjukdom. Hon menar att personer med kronisk sjukdom sätter sitt hopp till bot och 

bättring, smärtlindring och överlevnad, vilket liknar specifikt hopp. Palliativt sjuka kopplar enligt 

henne sitt hopp mer till att leva i nuet, inte lida, dö fridfullt och få ett liv efter döden samt hopp 

för familjen, vilket mer liknar generellt hopp.  

 

Kategorierna som framkom i denna studie av personer med kronisk sjukdom har karaktären av 

generellt hopp, att leva ett gott och meningsfullt liv med glädje trots sjukdom. Endast ett fåtal 

personer lyfte fram hopp om bot eller bättring, det specifika hoppet. På liknande sätt fann Post-

White et al. (1996) i sin studie att personer stärker sitt hopp genom att söka mening, stärka 

relationer, leva i nuet, tro på överlevnad och använda inre resurser. Herth (1990) definierade hopp 

utifrån sju kategorier; interpersonell samhörighet, uppnåeliga mål, spiritualitet, personliga 

attribut, sorglöshet, upplyftande minnen och bekräftelse av eget värde. Ett annat sätt att beskriva 

hopp är att tala om huvudkomponenterna i upplevelsen; erfarenhetsmässiga processer, 

relationella processer, spirituella/översinnliga processer och rationella tankeprocesser (Miller, 

2007).  
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Dessa studier visar på olika sätt att gruppera och kategorisera upplevelse av hopp. Dock finns det 

många gemensamma nämnare och beröringspunkter mellan forskarnas framställningar, som 

samtliga relaterar till generellt hopp. Vår studie syftade till att beskriva upplevelse av hopp hos 

personer med kronisk sjukdom. Vi har beskrivit dessa upplevelser utifrån fem kategorier, där 

innehållet har stora likheter med tidigare forskning gällande upplevelse av hopp. Vår studie utgår 

från 13 vetenskapliga artiklar, vilket innebär att vi tagit del av upplevelse av hopp utifrån olika 

kroniska sjukdomar i olika stadier, både män och kvinnor i olika åldrar. Detta, tillsammans med 

tidigare forskning, gör att vi anser att vårt resultat är relevant och kan användas vid omvårdnad av 

personer med kronisk sjukdom för att stödja och stärka upplevelse av hopp. 

 

Det specifika hoppet är ofta det medicinska svaret på lidande som syftar till att lindra symtom 

eller bota sjukdom. I omvårdnad bör fokus vara på personens upplevelse av symtomen, något 

som går bortom det fysiska lidandet (Morse, 2001). På samma sätt betonar Greenstreet (2006) att 

vårdorganisationer är kulturella system, baserade på den medicinska synen som fokuserar på 

symtom, sjukdom och fakta snarare än upplevelser och övertygelser. Insikt i detta kulturella 

system är av yttersta vikt för att sjuksköterskor ska kunna granska och ifrågasätta sitt sätt att 

arbeta och sitt beteende, så att de kan bedriva omvårdnad som är personcentrerad och inte 

sjukdomsfokuserad. 

 

Johnson (2007) menar att hopp måste gå utöver förväntan att bli frisk, och att vårdpersonal som 

tänker på hopp som specifikt ofta ser det generella hoppet hos sjuka eller döende som förnekelse 

eller falsk verklighet. Hodges, Keeley och Grier (2001) fann i sin studie att äldre, kroniskt sjuka 

lyckades bibehålla hoppet och vägrade ge upp, medan sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

ofta kopplade samman kronisk sjukdom med rädsla och hopplöshet. Hopplöshet tenderar att 

smitta, vilket innebär att de som utstrålar hopplöshet minskar hoppet hos andra. Det finns därför 

en risk att sjuksköterskor som tänker på hopp i den specifika betydelsen, kopplat till bot, 

motverkar upplevelse av hopp hos personer med kronisk sjukdom. I stället är en viktig uppgift för 

sjuksköterskor att stödja den kroniskt sjuke att finna alternativt hopp genom att förflytta fokus för 

hopp från specifikt till generellt (Miller, 2007).  
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I denna studies resultat framkommer tydligt hur betydelsefullt det är med stöd i nära relationer för 

upplevelse av hopp hos personer med kronisk sjukdom. I detta ingår relationer med vårdpersonal, 

där sjuksköterskan, som ansvarig för omvårdnad, är den viktigaste personen. Arman och 

Rehnsfeldt (2007) beskriver relationen mellan patient och sjuksköterska som assymetrisk, 

eftersom ett behov ensidigt utgår från patienten och sjuksköterskan har resurserna att tillfreds-

ställa detta behov och därigenom lindra lidande och främja hälsa. Løgstrup (1992, s. 41-51) talar i 

sin relationsetik om det etiska kravet, som innebär att en människa i kraft av naturlig tillit och en 

omedveten känsla av att en annan människas liv ligger i hennes hand agerar för att hjälpa. Det 

etiska kravet beskrivs som radikalt, ensidigt och outtalat. Att det är radikalt innebär en osjälvisk 

hållning och en vilja att göra gott för den andres skull. Ensidigheten betyder att den människa 

från vilken kravet utgår har rätt att förvänta sig något av den andra människan, men den som 

hjälper kan inte kräva något tillbaka. Kravet är outtalat eftersom den andra människan inte 

berättar vilka förväntningar hon har, utan det är upp till den som hjälper att tolka vad som krävs 

(Løgstrup, 1992, s. 53, 75, 153).  

 

Den etiska avgörelsen handlar om hur människan möter det etiska kravet, och utgår från den egna 

livsförståelsen (Løgstrup, 1992, s. 179-182). I omvårdnad finns den etiska avgörelsen hela tiden 

närvarande, eftersom det handlar om omsorg om en annans liv. Då sjuksköterskan analyserar 

situationen, ser negativa konsekvenser med det naturliga agerandet och väljer att avvisa det etiska 

kravet, blir det ett svek mot den som kravet utgår ifrån. Arman och Rehnsfeldt (2007) menar att 

avvisning av det etiska kravet i omvårdnad kan uppstå då sjuksköterskan är mer bunden av regler, 

principer och rutiner än hon är till patientens behov. 

 

Arman och Rehnsfeldts (2007) beskriver sin etiska grund för vårdande som de kallar 

”witnessing”; att se patientens lidande, att bekräfta vad som setts, att agera på alla nivåer för att 

lindra lidandet, samtidigt som hopp och godhet förmedlas tillbaka. Författarna beskriver att då 

sjuksköterskan gör ”det lilla extra” i omvårdnaden stärks hoppet hos den lidande. Detta sker 

genom att den som lider får erfara att det finns godhet och medkänsla som bidrar till en känsla av 

värdighet, integritet och självtillit.  
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Denna studie visar att en tillitsfull relation mellan sjuksköterska och en person med kronisk 

sjukdom bidrar till upplevelse av hopp. Sjuksköterskan kan, genom sitt etiska ställningstagande 

och sitt agerande möta personen utifrån dennes livsförståelse, stödja hopp och påverka hur 

personen upplever sin situation. Løgstrup (1992) beskriver hur människors hållning till varandra 

bidrar till att forma upplevelser: ”Vilken omfattning och färg den andres värld får för honom 

själv, är jag med om att bestämma genom min hållning till honom. Jag bidrar till att göra den vid 

eller snäv, ljus eller mörk, skiftande eller enformig – och inte minst bidrar jag till att göra den 

hotande eller trygg. Inte genom teorier eller åskådningar utan genom min blotta hållning.”  

(s. 50-51). 

 

Sjuksköterskan använder olika interventioner och strategier för att främja hopp hos en person 

med kronisk sjukdom. Genom att vara närvarande, lyssna aktivt, bekräfta personens upplevelser 

samt förmedla sitt eget hopp bidrar sjuksköterskan till att skapa en tillitsfull relation. Dessutom 

ger sjuksköterskan stöd åt närstående, samt stödjer och uppmuntrar personen att stärka sina 

relationer med dessa. Det är viktigt att bekräfta personens värde genom att lyssna på vilka känslor 

och upplevelser denne berättar om samt erkänna och bekräfta dessa. Stödjande samtal kan få 

personen att stärka sin beslutsamhet och sitt mod att hantera situationen och finna harmoni. 

Vidare kan sjuksköterskan uppmuntra till och lyssna på berättelser, eller titta på foton 

tillsammans med personen, eftersom goda minnen bidrar till att förgylla nuet. Samtal om 

spirituella frågor och hjälp att utöva sin tro genom bön eller andakt kan också vara viktigt. 

Genom att hjälpa personen att se möjligheter och glädjeämnen, samt genom att själv använda 

humor på ett bra sätt, bidrar sjuksköterskan till hopp. Viktigt är även att stödja personen att hitta 

nya mål utifrån vad som är möjligt med de livsförutsättningar som finns (Herth, 1990; Rustøen & 

Hanestad, 1998). Herth (2000) visade i en halvexperimentell studie, genomförd av 

sjuksköterskor, att interventioner som dessa verkligen bidrar till ökad upplevelse av hopp, både 

omedelbart efter interventionsprogrammet samt 3, 6 och 9 månader senare.  
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Metodologiska överväganden 

Denna studie vill undersöka personers subjektiva upplevelser och har därför gjorts med en 

kvalitativ ansats. Metoden som användes var manifest kvalitativ innehållsanalys. Denna metod är 

särskilt lämplig då materialet är subjektivt och rikt nyanserat, eftersom den möjliggör systematisk 

och objektiv analys av stor mängd data om känsliga ämnen (Elo & Kyngäs, 2008). Down-

Wamboldt (1992) menar att innehållsanalysen kan ge teoretiskt användbar information med 

minsta möjliga förvanskning av originalinformationen. Målet är att kunna dra välgrundade 

slutsatser med högre kvalitet än de ursprungliga analysenheterna kan ge var för sig. I en 

innehållsanalys finns liksom i annan kvalitativ forskning alltid en risk för bias, eftersom 

materialet är subjektivt och forskaren, med sina egenskaper och sin bakgrund, är mätinstrumentet 

(Polit & Beck, 2008, s. 197). 

 

Trovärdigheten i denna studie bedömdes utifrån Graneheim och Lundman (2004) samt Polit och 

Beck (2008, s. 196). Data samlades in i vedertagna och för ämnet relevanta databaser. Vi valde 

att inte begränsa sökningarna efter utgivningsår, eftersom vi förmodar att hopp upplevts på 

liknande sätt i alla tider. Dock genererade sökningarna huvudsakligen artiklar publicerade från år 

2000 och framåt, vilket tyder på ökat intresse för upplevelse av hopp under senare år. Ett stort 

antal artiklar granskades utifrån titel och abstrakt, varefter arton artiklar valdes ut. Dessa 

genomlästes noggrant och bedömdes utifrån hur väl de svarade mot syftet, och de femton som 

sedan kvarstod kvalitetsgranskades, några av författarna var för sig och andra gemensamt. Därför 

bedömer vi att de tretton artiklar som ingår i studien svarar mot syftet och utgör tillräckligt 

underlag för att kunna dra slutsatser. Trovärdigheten, liksom överförbarheten, stärks även av att 

artiklarna beskriver upplevelser hos personer med olika kroniska sjukdomar, olika åldrar och kön 

(se tabell 2), och ger ett entydigt resultat. Eftersom analysen är en subjektiv process, finns alltid 

en risk att textenheter exkluderats eller irrelevant data inkluderats under kategoriseringen. 

Författarna har försökt minimera denna risk genom att sträva efter att förhålla sig neutrala till 

materialet, genomföra delar av analysen var för sig samt föra en dialog under analysprocessen. 

Arbetet har även granskats av handledare samt genom seminarier i form av opponentskap med 

andra studenter. Datainsamlingen utfördes på ett systematiskt och konsekvent sätt, vilket framgår 

under metodbeskrivningen ovan, och resultatet är entydigt. Detta kan anses bidra till att stärka 

pålitligheten. 
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Slutsatser 

Resultatet visar att relationer har stor betydelse för upplevelse av hopp i en förändrad 

livssituation. Ashton et al. (2005) beskriver dessutom att starkt socialt stöd medför färre fysiska 

symtom och förhindrar försämring. Lika avgörande är det att personen känner självtillit, 

framtidstro och livsglädje. Vår uppfattning är att vårdkulturen ofta präglas av en medicinsk syn, 

fokuserad på fysiska symtom och på att bota. Socialstyrelsen (2005) poängterar att omvårdnad 

inte bara handlar om att tillgodose fysiska behov, utan lika mycket de psykiska, sociala, 

kulturella och andliga behoven. Då sjukdomen är kronisk är det viktigt att hoppet inte kopplas till 

bot och bättring utan till att njuta av livet sådant det är. Sjuksköterskan måste ha insikt i vad som 

inger upplevelse av detta generella hopp för att kunna stödja personen att finna och bibehålla 

hopp. Sjuksköterskan måste skapa en tillitsfull omvårdnadsrelation med den kroniskt sjuke 

personen för att kunna använda sig av olika interventioner som stärker upplevelsen av hopp. 

Dessa interventioner syftar till att stödja personen att känna självtillit och livsglädje, vårda nära 

relationer, hantera de nya livsförutsättningarna och utforska sin spiritualitet. En god omvårdnads-

relation är en källa till hopp, medan avsaknad av denna relation är ett hot mot hopp. Denna studie 

bidrar till kunskap om upplevelse av hopp samt visar på interventioner som stödjer hopp. Vidare 

forskning bör inriktas på hur den medicinskt fokuserade vårdkulturen kan förändras mot person-

centrerad omvårdnad som bättre främjar upplevelse av hopp hos personer med kronisk sjukdom. 

 

Hope abides; therefore I abide. 

Countless frustrations have not cowed me. 

I am still alive, vibrant with life. 

The black cloud will disappear, 

The morning sun will appear once again 

In all its supernal glory. 

Sri Chinmoy (2007) 
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