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                      Abstrakt 

Hopp är ett svårdefinierat fenomen som varje människa har inom sig och som 

alla har en personlig upplevelse av. Det är ett kraftfullt fenomen som får 

människan att vilja kämpa genom svåra situationer. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av hopp hos personer med obotlig 

sjukdom i livets slut. Studien genomfördes med en metod för systematisk 

litteraturöversikt och baserades på 15 studier. Analysen av studiernas resultat 

genomfördes med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultatet beskrivs i en 

huvudkategori, Vilja leva och kämpa, som beskriver hoppets betydelse och fyra 

underkategorier som beskriver vad som stimulerar hopp: Skapa mål och se en 

framtid är stärkande, Närhet till Gud och andlig tro stärker, Meningsfulla 

relationer och hemmastaddhet är stärkande och Graden av kontroll över livet 

och sjukdomen påverkar. En slutsats som kan dras av resultatet är att det viktigt 

att vårdpersonal försöker få förståelse för patienters upplevelse av hopp för att 

kunna hjälpa den enskilda patienten att främja hoppet och öka livskvaliteten. Ett 

sätt att öka förståelsen är att ta sig tid och lär känna patienten och anhöriga samt 

att aktivt lyssna på dem för att se deras problem och behov.  

Nyckelord: hopp, upplevelser, obotlig sjukdom, livskvalitet, kvalitativ 

innehållsanalys, litteraturöversikt. 
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Studier visar (Spichiger, 2008) att personer som får besked om obotlig sjukdom ofta får sin 

verklighet krossad, och upplever stora förluster. Spichiger (2008) menar att många som får ett 

besked om obotlig sjukdom upplevde det som jobbigt att tvingas leva med sjukdomen ända 

tills de dör. De kan inte längre ta livet förgivet, och hotet om en krympt verklighet och 

förkortad framtid riskerar att förstöra deras livsplaner. Vidare beskrivs att både de sjuka och 

anhöriga upplevde att anpassning till sjukdomen och att snart tvingas ta avsked var en 

plågsam process. Obotlig sjukdom ledde till att personer och deras anhöriga sökte efter nya 

vägar för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt, men de kunde oftast bara se sjukdom 

och lidande. Deras framtid blev osäker och oförutsägbar efter sjukdomsbeskedet. Johnson, 

2007) skriver att det är vanligt att de drabbade blir chockade och arga på grund av tankarna på 

sin egen dödlighet, och att rädslan för döden uppstår. De känner sig hjälplösa, rädda, 

förtvivlade, isolerade, övergivna och känner att de tappar kontrollen över sina liv (Johnson, 

2007). Kunskapen om vad ett besked om en obotlig sjukdom betyder för den som är sjuk och 

deras närstående, visar att det är viktigt med stöd från omvårdnadspersonal. Hopp är en viktig 

del av omvårdnadsstödet, framför allt vid vård i livets slut (Tanis & DiNapoli, 2008).  

I en studie framkom det att sjukdom ökar behovet av att känna hopp, men upplevelsen av 

hopp behöver inte förändras när en person drabbas av obotlig sjukdom (Edey & Jevne, 2003). 

Moore (2005) beskriver hur fenomenet hopp har en kraftfull inverkan på livet och kan ge 

människan kraften att orka söka efter hjälp. Det är något fantastiskt, som en person inte kan 

röra vid eller se, men som människan helt klart kan känna, hålla och bära inom sig. Hopp 

väger ingenting, men kan bära dig och hjälper dig att ta dig igenom svåra situationer. Det kan 

vara något som en person själv väljer, eller som en gåva som personen ger till andra, även om 

det inte är något som gör att allt förändras eller blir helt bra. Att välja hopp är något som en 

person kan göra för att förbättra sin livskvalitet.  

Fenomenet hopp beskrivs som en dynamisk multidimensionell livskraft med en inre process, 

som tillhör livet och som är livsviktig (Benzein, Saveman & Norberg, 2000; Miller, 2007). 

Det är en upplevelse i nutid med en tro om framtiden. Hopp får människan att bli en del av 

något större och att vara en deltagare i skapandet av världen. Att känna sig som en del av 

skapandet av världen leder till en djup tillfredställelse av att livet går vidare i en oändlig 

cirkel. (Benzein, Saveman & Norberg, 2000). Hoppet är personligt och behöver endast vara 

realistiskt för den enskilda personen och innebär ofta en pendling mellan ytterligheter, hopp 

och förtvivlan. Låg känsla av hopp är förknippat med sämre livskvalitet och mindre 
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självständighet. Människor som uttrycker hopplöshet kan lätt sprida hopplösheten till andra 

människor runt i kring (Miller, 2007). 

 

Flera författare beskriver olika dimensioner av fenomenet hopp. identifierar två olika slags 

hopp som fungerar tillsammans och främjar varandra, generaliserat och specificerat hopp. 

Generaliserat hopp är inte specifikt för någon särskild situation, det är snarare en förväntning 

om att framtiden kommer bli bra. Men det specifika hoppet är riktat mot ett mål eller en 

önskning som personen har (Edey och Jevne, 2003; Benzein et al. 2000)  

Kylmä, Duggleby, Cooper och Molander (2009) menar att hoppet inkluderar både att leva 

med hopp och att hoppas på något. De skiljer inte på hoppets innehåll, eftersom att hoppas på 

något, kan vara ett sätt för människor i livets slut att leva med hopp. Författarna skriver vidare 

att det dock kan vara skillnad mellan det existentiella hoppet och hoppet som handling. 

Vår vid livets slut innebär vård för de personer som är drabbade av en sjukdom som inte går 

att bota. Vården avser att lindra symtom och hjälpa den sjuka och anhöriga att finna lugn och 

frid trots det som komma skall. WHO ´s definition av Palliativ vård är; att den bygger på ett 

förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som 

drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och 

lindar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandlig av smärta och andra 

fysiska, psykosociala och existentiella problem (WHO).  

WHO´s definition av livskvalitet innefattar sex stora områden: fysisk och psykisk hälsa 

,nivåer av oberoende, sociala relationer, miljö, och andliga problem. Dessa är viktiga för 

sjuksköterskan att ta hänsyn till vid vård av patienter vid livets slut. Eftersom att upplevelsen 

av kvalitet av livet vid livets slut hjälper de sjuka att finna meningen med livet. Anhöriga ska 

även få det stöd de behöver (Jocham, Dassen, Widdershoven & Halfens, 2006).  

Cramer (2009) menar att sjukvårdspersonal ska fungera som en hejarklack gentemot 

patienterna. Med detta menar hon att patienterna behöver mest stöd då de möter svår 

behandling. Hon skriver vidare att personer vid livets slut har olika önskemål och 

förhoppningar om döden och saker de vill hinna göra innan döden kommer. Hon menar att det 

är viktigt att utgå ifrån patientens önskemål om exempelvis hoppet om en god död, som att få 

göra vad de alltid velat göra, uppnå deras mål, att vara på en trygg och säker plats, med 

bekanta ansikten. 
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Hopp kan definieras på många olika sätt beroende på människans erfarenhet och situation. Vi 

har därför tagit stöd av Herth Hope index som är ett vedertaget instrument som framställts för 

att mäta hoppet hos svårt sjuka människor, och har olika dimensioner av hopp. Instrumentet 

har använts i många olika studier främst för att komplettera intervjuer. Indexet innehåller tolv 

dimensioner; ”positiv inställning till livet”, ” kort/långsiktiga mål”, ”ensamhetskänslor”, ” ser 

möjligheter trots svårigheterna”, ”tro ger trygghet”, ” rädsla av framtidstankar”, ” kan tänka 

tillbaka på glada/hoppfulla tider”, ” känslan av inre styrka”, ”kan ge och ta emot 

kärlek/ömhet”, ” känsla för vart livet är på väg”, ”tron att varje dag har nya möjligheter” och 

”upplevelsen av att livet har värde och mening. (Utne, Miaskowski, Bjordal, Paul, Jakobsen & 

Rustoen, 2006). 

Problemformulering 

Hopp är ett fenomen som tillhör livet och som är livsviktigt, även vid vård av personer i livets 

slut. Hoppet finns där som en viktig faktor även om en människa drabbas av en obotlig 

sjukdom. Frånvaro av hopp leder till en sämre livskvalitet och till att människan känner sig 

mindre självständig. Därför är det viktigt för vårdpersonal att få förståelse för hur viktig 

upplevelsen av hopp är för patienterna som närmar sig livets slut. Litteraturgenomgången 

visar att ämnet är studerat, men för att få en djupare förståelse för vad fenomenet hopp och 

avsaknad av hopp innebär för en obotligt sjuk människa i slutet av livet, finns ett behov av att 

sammanställa den aktuella forskningen. Därför är vårt syfte att beskriva hur personer med 

obotlig sjukdom upplever hopp i livets slut.  

  

Metod 

Denna uppsats är en litteraturstudie där kvalitativ manifest innehållsanalys har använts, för att 

beskriva fenomenet hopp hos personer med obotliga sjukdomar vid livets slut. Graneheim & 

Lundman (2004) skriver att det innebär att en sammanställning av resultaten i olika artiklar 

gjorts. Enligt Polit och Beck (2004, s. 88-89) är en litteraturstudie en överblick över dagens studier 

över ett specifikt intresseområde.  

Litteratursökning 

Urvalet av artiklar baserades på en systematisk sökning av artiklar i databaserna Cinahl och 

Pubmed (Medline). För att hitta de bästa sökorden användes uppslagsverken i databaserna, 
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som kallas Thesaurus (THS). Pubmed har MeSH (Medical Subject Heading) termer och i 

Cinahl användes Subject Heading List (Cinahl Headings). Sökningarna kombinerades med 

Mesh-termer och fritext, vilket ger bäst resultat enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, 

s.63-64, 69). När sökorden hittats var det av stor vikt att få så bred sökning som möjligt, 

därför använde vi oss av de Booleska söktermerna AND och OR. De Booleska söktermerna 

hade till funktion att kombinera eller separera sökorden på bästa sätt för att få så bra och 

många träffar som möjligt, dessa fungerar i alla databaser (Willman, et al. 2006, s.66-67). 

Sökorden som användes var: Palliative care, Terminal care, Fostering, Communication 

Terminally ill, Incurable, Neoplasm, Life change events, Qualitative, Quality of life, Hope, 

Cancer, Dying, Existential issues. En sammanfattning av sökvägarna redovisas i (bilaga 1). 

Kriterier för urval av artiklar beskrivs i tabell 1. 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inkludering Exkludering 

Kvalitativa artiklar Översiktsartiklar 

Studierna ska beskriva upplevelser 

och/eller innebörden av att känna hopp 

eller hopplöshet i livets slut 

 Kvantitativa artiklar 

Studier med deltagare som har en obotlig 

sjukdom, exempelvis Cancer 

Studier av låg kvalitet 

Vetenskapligt granskade artiklar (peer 

reviewed) på engelska  

  

 

Kvalitetsgranskning 

Först hittade vi 35 artiklar som var intressanta för vårt område. Av dessa valde vi att 

exkludera 13 studier efter att vi läst abstrakt och syfte, då de inte var relevanta för vår 

litteraturöversikt. Sammanlagt kvalitetsgranskades 18 studier, där ytterligare 3 artiklar 

exkluderades på grund av låg kvalitet. Slutligen valdes 15 studier ut till analysen. 

Kvalitetsgranskningen skedde med stöd från Willman, et al. (2006, s. 152-157). Studier som 

graderades som hög kvalitet hade en kontext som var tydligt beskriven och en välformulerad 

frågeställning. Den skulle också ha en tydligt beskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod 

och analysmetod. Resultatet skulle vara logiskt och tydligt beskrivet och studien bör ha ett 

etiskt resonemang. Studier som graderades som medel kvalitet hade samtliga punkter med, 

men var otydliga och bristfälliga på vissa punkter. Kvalitetsbedömningen av studierna gjordes 
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med hjälp av ett kvalitetsprotokoll där en poängmotsvarade varje positivt svar, sedan 

summerades detta till en procentsats för hela studien. Hög kvalitativa studier skulle ha en 

procentsats på 80 – 100 % och medel studier 70-79 % (Willman, et al. 2006, s. 152-157 & 95-

97).  Vid urvalet av artiklar inkluderades de som hade hög eller medel kvalitet och som gav en 

bra beskrivning på upplevelsen av hopp eller hopplöshet i livets slut. Antalet studier som 

inkluderas var 15. En sammanställning av de utvalda artiklarna kan ses i (bilaga 2). 

Analys 

För att analysera materialet gjordes en manifest innehålls analys, vilket innebär att en analys 

gjordes på det synliga och uppenbara i texten som passade vårt syfte. Artiklarna lästes först 

igenom flera gånger för att få en djupare förståelse för dem. Sedan togs textenheter ut, dessa 

bestod av meningar eller fraser som beskrev upplevelsen av hopp eller hopplöshet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom att hopp är ett svårdefinierat fenomen användes 

Hert hope index som stöd när textenheterna togs ut. Dimensionerna definierade vad hopp var 

och gav vägledning till vilka textenheter vi tog ut. Dimensionerna i instrumentet var ”positiv 

inställning till livet”, ” kort/långsiktiga mål”, ”ensamhetskänslor”, ” ser möjligheter trots 

svårigheterna”, ”tro ger trygghet”, ” rädsla av framtidstankar”, ” kan tänka tillbaka på 

glada/hoppfulla tider”, ” känslan av inre styrka”, ”kan ge och ta emot kärlek/ömhet”, ” känsla 

för vart livet är på väg”, ”tron att varje dag har nya möjligheter” och ”upplevelsen av att livet 

har värde och mening” (Unte et al.  2007). 

Därefter översattes de 261 textenheterna till svenska och kondenserades, vilket innebar att 

utfyllnadsord togs bort, för att de skulle bli mer korta och konkreta. Samtidigt som kärnan av 

innehållet i textenheterna behölls (Graneheim & Lundman, 2004).   

De kondenserade textenheterna kodades med en bokstav för att de lättare skulle kunna 

härledas till ursprungstexten. En grovsortering av alla textenheterna gjordes, där de med 

liknande innehåll hamnade under samma kod. De textenheter som inte passade någonstans 

hamnade under en blandad kod, sammanlagt blev det 16 koder. Sedan gjordes en första 

kategorisering, där en mer grundlig genomgång av vad varje textenhet handlade om utfördes. 

Utifrån innehållet delades textenheterna in i kategorier. Det blev 30 kategorier och en kategori 

för de som inte passade in någonstans, varje kategori fick en egen färg.  De första 

kategorierna grupperades sedan till nya kategorier med successivt ökad abstraktionsnivå 

(Graneheim & Lundman, 2004).  Sammanlagt gjordes fyra kategoriseringssteg. Slutligen 

formades en huvudkategori med fyra underkategorier. 
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Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen av resultaten i de 15 artiklarna som ingick i analysen 

formades till en huvudkategori; Viljan att leva och kämpa, som beskriver upplevelsen av hopp 

för personer som är obotligt sjuka och befinner sig i livets slut. Till huvudkategorin 

identifierades fyra underkategorier som beskriver faktorer som stödjer eller minskar 

upplevelsen av hopp, se i tabell 2. Kategorierna presenteras med brödtext och illustrerande 

citat från studierna 

Tabell 2. Översikt av kategorier som beskriver hopp 

Huvudkategori Underkategorier 

      Att vilja leva och kämpa 

Att skapa mål och kunna se en framtid 

 

Att känna närhet till Gud och andlig tro  

 

Att ha meningsfulla relationer och känna 

hemmastaddhet 

 

Att kunna kontrolla livet och sjukdomen påverkar 

 

 

Att vilja leva och kämpa  

 

Hopp var något deltagarna upplevde som viktigt och betydelsefullt och som behövdes för att 

orka kämpa och vilja leva, trots att de visste att de var i livets slutskede.  

Flera studier beskrev hopp som viljan att leva, och som något som fick deltagarna i studierna 

att inte ge upp (Melin-Johansson, Ödling, Axelsson, & Danielsson, 2008; Woo Mun Hong & 

Ow, 2007; Eliott & Olver, 2009; Blinderman & Cherny, 2005; Benzein, Saveman & Norberg, 

2001). Viljan att leva ledde till en kamp mellan liv och död och deltagarna berättade att de 

upplevde sig vara dömda till att både leva och att dö. (Melin-Johansson et al., 2008; Benzein 

et al., 2001) Upplevelsen av hopp ökade motivationen, inspirationen och livsviljan trots en 

osäker existens (Melin-Johansson et al., 2008). Hoppet fick deltagare att hoppas på att bli 

bättre, friskare eller normala igen och att hålla ut lite längre (Eliott & Olver, 2009; Benzein et 

al., 2001). En deltagare tyckte att hoppet var ett billigt pris att betala för att få leva, och det 

var något som inte skulle få tas ifrån honom (Eliott & Olver, 2009).   
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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 […] (Eliott & Olver, 2009, s. 616). 

 

Hopp beskrevs som något som alltid funnits inom dig, genom livets alla faser, och som var 

något berusande (Eliott & Olver, 2009; Reynolds, 2008, Woo Mun Hong & Ow, 2007). Det 

beskrevs också som att kunna relatera till något positivt och vara optimistisk oavsett vilken 

sjukdomsfas de befann sig i (Buckley & Herth, 2004; Reynolds, 2008). Det var något som de 

döende personerna ville och behövde ha (Eliott & Olver, 2009). Deltagare beskrev även att 

hopp var tron på saker som var ganska säkra (Reynolds, 2008). Inre resurser som humor och 

minnen från ungdomen var resurser som var viktiga för att uppleva hopp (Buckley & Herth, 

2004). Uppskattning av livet och en känsla av välmående bidrog till en hoppfull känsla 

(Melin-Johansson et al., 2008). 

 Att skapa mål och kunna se en framtid 

Ett sätt att stimulera till hopp som beskrivs i studierna var att skapa mål och se en framtid. 

Även om det också fanns exempel på att misslyckanden med att klara av mål kunde minska 

upplevelsen av hopp. 

Att sätt upp mål kunde handla om att bevara sina aktiviteter i hemmet, att kunna hjälpa 

familjen med viktiga saker och att inte bara stå vid sidan om och titta på (Reynolds, 2008; 

Melin–Johansson et al., 2008). Genom att deltagarna själva kunde hjälpa andra var det lättare 

för dem att ta emot hjälp, utan att känna sig beroende (Proot, Abu-Saad, Meulen, Goldsteen, 

Spreeuwenberg & Widdershoven, 2004). Det var också viktigt att kunna vara med i det 

sociala livet och bevara tidigare hobbys (Reynolds, 2008), exempelvis att vara ute i naturen, 

för att få uppleva de sinnesintryck de mådde bra av (Benzein et al., 2001). Att behålla tidigare 

aktiviteter och att inte tala om sjukdomen fick deltagarna att klara isoleringen som sjukdomen 

innebar (Melin-Johansson, 2008). Deltagarna uttryckte en önskan om att bli sig själv igen för 

att exempelvis kunna sitta upp och prata med andra människor (Eliott & Olver, 2009).   

Insikten om hur allvarlig sjukdomen var fick deltagarna att inse hur oviktigt det var att 

exempelvis jobba (Carter, Macleod, Brander, & McPherson,  2004). Genom att acceptera sin 

situation kunde deltagarna glädjas åt de små sakerna i livet, göra positiva och medvetna val 

och sätta upp realistiska och kortsiktiga mål (Benzein, et al., 2001; Mok, Wong & Wong,  

2010). En deltagare menade att vara en god människa gav mål och glädje i det som återstod 
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av livet (Mok, et al., 2010). Hopp gav deltagarna motivation till att sätta upp mål och 

definiera uppgifter (Reynolds, 2005) samtidigt som målen fick dem att känna hopp om ett 

”normalt liv” (Benzein, et al., 2001). Deltagare berättade att de var tvungna att ha mål, även 

om det bara var att klä på sig varje dag. Att nå självuppsatta mål gav en tillfredsställande 

känsla (Buckley & Herth, 2004). Det var dock viktigt att exempelvis planera in varje rörelse 

för att inte pressa sig själv för hårt, för att veta att målen kunde nås (Carter, et al., 2004).  

Planning what you´re doing with your moves… so that you are cutting down the 

movement and thinking about where you´re going [and] what you´re doing… 

You´ve got to be very careful you don´t push yourself too hard… […](Carter, 

MacLeod, Brander & McPherson, 2004, s.616) 

 

Deltagare i studier menade att det även var viktigt att leva i nuet och ta vara på de timmarna 

de mådde som bäst, för att kunna få ut det mesta av dagen (Buckley & Herth, 2004; Appelin 

& Berterö, 2004). Att leva och må bra idag gjorde att deltagarna inte behövde fokusera på 

framtiden, men om de gjorde det, försökte dem vara positiva (Blinderman & Cherny, 2005).  

As long as I am living and I am fine today, then I don't have to think about 

tomorrow. If I think about the future I try to think positively. (Blinderman & 

Cherny, 2005, s. 377)  

 
 

Studier beskrev också att mål kunde minska upplevelsen av hopp. Deltagarna i en studie 

berättade att de kunde ligga i sängen och planera vad de skulle göra, men sedan upptäcka att 

de inte alls skulle klara av att utföra planerna (Buckley & Herth, 2004; Melin-Johansson et al., 

2008). De kunde känna besvikelse över att målen var tvungna att baseras på den dagliga 

formen (Benzein et al., 2001) och att de inte kunde ta saker förgivet i vardagen längre 

(Appelin et al., 2004). En del menade också att mål var meningslösa för en döende person 

(Woo Mun Hong et al., 2007) och att fokus låg på omprioritering av livet (Carter et al., 2004). 

De beskrev det som att de inte kunde vara delaktiga i familjens framtidsplaner och att det inte 

fanns några mål för dem i framtiden (Melin-Johansson et al., 2008). De såg sig själva som att 

de stod vid sidan om och bara observerade familjens aktiviteter (Reynolds, 2008). 

Hopp om en framtid och att kunna planera beskrevs av deltagare i flera studier. I en studie 

menade deltagare att de aldrig tidigare funderat så mycket kring hopp men att sjukdomen fått 

dem att börja hoppas om ett bättre liv och på bättre saker (Woo Mun Hong & Ow, 2007). De 

hoppades på god hälsa för sig själv och sin familj. Funktionsnedsättningar som kom med 

sjukdomen ledde till att deltagarna blev beroende av andra människor, och de hoppades att 
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handikappet och förlusten av självständigheten endast var temporär (Blinderman & Cherny, 

2005).  

I am unable to leave the house because of leg pain. I use a walker. I am 

dependent on my husband. I hope that [the loss of independence] will be 

temporary. (Blinderman & Cherny, 2005, s. 374) 

 

I flera studier framkom hoppet om ett mirakel eller ett botemedel för att kunna åka hem och 

lämna sjukdomen bakom sig, trots att deltagarna visste om sin dåliga prognos (Buckley & 

Herth, 2004; Clayton et al., 2005; Benzein et al. 2001; Eliott & Olver, 2009; Eliott & Olver, 

2007) på grund av bristen på behandlingar och läkemedel (Appelin & Berterö, 2004). En 

deltagare gick med i alla läkemedelsstudier som hon blev erbjuden, i hopp om att bli botad. 

Hoppet uttrycktes som en väntan på att något nytt skulle komma runt hörnet (Eliott & Olver, 

2009; Reynolds, 2008).  Andra menade att de hoppades på en mirakelkur som skulle bli 

tillgänglig omgående. De beskrev att det dock var lika viktigt att leva på hoppet om bot som 

att leva i verkligheten (Eliott & Olver, 2009).  

You never know, while I’m still here there could be a cure just around the 

corner. There was once announced in the paper today, so you never know. 

You´ve, you´ve got to live on hope. But you´ve got to look at and live in reality. 

(Eliott & Olver, 2009, s. 619) 

 

När behandlingar visade goda resultat blev det lättare för deltagarna att göra upp planer 

(Appelin & Berterö, 2004) och hopp om att se barnen växa upp och ta examen väcktes, trots 

att de förberett testamente och begravning (Eliott & Olver, 2009; Chantal Chao et al., 2002; 

Blinderman & Cherny, 2005; Appelin & Berterö, 2004). 

I hope I can, I can live a bit, or quite longer without a lot of pain. That´s where 

hope is, to be with my family, and to see the activities still going on around me 

(Eliott & Olver, 2009, s.621) 

 

Att få leva utan smärta och att få en fridfull död beskrevs som framtidshopp (Clayton et al., 

2005), deltagarna i en studie hoppades även på att hinna gifta sig och att naturen skulle få ha 

sin gång (Eliott & Olver, 2004). Framtidshoppet fick deltagarna att ta bättre hand om sig 

själva för att de ville jobba då de blev bättre (Woo Mun Hong & Ow, 2007). De hoppades på 

att bevara de bra dagarna med sin familj, och att de sämre perioderna inte skulle bli lika svåra 

som de tidigare varit. Hoppet kunde göra det möjligt för deltagarna att se sig som närvarande 



12 
 

och värdefulla i framtiden (Eliott & Olver, 2007).  En deltagare i en studie talade om 

drömmen om den kommande julen, där de förberedde julmiddagen som vanligt, även om hon 

visste att de inte var möjligt (Eliott & Olver, 2009) det var just genom att drömma de närmade 

sig den ´friska världen´ (Benzein et al. 2001). 

[I hope to] try and maintain the good days, sort of being happier and whatnot 

with my family, and yeah, just hope that the bad days aren´t as bad as they can, 

or that I´ve seen them. (Eliott & Olver, 2009, s. 628) 

 

Hoppet för en del personer handlade om saker i framtiden, då de själva var fysiskt 

frånvarande (Eliott & Olver, 2007). De hoppades att barnbarnen skulle ha en bra framtid 

(Buckley & Herth, 2004) och att det inte skulle finnas något kvar för familjen att städa upp 

efter dem när de dött (Eliott & Olver, 2009). De hoppades även att familjen fortsättningsvis 

skulle komma bra överens, vilket de gärna hade velat kunna kontrollera (Eliott & Olver, 

2007). En deltagare beskrev hopp om att det levda livet skulle bli respekterat även om det inte 

varit helt perfekt (Elliott & Olver, 2009). 

I want to try and [make sure]… that [my family] all get on well together, and 

share everything together, like they do now. … And I love to see it, and I hope it 

continues it, you know…(Eliott & Olver, 2007, s. 145)  

 

Att känna närhet till Gud och andlig tro  

Tron på Gud och andlighet stärkte hoppet för personer med obotlig sjukdom. Deltagarna 

upplevde stöd och vägledning från Gud och andligheten gav en mening till det som hände. I 

tron och andligheten fanns också ett hopp om att själen lever vidare någon annanstans. 

Flera studier visade att religion och andlighet var viktiga för att personer vid livets slut skulle 

känna hopp (Buckley et al. 2004; Woo Mun Hong & Ow, 2007; Reynolds, 2008; Eliott & 

Olver, 2009; Mok et al., 2010). Religionen och andligheten bidrog till deltagarnas livsfilosofi 

(Mok et al., 2010) och livsfilosofin påverkade i sin tur deras hopp (Reynolds, 2008). Den 

kristna tron upplevdes som meningsfull för dem (Buckley & Herth, 2004) och hoppet blev 

konsekvent när Kristus hade accepterats (Woo Mun Hong & Ow, 2007). 

 Gods presence helps increase hopes. The relational hope with God increases 

with prolonged relationship with him. (Woo Mun Hong & Ow, 2007, s. 97) 
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Deltagare i en studie beskrev att de trodde att Gud och himlen visade vägen, skyddade dem 

och hjälpte dem att ta sig igenom svårigheter i livet (Mok et al., 2010). Det uttrycktes också 

hopp om en kärleksfull Gud som med sin kärlek skulle ge allt mening (Chantal Chao et al., 

2002). De beskrev även hopp om att Gud skulle ta hand om familjen, när de var borta (Eliott 

& Olver, 2009). Deltagare i en studie beskrev att hopp gav dem möjlighet att komma närmare 

Gud (Woo Mun Hong & Ow, 2007).  

Deltagarna hoppades också på att bli friska men menade att allt låg i Guds händer 

(Blinderman & Cherny, 2005). Genom att lägga det okontrollerbara åt himlen fick patienterna 

hjälp med att acceptera deras begränsningar, vilket ledde till att de kunde känna frid och 

säkerhet (Mok et al., 2010). Det beskrevs i en studie att en deltagare som inte hade någon 

andlig tro i livets slut visade sig vara orolig och rädd (Buckley & Herth, 2004). 

I flera studier (Melin-Johansson et al., 2008; Buckley & Herth, 2004; Chantal Chao et al., 

2002) beskrev deltagarna hoppet om ett liv efter döden där själen lever vidare utan kroppen. 

Deltagarna såg framemot att komma till himlen då de trodde att de skulle få återse de som 

redan dött, med vetskapen om att de som fortfarande levde kommer att förenas med dem 

senare (Mok et al., 2010). En deltagare i en studie menade att Buddha skulle ta emot henne 

när hon lämnat världen och när hon blivit återfödd (Chantal Chao et al., 2002). 

Don´t cry for me. My body is decaying but my spirit is being re-born. I  am 

eager to hope a new life. Buddha will come to receive me.(Chantal Chao, Chen 

& Yen, 2002, s. 242) 

 

Även om en deltagare i en studie fick stöd från familj, religion och vänner och trodde att allt 

kom från ovan och att det fanns en mening med allt, fanns en känsla av ilska över att ha 

drabbats av sjukdomen. Att be hjälpte, men de fokuserade på framtiden eftersom de inte 

kände någon lycka i livet (Blinderman & Cherny, 2005).  

I find support from my family, religion and good friends at work. I am helped by 

my belief that everything comes from above, that you receive whatever you 

deserve. But that does not mean that there is no anger. (Blinderman & Cherny, 

2005, s. 374) 
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Att ha meningsfulla relationer och känna hemmastaddhet 

Relationer till vänner, familj och vårdpersonal spelar stor roll i de sjukas liv och för att kunna 

känna hopp. Dessutom visade flera studier att möjligheten att vårdas hemma så länge som 

möjligt påverkade hoppet positivt. 

Studier visar att meningsfulla relationer spelade en stor roll för att deltagarna skulle orka 

fortsätta kämpa och det skänkte dem glädje trots den svåra situation de befann sig i. Familj 

och vänner främjade hoppet genom att ge stöd, kraft och uppmuntran (Buckley et al., 2004; 

Appelin & Berterö, 2004; Woo Mun Hong & Ow, 2007; Benzein et al., 2001; Woo Mun 

Hong  & Ow, 2007; Melin-Johansson et al., 2008; Blinderman & Cherny, 2005) och det var 

den starkaste och mest inspirerande resurserna för de obotligt sjuka (Mok et al., 2010). 

Kärleken till familjen ökade känslan av hopp (Buckley & Herth, 2004). Deltagare i en studie 

upplevde att barnen gav dem motivation till att fortsätta hoppas (Reynolds. 2008) 

[…]we are able to be together and it makes us happy in the midst of the sorrow. 

(Appelin & Berterö, 2004, s. 67) 

 

Deltagarna i en studie menade också att allvarlig sjukdom ökade behovet av bra relationer och 

samtal (Appelin & Berterö, 2004, Benzein et al., 2001). En deltagare berättade att om viljan 

att fortsätta kämpa fanns och du inte själv hade kraft för det, då kunde du låna kraft från 

någon medmänniska för att orka (Woo Mun Hong & Ow, 2007). Deltagare i en studie kunde 

även tillåta sig att fantisera om relationer med något som var skilt från deras verkliga 

situation, vilket främjade upplevelsen av hopp (Benzein et al., 2001). 

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´s important for having hope (Benzein et al., 2001, s. 122) 

 

Att hålla hoppet uppe var viktigt, och det kunde växa och främjas genom att deltagarna var 

medvetna och hoppfulla och om de omgav sig med hoppfulla människor (Buckley & Herth, 

2009; Eliott & Olver, 2009) och samtidigt undvek de med negativ inställning (Reynolds, 

2008). 

Studier beskrev att genom att tänka på att de kroppsliga förändringarna som tillfälliga, och att 

acceptera dig själv, ledde det till kunskap om att älska sig själv. Deltagarna menade att bilden 

av dig själv påverkar hur andra ser dig, och genom att ha en bra relation till dig själv kan du 
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behålla en bra relation till andra. Detta leder i sin tur till att du kan älska och bli älskad och 

vara värdefull för andra (Benzein et al., 2001; Blinderman & Cherny, 2005; Chantal Chao et 

al., 2002).  Deltagarna menade att det var viktigt med samhörighet, att känna sig älskad och 

behövd för att känna hopp (Appelin & Berterö, 2004). 

We embrace each other frequently and a great deal and it feels safe and 

secure…(Appelin & Berterö, 2004, s. 67) 

 

Beröring gav hopp och uppmuntran (Reynolds, 2008). Deltagare talade om att vänner som 

behandlade dem som vanligt och kramades som de hade gjort innan sjukdomen stärkte 

känslan av hopp (Carter et al., 2004).  Däremot kunde fysiska hinder leda till mindre fysisk 

kontakt med de nära vilket bidrog till känslan av att inte vara älskad. De fysiska 

begränsningarna gav känslan av att vara fånge i deras egna kroppar och det minskade 

livsviljan och därmed hoppet (Melin-Johansson et al., 2008). Det fanns de personer som inte 

längre såg deltagarna när de förändrades, som skämdes för dem. Det värsta var dock de som 

fjäskade för dem (Carter et al., 2004).  

Friends are in three groups… There are people who come and take you as 

you´ve always been, treat you as always, give you a bit of cheek if you that´s 

what they did in the past. There´s a group that you never see again because they 

are too embarrassed… and then – the worst is the group that fawn all over 

you… and treat you like some china doll. (Carter, MacLeod, Brander & 

McPherson, 2004, s.615) 

  

Känslan av att vara värdefull och viktig främjade hoppet (Clayton et al., 2005). De menade att 

om de kunde interagera, beröra andra människor och om det fanns någon att bry sig om så var 

de inte i en hopplös situation (Reynolds, 2008; Chantal Chao et al., 2002). I en studie 

förklarade en deltagare att han inte var rädd för döden då han kände att han skulle bli saknad, 

eftersom han varit betydelsefull för många personer (Blinderman & Cherny, 2005). 

If you are touching anybody’s life at all, you are not in a hopeless situation. 

(Reynolds, 2008, s.263) 

 

Studier visar även att positiva relationer med vårdpersonal var viktiga (Buckley & Herth, 

2004; Reynolds, 2008; Clayton et al., 2005a). Deltagarna upplevde att när vårdpersonalen 

gjorde sitt bästa för att ta väl hand om dem, gav dem stöd, hade humor, lyssnade på dem och 

behandlade dem som individer främjade det hopp (Reynolds, 2008; Clayton et al., 2005; 
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Buckley et al., 2004). Det var viktigt att vårdpersonalen var ärliga och försäkrade deltagarna 

att de inte skulle lämnas ensamma, utan stöd vid livets slut (Clayton et al. 2005b). Genom att 

vårdpersonalen brydde sig om små saker som exempelvis vilket namn patienterna ville bli 

kallade, eller om de var hjälpsamma och tog sig tid att svara på frågor och hjälpte deltagarna 

att nå mål, främjades känslan av hopp (Buckley & Herth, 2004). Att relevant information, 

exempelvis om att patienternas värdighet skulle bevaras vid sista tiden i livet var viktigt. Det 

var också viktigt att informationen gavs på rätt sätt och i rätt tid (Clayton et al., 2005a; 

Buckley & Herth, 2004). En studie beskrev att en läkare som hade inställningen att det inte 

fanns något att göra åt situationen, gav en känsla av hopplöshet (Eliott & Olver, 2007). 

Deltagare upplevde att hoppet minskade vid diskussioner om livets slut och om exempelvis 

återupplivningsförsök (Melin-Johansson et al. 2008). 

I saw the oncologist whose attitude unfortunately all the way along was very 

much “you´re terminal and there is nothing we can do.”… There was never any 

hope offered. Of any kind, and I mean, Let´s face it, if you have a percent 

chance, then there´s hope, and while I wouldn´t want it to be overblown or over 

done. Neither can you say that there´s none… [He] was very fond of using 

words like “terminal” at a stage when I was not ready to use them. (Eliott & 

Olver, 2007, s. 142) 

 

Deltagare i en studie menade att då de fick vara med i grupper med personer i samma 

situation kunde de dela med sig av tankar och rädslor, och få förståelse och erkännande 

(Benzein et al., 2001). De kunde också skratta ut tillsammans om deras missöden, vilket var 

viktigt för att hålla hoppet vid liv (Buckley & Herth, 2004). Om andra hade det värre kunde 

det upplevas som en tröst (Benzein et al., 2001).  

The contact group was good because you could talk about whatever you wanted 

to. They had som many different tumours, in the brain and the liver. You need to 

talk, although I find it hard, but we are all alike there, all ill in the same way. 

There were also those worse off than me. One man couldn´t be there the whole 

time, but I managed. (Benzein, Nordberg & Saveman, 2001, s. 122)  

 

Flera studier visade att deltagarnas självständighet bevarades när att de fick vara hemma så 

länge som möjligt (Appelin& Berterö, 2004; Melin-Johansson et al., 2008; Benzein et al., 

2001). En anledning till detta var för att deltagarna fick ta egna beslut och följa egna rutiner 

(Benzein et al., 2001; Appelin & Berterö, 2004) Att få vara hemma där det kändes tryggt och 

familjärt var viktigt för att uppleva hopp (Benzein et al., 2001), det innebar säkerhet, närhet 
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till anhöriga, minnen, att få röra och vara bland de egna sakerna. De beskrev att de var lättare 

att vara sjuk hemma och att ensamhetskänslan dämpades där, och de önskade att få slippa åka 

till sjukhuset mer än nödvändingt (Eliott & Olver, 2007) för att få vara hemma tills de dog 

(Appelin & Berterö, 2004). 

It´s really nice to be at home. I´ve chosen to be here. Here I have all my own 

things and I get help with going to bed and to the toilet. I decide when I want to 

get up in the morning and I can set my own pace. I want to be here to the end if 

possible. (Benzein et. Al., 2001, s.122) 

 

Ensamheten ledde till att deltagaren inte kunde känna hopp och relaterades till personer som 

inte pratade om sina rädslor. Deltagarna i studierna hoppades på att inte behöva strida och gå 

igenom sjukdomen och smärtan ensamma (Clayton et al., 2005b; Appelin & Berterö, 2004).  

I think that… It can be painful and hard with the pain… but I hope I do not have 

to be alone at that time… (Appelin & Berterö, 2004, s.68)  

 

Att ha kontroll över livet och sjukdomen 

Denna kategori beskriver hur graden av kontroll över livet och sjukdomen påverkar 

upplevelsen av hopp. Upplevelsen av kontroll var inget konstant tillstånd utan varierade från 

en stund till en annan.  

Flera författare beskriver hur upplevelsen av hopp varierar med hur mycket symtom av 

sjukdomen som var framträdande (Benzein et al., 2001; Appelin & Berterö, 2004; Melin-

Johansson et al., 2008; Eliott & Olver, 2009; Reynolds, 2008). När symtomen inte var lika 

framträdande och kroppen kändes bättre, och när provsvaren var positiva ökade deltagarnas 

hopp (Reynolds, 2008; Melin-Johansson et al., 2008). Under perioder med mindre lidande 

kände deltagarna sig gladare och friskare än under de sämre faserna. När de låg i sängen 

kunde de känna sig som friska (Melin-Johansson et al., 2008).  

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

operation, obviously hope sprang up again […] (Benzein, Norberg, Saveman, 

2001, s. 121) 

 

God symtomkontroll ledde till att patienterna kände inre frid, bättre livskvalitet och en känsla 

av optimism och hoppfullhet (Melin-Johansson et al., 2008). Några deltagare i en studie 
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menade att de tog kontroll över sin sjukdom genom att inte tänka på den (Woo Mun Hong & 

Ow, 2007). Patienterna upplevde att de fick andrum och tillfredsställelse vid effektiv 

smärtlindring, vilket ökade hoppet (Melin-Johansson et al., 2008; Proot et al., 2004). Det 

beskrevs att hopp var förknippat med att få lindring och att det gav en hoppfull känsla. För att 

de då kunde göra saker som de gjort förut, som exempelvis att gå ut och träffa människor 

(Eliott & Olver, 2009; Appelin & Berterö, 2004). En annan studie menade att upplevelsen av 

säkerhet och självständighet ökade vid god information om exempelvis effektiv smärtlindring 

vid livets slut (Melin-Johansson et al. 2008; Clayton et al., 2005b; Clayton et al., 2005). 

Blinderman och Cherny (2005) beskrev en deltagares önskan, om att cancern kunde vara tyst 

så hon kunde se sina drömmar.  

I want the cancer to be quite so I can see my dreams… I am searching for the 

way to happiness (Blinderman & Cherny, 2005, s. 376) 

 

Flera studier visade även att hoppet minskade när symtom som smärta, illamående och fatigue 

var framträdande (Reynolds, 2008; Benzein et al., 2001; Melin et al., 2008; Carter, 2004; 

Appelin & Berterö, 2004). Svår smärta kunde leda till att deltagarna i en studie önskade att de 

skulle få dö, men när de kände sig bättre undrade de hur de hade kunnat tänka så (Buckley & 

Herth, 2004). Deltagare beskrev att tidigare erfarenheter av outhärdlig smärta minskade 

hoppet om att bli botad och att leva ett normalt liv med sina familjer (Appelin & Berterö, 

2004). De menade att döden är oundviklig, men att inte ha något hopp är lika med döden och 

att människor utan hopp ger upp (Woo Mun Hong & Ow, 2007; Eliott & Olver, 2007).  

People without hope is as good as dead (Woo Mun Hong & Ow, 2007, s. 96) 

 

Studier beskrev att när sjukdomen tagit kontrollen över deltagarnas liv, ledde det till osäkerhet 

om sista tiden i livet, eftersom att de inte visste när döden skulle komma (Melin-Johansson et 

al., 2008; Carter et al., 2004; Appelin & Berterö, 2004). Det beskrevs i en studie att en 

deltagare ville veta när döden var nära (Eliott & Olver, 2004) och att osäkerheten kring 

sjukdomen ledde till en känsla av maktlöshet, då kroppen bara blev svagare och svagare 

(Appelin & Berterö, 2004; Woo Mun Hong & Ow, 2007).  

Hoppet gav patienterna möjlighet till att tänka på livet (Melin-Johansson et al., 2008) och 

deltagarna berättade att de hoppades på att kunna hantera de slutliga faserna (Buckely & 
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Herth, 2004). De förberedde sig själva och familjen genom att prata om, ta egna beslut och 

initiativ om exempelvis begravningen (Proot et al., 2004; Melin-Johansson et al., 2008). 

Genom att tänka tillbaka på sitt tidigare liv upplevde deltagarna att livets pusselbitar föll på 

plats och livet fick mening genom att vara tacksamma för allt de fått under sitt liv (Chantal 

Chao et al., 2002).  

What a messy life I have had! It was like broken pieces and never integrated. 

But now my road is nearly ended, I feel that all the bits are coming together to 

make a whole (Chantal Chao, Chen & Yen, 2002, s. 240) 

 

I studier beskrevs det att deltagarna endast ville ha behandling om det fanns chans till 

förbättring (Eliott & Olver, 2007; Eliott & Olver, 2009; Melin-Johansson et al., 2008) och de 

hoppades att behandlingen inte skulle orsaka försämring av symtomen (Eliott & Olver, 2009). 

Om det fanns en liten chans till att bli bättre skulle inte hoppet eller möjligheten överdrivas, 

men inte heller tas bort eller ignoreras (Eliott & Olver, 2007; Eliott & Olver, 2009; Melin-

Johansson et al., 2008).  

If you´re coming from a perspective of wanting 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 get better. Somebody has to be in that one 

percent…[…] (Eliott & Olver, 2009, s., 618)  

  

Det fysiska handikappet som sjukdomen orsakat ledde till ett beroende av andra och en oro 

om att bli liggande som ett kolli. Deltagare i studier kände även oro över att smärtan skulle bli 

så svår att de var tvungna att lämna hemmet och läggas in på sjukhus, vilket ökade hoppet om 

en smärtfri och snabb död (Appelin & Berterö, 2004; Melin-Johansson et al., 2008). Om inget 

hopp fanns skulle livet inte förlängas, då ville de få somna in (Eliott & Olver, 2007; Eliott & 

Olver, 2009; Melin-Johansson et al., 2008). Deltagare i en studie upplevde då att eutanasi 

(dödshjälp) var rättvist, så länge den sjuka och de anhöriga var medveten om det (Benzein et 

al., 2001). Vissa gav upp behandlingen för att sista tiden i livet skulle vara så bekväm som 

möjligt, så att de skulle vara emotionellt förberedda för döden (Benzein et al., 2001). 

I was crying when physicians were here. I said, I don´t want to live. I do not 

want to live if I am going to feel like this. I do not want to live like this (Melin-

Johansson, Ödling, Axelsson & Danielsson, 2008, s. 234) 
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Deltagare i en studie tyckte att det var betryggande att se hur andra patienter togs om hand vid 

livets slut. Det var även viktigt att veta att det fanns en plats som du kan åka till om du 

behöver det, där de skulle ta hand om dig och respektera dig som en värdefull individ 

(Clayton et al., 2005a). Studier beskrev att personer som fick vård i livets slut hoppades på en 

snabb och fridfull död (Reynolds et al., 2008; Elliot & Olver, 2009), så att den svåra tiden inte 

skulle bli för lång för de som stod vid deras sida. De hoppades också på att få förståelse för 

sin vilja och sina behov så att de fick ha det bra när inget mer fanns att göra. De berättade om 

hoppet om att andra kunde lära sig av de liv de levt och från deras död (Eliott & Olver, 2009).  

Hope now is for a peaceful death, a good death… A death that others can 

perhaps learn from, a life that people can learn from. (Eliott & Olver, 2009, s. 

609) 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av hopp vid livets slut hos personer med 

obotlig sjukdom. Analysen resulterade i en huvudkategori, Viljan att leva och kämpa som 

beskriver betydelsen av hopp och fyra underkategorier som beskriver vad som stimulerar 

hopp; Att skapa mål och se en framtid är stärkande, att känna närhet till Gud och andlig tro 

stärker, att graden av kontroll över livet och sjukdomen påverkar, och att meningsfulla 

relationer och hemmastaddhet är stärkande.  

 

Resultatet av denna studie visar att hopp var något deltagarna upplevde som betydelsefullt och 

som behövdes för att orka kämpa och vilja leva trots att de visste att de var i livets slutskede. 

Betydelsen av att stimulera hoppet finns beskrivet av flera författare, hoppet är en del av 

människans kärna som motiverar personer till att ta sig genom sjukdomen från diagnos till 

döden. Det beskrivs även som en dynamisk process som kan förändras med tiden och 

förändrade situationer. Personer kan lära sig att leva med en sjukdom, men kan inte leva med 

tanken att det är hopplöst (Pensson, 2000).   

I den första underkategorin, att skapa mål och kunna se en framtid, framkom det att obotligt 

sjuka personer hoppades på en bättre framtid. Genom att sätta upp och nå uppsatta mål, 

bevara aktiviteter och självständigheten och tänka positivt om framtiden stärktes känslan av 

hopp. Framtidshopp uttrycktes som hopp om bot eller förbättring, trots att de visste om sin 

allvarliga situation. De sjuka önskade även att få en smärtfri och fridfull död. Duggleby 
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(2001) och Pensson (2000) menar att vårdpersonal ska uppmuntra de sjuka att själv sätta upp 

kortsiktiga mål och planera hur de kan använda sin sista tid och energi på bästa sätt. Duggleby 

(2001) skriver vidare att målen som sätts upp ska vara realistiska och relevanta för patienten. 

Detta för att de ska kunna avsluta ett påbörjat projekt eller göra något de verkligen vill. Det 

har visat sig att uppnå ett mål främjar hoppet hos både patienter och anhöriga. Pensson (2000) 

skriver att genom att hjälpa de sjuka att acceptera förändringar och se nya möjligheter hjälper 

det patienter att blicka framåt. Duggleby (2001) menar att sjuksköterskan bör uppmuntra 

familjen och anhöriga att ge stöd för att hjälpa patienten att uppnå målen. 

Evans, Tulsky, Back och Arnold (2006) kommer i sin litteraturstudie fram till att hopp inte är 

en önskan, det är en förväntan om något bra i framtiden som får oss att göra planer i strävan 

mot ett mål. Genom att läkare och andra vårdgivare är ärliga om patienters situation och 

tillstånd kan patienterna omvärdera vad som är viktigt i livet och kunna sätta upp nya mål. De 

kunde även se framtiden på ett annat sätt, och hitta nya resurser trots obotlig sjukdom. 

Patienterna menade att god kommunikation med vårdpersonalen kunde hjälpa dem att finna 

deras egna unika hopp om framtiden. Genom att känna av hur mycket patienten är redo att 

höra och hur informationen påverkar dem, och i samband med att informationen ges stärka 

med att berätta vilka möjligheter som finns i patientens situation. Patienterna uppskattade när 

vårdgivarna gav förslag på mål som kan sättas upp och motiverade dem hur de skulle nå 

dessa. Målen kunde vara att umgås mer med familjen, att finna meningen med livet med hjälp 

av religionen eller att göra något de verkligen ville.  

Andra underkategorin, Att känna närhet till Gud och andlig tro, beskriver att närhet till Gud 

och andlighet hjälper de sjuka att finna meningen med livet som i sin tur stärker upplevelsen 

av hopp. Deltagare i studierna trodde på att själen lever vidare utan kroppen och de såg därför  

fram emot att få återse de som tidigare dött. Iranmanesh (2009) och Narayanasamy (2007) 

skriver att de stora religionerna som exempelvis kristendomen och islam förlitar sig på att tron 

har en själsligt läkande förmåga. Vårdpersonalen kan därför stödja patienternas andliga och 

religiösa tro genom att samtala med patienten om andlighet och religion, och lyssna till 

patientens tankar (Iranmanesh, 2009; Narayanasamy, 2007). Genom samtalen kan de även 

hjälpa de patienterna med själslig oro att hitta deras egen väg (Narayanasamy, 2007). Oavsett 

vad sjuksköterskan själv har för ståndpunkt ska hon utgå ifrån helheten av den enskilda 

individen och hennes själsliga och religiösa behov av stöd. Iranmanesh (2009) och 

Narayanasamy (2007)  beskriver att vårdpersonalen kan hjälpa och motivera patienterna att 

utföra religiösa och andliga ritualer, läsa bibeln, lyssna på musik som tillhör deras tro, träffa 
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religiösa förespråkare som exempelvis en präst eller att de får besöka en religiös eller andlig 

sammankomst som kyrkan eller synagogan. Det kan ge patienterna en känsla av 

välbefinnande, och möjlighet att få tala om sina rädslor och på så sätt finna ro. 

Den tredje underkategorin, Att ha kontroll över livet och sjukdomen, beskriver att de sjukas 

hopp minskade då de kände oro eller när de inte hade någon kontroll över smärtan, tröttheten 

och andra symtom. De blev oroliga och rädda för döden och den sista tiden i livet. Duggleby 

(2001) och Pensson (2000) menar att smärtlindring är en central del av vård vid livets slut och 

studier visar att dålig smärtlindring leder till fysiskt, psykologiskt, andligt och socialt 

utanförskap, vilket sänker livskvaliteten. Det är därför viktigt att vårdpersonalen ska kunna 

erbjuda bra smärtlindring, både farmakologiskt och ickefarmakologiskt. Bra smärtlindring 

ökar hoppet, och de sjuka kände att de kunde bli sig själva igen (Duggleby, 2001; Pensson, 

2000). Lynch och Abrahm (2002) skriver att vård vid livets slut handlar om att 

vårdpersonalen ska se helheten av människan och hennes smärta, genom regelbundna samtal 

med dem, där även smärtupplevelsen tas upp. Samt att använda sig av mätinstrument för att 

bättre kunna förstå patientens smärtupplevelse. Eftersom kontrollerad smärta leder till bättre 

livskvalitet som i sin tur ökar upplevelsen av hopp i livets slut. 

 

Resultatet i studien visade att hoppet återkom så fort patienterna återfick kontrollen, och 

rädslan för döden minskade och de kunde förbereda sig för döden. Vilket de gjorde genom att 

tala om det med sina anhöriga och göra i ordning praktiska saker, som exempelvis 

begravningen. De ville också färdigställa ekonomiska frågor och andra praktiska saker så att 

de som blir kvar skulle slippa göra det. Pensson (2000 och Wake & Miller (1992) menar att 

genom att hjälpa patienterna att ligga så bekvämt som möjligt och bemöta dem på ett bra sätt  

kan hjälpa dem att ha en känsla av kontroll. Pensson (2000)menar att ett enkelt uttryck som 

”we´ll plan for the worst but hope for the best” hjälper den sjuka att inse att båda utvägarna nu 

är möjliga samtidigt. Det kan vara bra att hjälpa patienterna att göra i ordning sina papper, 

personliga och ekonomiska, utan att de ska ge upp. Detta ger en känsla av att de har kontroll 

över vad som ska hända. Wake & Miller (1992) skriver att öppen kommunikation gör det 

möjligt för ett ärligt utbyte att äga rum och gör det lättare för sjuksköterskan att diskutera 

svåra frågor (Pensson, 2000). Sjuksköterskorna kan uppmana patienterna att tala om sina 

känslor för att på så sätt få hjälp med att hantera dem.  
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I den fjärde underkategorin, Att ha meningsfulla relationer och känna hemmastaddhet,  

framkom det att relationer till vänner, familj och vårdpersonal var livsviktiga för de sjuka. De 

hjälpte och gav stöd åt dem. När de sjuka kände sig viktiga och värdefulla för andra gav det 

dem mening och hopp i livet. De två viktigaste komponenterna för att en obotligt sjuk person 

ska känna hopp är att familjen är involverad och att kommunikationen med dem fungerar 

(Wake och Miller, 1993, Stewart, 2003). Duggleby, (2001) Menar att även vårdande 

relationer och vänner identifieras som viktiga delar för att behålla hoppet hos de sjuka. Bra 

interventioner är att utbilda familj och vänner om betydelsen att behålla en god relation med 

patienten. Tillsammans med de anhöriga kan patienten bestämma vilka behov som finns för 

att kunna upprätthålla de relationerna, genom exempelvis rådgivning och socialt stöd.  

Pensson (2000) beskriver vidare att hoppet är en central del av kvaliteten i den döende 

personens liv och att det ska uppmärksammas av vårdpersonal. Vårdpersonalens attityd, 

handlingar och deras närvaro kan skapa ett klimat som främjar hoppfullhet. Sjuksköterskorna 

skapar denna stämning genom att erkänna den sjuka personens värde, genom att se sjukdomen 

som endast en del av hela personen. Genom att patienterna känner sig respekterade av andra 

främjas upplevelsen av hopp. Skillnaden mellan att bota och vårda är att bota går ut på att få 

slut på problemen medans vårdandet ger en ihållande uppmärksamhet till patienten. Att finnas 

närvarande med den som strider, kan vara allt en sjuksköterska kan göra för patienten. 

Synen på vad hopp är och hur fenomenet definieras varierar och har betydelse för hur 

personal stödjer personen som är sjuk. Duggleby (2001) menar att hopp är ett komplext 

begrepp som ofta är missuppfattat då många definierar hopp olika. Vårdspersonal som 

definierar hopp relaterat till att bli botad eller att få lindring från sjukdomen, ser oftast de 

obotligt sjukas hopp som en förnekelse eller som orealistiskt. Detta synsätt leder till sänkt 

livskvalitet för de sjuka, det är därför viktigt för vårdpersonal att förstå hur patienter ser på 

hoppet, för att inte deras ageranden eller synsätt hindrar patienterna från att uppleva hopp. 

Duggleby (2001) menar att bra relationer till vårdpersonalen ger patienterna möjlighet att 

berätta om minnen, historier och visa fotografier från tidigare, vilket främjar patienternas 

upplevelse av hopp. Då patienterna får tala om sina erfarenheter och upplevelser kan det 

hjälpa de sjuka att reda ut tidigare problem och konflikter. De kunde lägga ihop pusselbitarna 

och hitta mening med sitt liv och sitt eget värde. Därför ska sjukvårdspersonalen använda sig 

av enkla strategier för att sätta sig in i patienternas liv genom att exempelvis läsa journaler, 

och följa dem i deras berättelser.  
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I vårt resultatet framkom det att ensamhet ledde till upplevelsen av hopplöshet. Duggleby, 

(2001) menar att viktiga strategier för vårdpersonalen att använda för att patienterna skulle 

kunna känna sig värdefulla, och dämpa känslan av ensamhet var att patienterna har någon 

fysiskt närvarande genom svåra tider, och att någon aktivt lyssnar på dem. Wake och Miller 

(1992) menar att genom att låta patienterna och anhöriga vara delaktiga i att fatta beslut 

främjades hoppet och deras känsla av att vara betydelse- och värdefull. Sjuksköterskorna bör 

också stödja deras beslut inför exempelvis behandlingar.  

Stewart (2003) beskriver att det är viktigt i arbetet med döende personer att systematiskt 

reflektera över händelser som känts som bra eller dåliga i arbetet. Det kunde utveckla dem 

som personer och som sjuksköterskor. De fick upp ögonen för att förändringar i omvårdnaden 

behövde göras, som kunde förbättra den palliativa vården. Det resulterade även i nya 

kunskaper och ökad förståelse om hur viktigt hoppet är för de sjuka patienterna. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med vår studie var att från ett inifrånperspektiv beskriva upplevelsen av hopp hos 

personer med obotlig sjukdom i livets slut. Trovärdighet i en kvalitativ forskningsstudie 

innebär att metoden är välbeskriven och adekvat utförd.  En forskare kan bedöma 

trovärdigheten med hjälp av begreppen pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-304). 

Studierna som ingick i vår analys är gjorda i flera olika länder, av olika forskare, med både 

kvinnor, män och med deltagare som vårdades på institution eller i hemmet, vilket vi tror kan 

ha lett till ett resultat med fler nyanser (Polit & Beck, 2008, s. 540). Graneheim och Lundman 

(2004) menar att antalet databaser som använts i sökningen har betydelse i en studies 

trovärdighet. Det finns en risk att viktiga artiklar inte kom med i vår sökning eftersom vi 

endast använde oss av två databaser (PubMed och Cinahl). Pubmed och Cinahl är dock två 

stora databaser och de mest relevanta för vår studie. 

För att andra lätt ska ha möjlighet att göra om vår studie och få ett liknande resultat har vi 

arbetat systematiskt och noggrant beskrivit vår metod steg för steg. För att stärka pålitligheten 

i vår metod visade vi våra sökvägar och sökord (i bilaga ett) och en beskrivning av artiklarna 

(i bilaga två), för att läsarna skulle kunna ha möjlighet att göra om sökningarna och hitta 

artiklarna som vi använt oss av i analysen. Pålitligheten stärks även genom att vi hela tiden 
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refererat till de studier som ingick i analysen. Vi kvalitetsgranskade artiklarna enligt Willman 

et al., (2006, s. 97) och valde att utesluta artiklar som var av låg kvalitet för att vårt resultat 

skulle bli pålitligt. Bekräftelsebarhet innebär att vi beskrivit vårt tillvägagångssätt och 

refererat så väl att läsare kan spåra våra originalkällor (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-

304; Polit & Beck, 2008, s. 539) . 

Herth hope index är ett vedertaget mätinstrument som använts av många forskare för att 

komplettera intervjustudier om upplevelser av hopp (Utne et al., 2008). Därför använde vi oss 

av Herth Hope Index som stöd vid uttag av textenheter, vilket gav oss ett bredare och djupare 

resultat, eftersom att de tolv dimensionerna gav oss en bredare definition av hopp. Dessutom 

stärker det trovärdigheten eftersom det är fenomenet hopp som vi fångat i analysen.  

Holloway & Wheeler (2010, s. 307-308) skriver att trovärdigheten ökar för en studie om 

analysen är granskad av fler personer. Vi var två personer som granskade studierna som 

inkluderades, för att minska risken för tolkning av texten, eftersom innehållsanalysen skulle 

vara manifest. Graneheim och & Lundman (2004) skriver att det är bra att vara fler forskare 

vid uttag av textenheter då en diskussion angående vad som är relevant och irrelevant att ta 

med uppstår.   

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras och användas i liknande 

situationer och grupper. Det är dock upp till läsarens intresse huruvida resultatet överförs till 

andra sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303; Polit & Beck, 2008, s. 539) . Vi har 

möjliggjort det för läsaren att avgöra om resultatet kan användas för deras intresse genom att 

beskriva hur vi gått tillväga när litteraturstudien gjordes, det vill säga hur datainsamling, 

analys, kontext och vilka studiernas deltagare varit. Överförbarheten stärks av att andra 

studier från olika kontexter har kommit fram till liknande kategorier. 

Forskare som nyligen börjat använda sig av sina forskarkunskaper kan ha en tendens till att 

överanalysera och att vilja inkludera för mycket eller så kan misstolkning ske av data 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 288). Detta kan, på grund av vår brist på erfarenheter ha skett, 

och vi kan ha missat eller tolkat textenheter. Eftersom vi är nya på området att granska studier 

finns en viss risk för att vi kan ha gjort vissa felbedömningar även när vi granskat studierna. 

Holloway och Wheeler (2010, s. 293) menar att genom att endast använda sig av datorer vid 

analys av materialet kan leda till att forskaren inte ser den riktiga kärnan i det beskrivna och 

därmed minskas trovärdigheten. Vi har mesta dels använt datorer under vår analysprocess 

men för att undvika detta har vi använt oss av verktyg där vi markerat kärnan i textenheterna 
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med en färg för att inte tappa kärnan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 293). Eftersom studierna 

är skrivna på engelska kan en viss tolkning ha skett då engelska ord översattes till svenska, 

detta kan också leda till att nyanser försvunnit. Vi har även valt att endast inkludera artiklar på 

engelska vilket kan leda till att betydelsefull information på andra språk kan ha gått förlorad 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Slutsatser 

Människor vid livets slut upplever hoppet som något livsnödvändigt och att förlusten av hopp 

kan leda till förlust av själva livet. Upplevelsen av hopp ökar de sjukas livskvalitet i det som 

återstår av livet.  

Positiva relationer till anhöriga och vårdpersonalen främjade hoppet hos de sjuka. Det 

framkommer att de obotligt sjuka önskar att vårdpersonalen tar sig tid att lära känna dem och 

deras anhöriga. Att de lyssnar till dem för att kunna se vad de har för problem och behov och 

på så sätt kunna erbjuda en god vård. Genom att vårdpersonalen vågar lyssna och möta 

existentiella frågor och problem kan patienter och anhöriga uppleva att de får det stöd de 

behöver för att uppleva hopp – och förbättra livskvaliteten. Att få vara hemma så länge som 

möjligt hade också stor betydelse för de sjuka för att uppleva hopp och på så sätt orka kämpa 

för sitt liv.  

God vård för patienterna var då vårdpersonal hjälpte dem att återfå en känsla av kontroll över 

livet genom exempelvis smärtlindring, utbildning och information. Genom att sjuksköterskan 

ser helheten av patienten kan hon lättare upptäcka patientens behov och tillgodo se dessa på 

ett tillfredställande sätt.  God vård innebar också att få hjälp och stöd med att sätta upp och 

uppnå små mål som gav motivation hopp. Små mål är lätta att se och motivera sig till att 

uppnå, genom att sjuksköterskan motiverar patienten med sin kunskap och välvilja kan 

patienten uppnå målen och motiveras till större mål.  

 Av det vi läst och kommit fram till i vår studie har vi förslag till nya studier som skulle kunna 

göras för att ytterligare öka förståelsen av hopp och för att utveckla vårdpersonal i att hjälpa 

patienterna att främja hoppet. Studier skulle kunna göras för att utveckla och ta fram metoder 

för hur en vårdavdelning kan förändra sitt arbete och göra nya riktlinjer. Även studier om 

sjuksköterskors attityd om fenomenet hopp skulle vara intressanta. 
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Bilaga 1. 

 

Syfte: Att beskriva upplevelsen av hopp vid livets slut hos personer med obotlig sjukdom 

Pubmed       

Sök nr (*) Söktermer Antal träffar  Utvalda 

1 MSH Terminal care 33937  

2 FT Hope 30670  

3 MSH Life change events 15418  

4 MSH Fostering 6231  

5 MSH Neoplasm 2105000  

6 MSH Palliative care 31506  

7 FT Cancer 23480018  

8 FT Incurable 4129  

9 MSH Quality of life 79170  

10 MSH Terminally ill 4310  

11 FT Existential issues 236  

12  1 AND 2 391  

13  12 AND 3 4 1 

14  13 AND 5  104 1 

15  14 AND 4 10 2 

16  2 AND 6 AND 7 263  

17  13 AND 8 9  

18  12 AND 9 59 1 

19  10 AND 11 19 4 

Cinahl   Söktermer Antal träffar Utvalda 

1 TSH Hope 5893  

2 FT Dying 5377  

3 FT Cancer 75070  

4 TSH Quality of life 33230  

5 TSH Palliative Care 12448  

6 TSH Qualitative 35017  

7 TSH Terminally ill 5581  

8 FT Communication 30526  

9  1 AND 2 135  

10  9 AND 3 50 3 

   Limits: Peer Reviewed, English  

12  10 AND 5 AND 6 29 2 

   Limits: Peer Reviewed, English  

13  1 AND 7 AND 8  36 1 

*FT= Fritext      

*MSH=Meshterm     

*TSH=Thesaurus     
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hgfghFörfatta

re/år 

Typ av 

studie 

Deltagare Dataanalys och 

analysmetod 

Huvudfynd av 

hopp 

kvalitet 

Appelin & 

Berterö 

 (2004) USA 

Kvalitativ 3 Kvinnor 

3 Män 

Beskrivande/Berättande 

intersvjumetod och 

innehålls analys 

Kommunikation 

mellan vårdgivare 

och patient har stor 

betydelse för att 

patienten ska kunna 

känna hopp 

 

Hög 

Benzein, 

Norberg & 

Saveman. 

(2001)  

Sverige 

Kvalitati/ 

Kvantitativ 

4 Kvinnor 

7 Män 

Berättande intervjuer och 

fenomenologisk/ 

hermeneutisk 

analysmetod 

Upplevelsen av 

hopp är att leva i 

hoppet, inte endast  

att hoppas. Viktigt 

att få vara i hemmet 

kring familj och 

egna saker. 

 

 

Hög 

Blinderman & 

Cherny (2005) 

Israel 

Kvalitativ 25 kvinnor 

15 Män 

Berättande intervjuer 

och analys metod 

Att leva längre, hitta 

ett botemedel, att bli 

frisk eller stanna 

sjukdomsutveckling 

var vanliga 

beskrivningar av 

hopp. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

Buckley & 

Herth  

USA (2004) 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

11 Kvinnor 

5 Män 

Semistrukturerad 

intervjumetod och 

fenomenologisk analys 

Hopp är viktigt för 

människor vid livets 

slut och är nära 

förknippat med bra 

relationer med 

vårdpersonal, familj 

och vänner. Förlust 

av hopp kan leda till 

psykisk smärta och 

stress. 

 

Hög 

Carter, 

MacLeod, 

Brander & 

McPherson 

(2004) Nya 

Zeeland 

Kvalitativ 7 kvinnor 

3 Män 

Berättande intervjuer och 

innehållsanalys 

Det är viktigt för 

den sjuka att själv 

kunna bestämma för 

att kunde 

upprätthålla sin 

värdighet. 

 

Hög 
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Författare/år Typ av 

studie 

Deltagare Dataanalys och 

analysmetod 

Huvudfynd av 

hopp 

Kvalitet 

Chantal Chao, 

Chen & Yen 

(2002) Taiwan 

 

Kvalitativ 4 Kvinnor 

2 Män 

Individuella berättande  

intervjuer och innehålls 

analys 

Genom att hoppas 

ses möjligheter, 

trots att patienterna 

är vid livets slut. 

 

Hög 

Clayton, 

Butow, Arnold 

& Tattersall 

(2005) 

USA 

 

Kvalitativ 16 kvinnor 

8 Män 

Fokusgruppstudie med 

grupp och individuella 

intervjuer och innehålls 

analys 

Känslan av hopp 

stärktes av att tro 

att döden blir 

fridfull och 

smärtfri. 

 

Medel 

Clayton, 

Butow, Arnold 

& Tattersall 

(2005) 

USA 

Kvalitativ 16 kvinnor 

8 Män 

Fokus grupp och 

individuella berättande 

intervjuer och innehålls 

analys 

Det var möjligt för 

de sjuka att behålla 

hopp trots att de 

var vid livets slut. 

Sjukvårdspersonale

n spelar en stor roll 

i att hjälpa att 

främja hopp. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

Eliott & Olver 

(2009) 

Kvalitativ 13 kvinnor 

15 män 

Berättande 

Semistrukturerad 

intervjumetod och en 

komparativ analys 

Att känna hopp 

möjliggör det för 

den döende att vara 

positiv, kunna nå 

ut till andra och 

fortsätta engagera 

sig i livet. 

 

Hög 

Eliott & Olver 

 (2007) 

Australien 

Kvalitativ 13 kvinnor 

15 Män 

Beskrivande 

semistrukturerad 

intervjumetod och 

innehålls analys 

Hopp innefattar 

dåtid, nutid och 

framtid. Relationer 

med vänner, nära 

familj och religion 

ökar upplevelsen 

hopp.  

 

Hög 

Reynolds 

(2007) 

 USA 

Kvalitativ 

/Kvantitativ 

10 kvinnor 

2 Män 

Berättande intervjuer och 

innehållsanalys 

Hopp och dess mål 

är olika beroende 

på individ och 

vilken fas i livet 

och sjukdomen 

personen befinner 

sig i. 

 

 

 

 

 

 

Medel 
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Författare/år Typ av 

studie 

Deltagare Dataanalys och 

analysmetod 

Huvudfynd av 

hopp 

Kvalitet 

Melin-

Johansson, 

Ödling, 

Axelsson & 

Danielsson 

(2008)  

Sverige 

 

Mok, Wong & 

Wong (2010) 

Kina 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

2 Kvinnor 

6 Män 

 

 

 

 

 

 

8 kvinnor 7 

män 

Berättande intervjuer och 

innehålls analys 

 

 

 

 

 

 

Individuella intervjuer 

och innehålls analys 

Hopp ökade 

människors 

livskvalitet. 

Personerna 

hoppades på att 

kunna vara hemma 

så länge som 

möjligt. 

 

Religion ökar 

upplevelsen av 

hopp och hjälper 

den sjuka att finna 

ro inför döden. 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

Hög 

Proot, Abu-

Saad, Meulen, 

Goldsteen, 

Spreeuwenberg 

& 

Widdershoven 

(2004) 

 Holland 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

3 Kvinnor 

10 Män 

Berättande 

Semistrukturerad 

intervjumetod och en 

komparativ analys 

Att kunna ordna 

för de efterlevande 

så att de får ett bra 

liv, stärkte de 

sjukas hopp. Det 

var även viktigt att 

få styra sitt egna 

liv och få det stöd 

man behövde. 

Andlighet stärkte 

hoppet. 

 

Hög 

Woo Mun 

Hong & Ow 

 (2007) 

Malaysia 

Kvalitativ 4 Kvinnor 

4 Män 

Berättande intervjuer och 

innehålls analys 

De flesta 

deltagarna förlitade 

sin inre styrka på 

andligheten och 

familjemedlemmar

na var en viktig del 

för att känna hopp. 

Hög 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


