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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: I Sverige diagnostiserades 54 000 maligna cancerfall år 2009, och cancer är en av 
de vanligaste dödsorsakerna. Att insjukna i cancer innebär en förändring i tillvaron och att 
livet hotas, då är hopp en viktig del i människans liv. Hopp påverkar viljan att leva och är en 
väsentlig drivkraft för att kunna hantera och acceptera sin cancersjukdom.  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa strategier som påverkar cancerpatienters 
hopp.  
Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes som grundade sig på åtta vetenskapliga 
artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans 
granskningsmall och analyserades därefter enligt Granheim och Lundmans tolkning av en 
innehållsanalys. 
Resultat: Det finns flera olika strategier som kan användas för att påverka cancerpatienters 
upplevelse av hopp. Resultatet visade att människans inre styrka kan vara till stor hjälp vid ett 
kritiskt skede i livet. Att ha en tro var betydande, oavsett om tron var religiös eller inte. En 
annan strategi som framkom var betydelsefulla relationer, främst handlade detta om familj 
och vänner, men även relationen med medpatienter var värdefull. Sjukvårdspersonalens 
inverkan hade stor betydelse för patientens hopp, både positivt som negativt.  
Slutsats: Hopp är av stor betydelse för cancerpatienter och påverkar viljan att leva. Det finns 
en rad olika strategier som påverkar patientens hopp och en förståelse för dessa strategier kan 
underlätta patientens sjukdomstid. 

Nyckelord: Hopp, cancerpatienter, strategier, vårdrelation, sjukvårdspersonal. 
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INTRODUKTION 
Att insjukna i cancer innebär en betydande förändring i livet. Den första tiden 
befinner sig patienten och dess anhöriga ofta i en mycket oviss tillvaro, då det 
dröjer innan ett slutgiltigt besked om diagnosens allvar ges (Cancerfonden, 2009).  
Hopp är en viktig komponent i människors liv och kan spela en avgörande roll när 
personer drabbas av allvarlig sjukdom (Benzein, Saveman & Norberg, 2000). 
Hopp är väsentligt för att kunna anpassa sig till svåra situationer och kan vara 
betydande för att uppleva livskvalitet trots sjukdom. Begreppet kan beskrivas som 
en inre styrka och kan hjälpa individen att inte enbart fokusera på smärta och 
lidande (Herth, 2000). Avsaknad av hopp kan bidra till flera negativa 
konsekvenser så som apati, meningslöshet och hopplöshet (Benzein & Saveman, 
1998). 

Människor utvecklar olika strategier för att hantera ångest och stress i samband 
med cancerdiagnos, och olika tillvägagångssätt kan hjälpa patienterna att hantera 
den förändrade livssituationen. En stark kampanda har ett samband med ökad 
överlevnad hos cancerpatienter (O’Connor, Guilfoyle, Breen, Mukhardt & Fisher, 
2007). Denna starka vilja inger en känsla av hopp inför framtiden och bidrar till 
färre negativa effekter av behandling (Cotton, Levine, Fitzpatrick, Dold & Targ, 
1999). Det är således relevant att förstå vad som påverkar patientens hopp i ett 
kritiskt skede i livet och vilka strategier patienten själv kan använda för att skapa 
en känsla av hopp. Det är också viktigt att förstå hur människor i patientens 
omgivning kan påverka deras hopp under sjukdomstiden. 

I kommande studie definieras sjukvårdspersonal som läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor då det framkommit i analysen att dessa yrkesgrupper har det 
övergripande ansvaret av patientens vård och därför även möjlighet att påverka 
patientens känsla av hopp. 

BAKGRUND 

Cancer   
Cancer är en allvarlig sjukdom som innebär att en okontrollerad celldelning sker 
någonstans i kroppen och en tumör bildas. Var tredje person beräknas någon gång 
i livet drabbas av benign eller malign cancer och år 2009 diagnostiserades 
omkring 54 000 maligna cancerfall i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Barlow 
(2006) beskriver i sin studie att cancer är den andra vanligaste dödsorsaken hos 
både män och kvinnor, näst efter kardiovaskulär sjukdom och majoriteten av de 
som drabbas av cancer är äldre än 65 år. 

Socialstyrelsen (2010) redovisar att incidensen av diagnostiserad cancer är relativt 
jämnt fördelad mellan könen och år 2009 var prostatacancer den vanligaste 
cancerformen i Sverige, följt av bröstcancer. Tjocktarmscancer är den tredje 
vanligaste cancerformen och är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. 
Begreppen ”frisk” och ”botad” är svåra att definiera i samband med cancer. 
Därför beskrivs en 5- och 10-årsöverlevnad och sedan 1970-talet har prognosen 
blivit mer positiv för cancerdiagnoser (ibid.). Omkring hälften av personerna som 
får en cancerdiagnos förväntas leva lika länge som andra personer i samma ålder 
och en tidig upptäckt av sjukdomen ökar chansen att överleva (Barlow, 2006). 
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Jaarsma, Pool, Ranchor och Sanderman (2007) förklarar att cancer är en sjukdom 
som hotar tillvaron och det som känns meningsfullt i livet. Att drabbas av en 
allvarlig sjukdom innebär en signifikant förändring i livet, både hos den som 
insjuknat och hos dennes familj. Sjukdomen kan bidra till ovisshet kring bland 
annat döden och tillfrisknande, samt en rad förluster av exempelvis jobb och 
vänner. Vid negativa händelser omformas våra värden i livet och många gånger 
söker personen efter ny mening i tillvaron (ibid.).  

Hopp  
Hopp är en fundamental del i människans liv och har en avgörande roll i känslan 
av meningen till livet. Begreppet beskrivs som en inre process och är nödvändigt 
för att vilja leva. Utan hopp har människan ingen vilja till ett fortsatt liv (Benzein 
et al., 2000). Även Fitzgerald Miller (2007) anser att hoppet är starkt kopplat till 
viljan att leva och är väsentligt för att kunna hantera sjukdom, lidande och död, 
samt för en god livskvalitet. Moore (2005) menar att “hope is not about 
everything turning out alright. It is about being alright no matter how things turn 
out” (s. 101). Vidare framför Moore (2005) att ordet hopp är svårt att definiera 
eller har en individuell definition, men begreppet är någonting alla människor 
förstår innebörden av. Trots svår sjukdom och oviss framtid kan hoppet finnas 
kvar. Att bibehålla hoppet kan hjälpa och verka läkande, trots en svår diagnos 
(ibid.). Även Tutton, Seers och Langstaff (2009) belyser att hopp är ett 
svårdefinierat och individuellt begrepp. Inom omvårdnad tolkas begreppet som att 
vara framtidsinriktad och att acceptera sin sjukdom, samt viljan att övervinna 
denna. Willman (2008) påpekar att hoppet är människans drivkraft för att nå sitt 
mål och visar sig bland annat i förväntan och förhoppningar till en förändrad eller 
annorlunda situation. 

Människans inre resurser  
Coping är en viktig strategi för att hantera och bearbeta sjukdom och begreppet 
innebär personens förmåga att genomleva stressfyllda och känslomässiga 
situationer. Vidare beskrivs två strategier: problemorienterad coping, vilket 
innebär direkta strategier för att lösa problemet, samt emotionellt orienterad 
coping som innebär känslomässig bearbetning av situationen (Lazarus, 1993).  

Känsla av sammanhang, KASAM, är ytterligare ett begrepp som förklarar hur väl 
människan hanterar negativa händelser och är myntat av Aaron Antonovsky 
(2005). I definitionen innefattas tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. En person som har stark känsla av sammanhang har större chans 
att vara frisk och klara sig genom svåra situationer.  

Howsepian och Merluzzi (2009) belyser betydelsen av religiös tro för god 
hantering av stressfulla situationer. Det har visat sig att religion har kunnat minska 
negativ stress kopplad till hälsoproblem och tidigare studier har även påvisat hur 
religiös tro hos cancerpatienter underlättar anpassningen till sin nya livssituation. 
Vidare förklarar författarna att religiös tro har ett nära samband till det sociala 
stöd patienten upplever. Ett socialt nätverk finns tillgängligt, vilket hjälper 
människans förmåga att uthärda svåra situationer (ibid.). Det finns en skillnad 
mellan religion och andlighet. Religion beskrivs som ett system och en social 
institution där människor tillsammans delar tro, traditioner och ritualer. Begreppet 
andlighet kan definieras som ”en personlig sökning efter mening och syfte i livet, 
som kan eller inte kan relateras till religion” (Edwards, Pang, Shiu & Chan, 2010). 
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Cancerpatienter betonar betydelsen av deras religiösa tro och att de finner stöd i 
sin tro för att kunna hantera sjukdom och förändring i livet. Att insjukna i cancer 
kan leda till en högre medvetenhet i andliga frågor och ett ökat utövande av en 
religion (Gall, Miguez de Renart & Boonstra, 2000). Religion och andlighet har 
ett samband med att kunna acceptera sin sjukdom, då det kan ge ökat psykiskt 
välmående, ökad livskvalitet samt minska ångest och främja hopp. Med hjälp av 
religion och andlighet kan negativa händelser tolkas på ett mer positivt sätt och på 
så vis lättare hanteras (Gall et al., 2000). 

Vårdrelation  
Vid allvarlig sjukdom är det väsentligt att lindra lidande, vilket det professionella 
mötet måste möjliggöra (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). Björck och Sandman (2007) förklarar att vårdrelation är ett centralt 
begrepp inom vårdvetenskapen och kan beskrivas som relationen mellan patient 
och sjukvårdspersonal, vilket utgör grunden i vårdandet och vårdprocessen.  
Begreppet kan beskrivas som en fungerade mellanmänsklig relation mellan 
sjukvårdspersonal och patient. Dahlberg et al. (2003) menar att vårdrelationen 
kännetecknas av ett professionellt engagemang där den som vårdar inte kräver 
någonting i utbyte. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska hälso- 
och sjukvården ”bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård”, vilket bland 
annat innefattar att främja goda kontakter mellan sjukvårdspersonal och patient.  

Det är väsentligt att förstå värdet av mellanmänskliga relationer i omvårdnaden.  
Att upprätthålla en god vårdrelation och se patienten som en unik människa är 
betydande för att hjälpa patienten att finna mening i den aktuella situationen. Det 
är alltid sjukvårdspersonalens uppgift att skapa en positiv vårdrelation och se till 
att den bibehålls. Dock är relationen ömsesidig och ingenting sjukvårdspersonalen 
kan göra ensam (Travelbee, 1971; Dahlberg et al., 2003). 

En negativ del av vårdrelationen är att sjukvårdspersonalen kan skapa ett 
distanstagande till patienten för att undvika känslomässig involvering. Distansen 
upprätthålls ofta genom att fokusera på den medicinska uppgiften som ska 
genomföras, i stället för patienten och dess upplevelse. Patienten är mer än en 
sjukdom och det är väsentligt att se det individuella samt lära känna både patient 
och anhöriga (Smith & Kautz, 2007). 

SYFTE  
Syftet med studien var att belysa strategier som påverkar hopp hos 
cancerpatienter. 

METOD  
Föreliggande studie baserades på artiklar med kvalitativ ansats. En kvalitativ 
ansats har som syfte att tolka, skapa mening och förståelse i människans 
upplevelse (Forsberg & Wengström, 2003) och det är därför relevant att använda 
intervju, dialog, dokument, brev eller dagböcker som datainsamlingsmetod 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Studiens tidsram var begränsad till åtta 
veckor och därför valdes en litteraturstudie som metod, vilket förklaras av 
Forsberg och Wengström (2003) som en sammanställning av tidigare 
forskningsresultat. 
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Datainsamling  
Artikelsökningen genomfördes i november 2010 och återupprepades i april 2011 
för att kontrollera att ingen ny forskning tillkommit i ämnesvalet. Sökningen 
utfördes i databasen CINAHL och kompletterades med en manuell sökning i 
PsycINFO. Willman et al. (2006) förklarar att innehållet i CINAHL främst utgörs 
av vetenskapliga artiklar som berör omvårdnad, tandvård, nutrition och 
sjukgymnastik och enligt Polit och Beck (2006) är CINAHL en av de mest 
användbara databaserna för sjuksköterskor. Forsberg och Wengström (2003) 
beskriver PsycINFO som en databas med fokus på psykologisk forskning inom 
medicin, omvårdnad och andra närliggande områden. 

För att finna relevant litteratur till studien valdes sökord ut. I CINAHL utfördes 
sökningen genom CINAHL-headings. Indextermerna som användes var: hope, 
cancer patients, neoplasms, nurse-patient relations, professional-patient relations. 
Även sökordet: strategies, kombinerades ihop med de utvalda indextermerna för 
att hitta forskning som svarade på syftet. Även en manuell sökning genomfördes i 
CINAHL på namnet Herth samt en manuell sökning på Benzein i PsycINFO, 
detta på grund av att dessa författare var återkommande som referenser i artiklar 
inom det berörda forskningsområdet och visade sig ha genomfört ett flertal studier 
kring ämnet ”hopp”. Indextermerna och sökordet kombinerades med booleska 
sökoperatorer, vilket Willman et al. (2006) menar är nödvändigt för att precisera 
och avgränsa sökningen och på så sätt hitta relevant litteratur inom det avgränsade 
området (ibid.). Sökningen gav många träffar och därför användes de booleska 
sökoperatorerna OR och AND för att begränsa sökresultatet. Willman et al. (2006) 
förklarar att OR kan användas för att bredda sökningen och för att avgränsa 
sökningen används AND (ibid.). De booleska sökoperatorerna kombinerades med 
indextermer och sökord för att avgränsa sökningen och finna relevant forskning 
för studien (se bilaga 1). 

Inklusionskriterier för sökningen var att artiklarna skulle vara av vetenskaplig 
karaktär. Forsberg och Wengström (2003) beskriver att det innebär att artikeln ska 
vara publicerad i en vetenskaplig tidsskrift. Den ska även finnas tillgänglig för 
andra forskare och läsare, vara tillförlitlig, kritiskt och vetenskapligt granskad av 
minst två oberoende experter inom området och bör innehålla abstract, bakgrund, 
syfte, metod, resultat och diskussion (ibid.). För att få fram relevant forskning som 
svarade på studiens syfte inkluderades patienter med cancersjukdom med 
möjlighet att förmedla vilka strategier som påverkar deras hopp. Engelska och 
svenska var de språk som behärskades och var därför ett inklusionskriterium. 
Målet med litteraturstudien var att använda så aktuell forskning som möjligt, men 
eftersom det framkommit i analysen att även tidigare forskning kunde vara 
relevant valdes ingen begränsning av årtal. Ytterligare ett kriterium var att de 
funna artiklarna skulle vara peer-reviewd, vilket enligt Polit och Beck (2006) 
innebär att artikeln innan publicering har granskats av minst två oberoende 
experter inom det berörda området.  

Exklusionskriterier i urvalet var personer som blivit botade från sin 
cancersjukdom. Lika så exkluderades artiklar som belyste hopp utifrån 
sjukvårdspersonalens perspektiv, då patientens upplevelse av vad som påverkar 
hoppet skulle lyftas fram. Alla granskade artiklar hade ursprung i Europa och 
Nordamerika. Utbudet från övriga världsdelar var mycket litet och sällan svarade 
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mot föreliggande studies syfte, därför exkluderades artiklar som inte härstammade 
från Europa och Nordamerika.  

Urval  
De olika sökkombinationerna resulterade i en mängd artiklar, varav 40 abstract 
lästes igenom var för sig. Elva av dessa valdes ut och lästes igenom i sin helhet. 
Efter en gemensam bedömning valdes åtta artiklar ut som svarade mot studiens 
syfte (se bilaga 2). De åtta artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning enligt 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa metoder, vilket 
innefattar en bedömning av bland annat metod, syfte, resultat och diskussion (se 
bilaga 3). Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall innefattar tre grader, Grad 
I (80-100%), Grad II (70-80%) och Grad III (60-70%), som syftar till att mäta 
kvaliteten av de granskade artiklarna genom ett poängsystem (ibid.). Med hjälp av 
detta poängsystem bedömdes artiklarnas procenthalt och kategoriseras därefter 
utifrån ovanstående grader. Detta tolkas som att Grad I innebär god kvalitet, Grad 
II medel kvalitet och Grad III låg kvalitet. Bedömningsmallen manipulerades 
genom att patienter med lungcancer byttes ut till patienter med cancer, detta för att 
stämma överens med studiens syfte. Sju av de åtta artiklarna bedömdes vara Grad 
I (80-100%) och den åttonde artikeln Grad II (70-80%). Dock ansågs den åttonde 
artikeln vara av tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i analysen. 
Granskningen genomfördes enskilt för att stärka granskningsresultatet. 

Analys  
De utvalda artiklarna genomgick en innehållsanalys, vilket Forsberg och 
Wengström (2003) beskriver som ett kritiskt moment inom kvalitativ forskning. 
Detta eftersom en stor mängd data ska bearbetas och struktureras upp i mer 
hanterbart analysmaterial, utan att förlora kontexten. Innehållsanalys 
karakteriseras av att data klassificeras för att lättare identifiera mönster och teman 
(ibid.). 

Föreliggande resultat baserades på artiklar som analyserades enligt Granheim och 
Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys (se bilaga 4). Detta innebär att 
texten läses igenom i sin helhet upprepade gånger och därefter väljs meningar och 
stycken relevanta för studiens syfte ut. Dessa stycken kallas för meningsenheter. 
Meningsenheterna kondenseras, vilket innebär att överflödig text elimineras utan 
att kontexten går förlorad. Kondenseringarna kodas och kategoriseras efter de 
centrala budskapen i meningsenheterna som skapats. Vidare framställs även 
eventuella subkategorier (ibid.). 

Artiklarna lästes var för sig i sin helhet och därefter valdes relevanta 
meningsenheter ut, oberoende av varandra. Meningsenheterna färgmarkerades i 
olika färger av respektive person, för att inte gå miste om text som svarade på 
studiens syfte. De utvalda meningsenheterna kondenserades för att få fram det 
viktigaste i kontexten och översattes därefter till svenska. Sedan kodades och 
kategoriserades de kondenserade enheterna och genom diskussion och jämförelse 
skapades fyra kategorier och sex subkategorier som lade grund för studiens 
utformning (se bilaga 4).  

Etiskt övervägande  
Etiskt övervägande och resonemang är väsentligt i systematiska litteraturstudier 
och bör genomföras innan arbetet påbörjas. Det är väsentligt att välja studier som 
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fått tillstånd av en etisk kommitté samt presentera all form av resultat, även det 
resultat som inte svarar på hypotesen (Forsberg & Wengström, 2003). 

Sex av de åtta artiklarna i föreliggande studie hade fört ett etiskt resonemang. 
Övriga två inkluderades trots avsaknad av etiskt övervägande, detta på grund av 
att artiklarnas innehåll bedömdes vara av god kvalitet. Även det begränsade 
artikelutbudet inom det berörda forskningsområdet påverkade detta beslut. 

RESULTAT  
Resultatet baserades på åtta vetenskapliga artiklar vars syfte var att beskriva 
strategier som påverkade hopp hos cancerpatienter i olika skeden av sjukdomen. 
Innehållet delades upp i fyra kategorier, Inre styrka, Spirituell tro, Betydelsefulla 
relationer samt Vårdrelation. Till dessa kategorier utformades tillhörande 
underkategorier, Självständighet, Optimism, Framtidstro, Närstående, 
Medpatienter och Negativ inverkan. 

Inre styrka  
Inre styra var en betydande strategi för att finna hopp (Post-White et al., 1996). 
Begreppet beskrevs som en stark inre kraft hos den enskilda individen som leder 
till upprätthållande av glädjande och upplyftande känslor. Genom ett bevarande av 
dessa känslor kunde individen fortsätta hålla hoppet uppe trots sin cancerdiagnos 
(Saleh & Brockopp, 2001). Även cancerpatienter som var i slutet av sin sjukdom 
kunde finna hopp genom sin inre styrka (Herth, 1990).  

Självständighet  
Självständighet var högst väsentligt för att känna hopp, då det bidrog till en känsla 
av normalitet. Att ha kontroll över kroppen och de begränsningar som kunde 
uppstå, gav en känsla av att kunna kontrollera sin sjukdom (Benzein, Norberg & 
Saveman, 2001; Buckley & Herth, 2004; Post-White et al., 1996). Genom god 
sjukdomskontroll fanns en möjlighet att bo kvar i sitt eget hem, vilket bidrog till 
en känsla av självständighet. Att leva i sin egen miljö skapade trygghet och var en 
viktig faktor till att uppleva hopp (Benzein et al., 2001).  Hopp var starkt 
sammanlänkat med vardagen och för att få en meningsfull vardag var det viktigt 
att fortsätta med sina vanliga rutiner och aktiviteter (Lindholm, Holmberg & 
Mäkelä, 2005). Sysselsättning av olika aktiviteter bidrog till en känsla av att vara 
”normal” och ledde till frånvaro av ångest, oro och smärta hos den enskilda 
individen (Saleh & Brockopp, 2001).  

Att leva i nuet genom att vara aktiv och leva för stunden var en betydande strategi 
som hjälpte cancerpatienterna att hantera sin sjukdom (Post-White et al., 1996; 
Saleh & Brockopp, 2001). Genom att aktivera sig med hobbys så som 
trädgårdsarbete och annan kreativ sysselsättning kunde hopp främjas (Saleh & 
Brockopp, 2001). Aktivitet upptog tankarna och hjälpte patienterna att inte 
fokusera på de negativa händelser i livet och osäkerhet inför framtiden (Duggleby 
& Wright, 2004). 

Optimism  
Optimism kunde inge eller främja hopp, då det gav en känsla av att vara positiv 
(Saleh & Brockopp, 2001). Vikten av att vara positiv och bestämma sig för att se 
livet från den ljusa sidan var återkommande i analysen (Buckleby & Herth, 2004; 
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Duggleby & Wright, 2004). Ett positivt förhållningssätt till livet kunde bidra till 
att känslan av hopplöshet undveks (Lindholm et al., 2005) och en positiv 
personlighet var en egenskap som kunde främja hopp genom att det kunde bidra 
till ökad självkänsla och ökat självförtroende (Herth, 1990; Post-White et al., 
1996). Attityden till livet påverkade hoppet (Lindholm et al., 2005), lika så kunde 
inställningen till cancersjukdomen inverka (Post-White et al., 1996).  

Tankar på positiva stunder i livet och upplyftande minnen kunde hjälpa 
patienterna att finna hopp (Buckleby & Herth, 2004; Herth, 1990). Analysen 
visade även att humor var en viktig inre resurs för patientens hopp (Buckleby & 
Herth, 2004) och glädje var ett sätt att hantera livssituationen (Herth, 1990). 

Framtidstro  
Information om cancersjukdomens utveckling hade ett nära samband till 
patientens hopp. Viljan att leva var sammankopplad med en stark inre tro om att 
bli botad, trots att chansen ibland var mycket liten (Benzein et al., 2001). Hopp 
om att bli botad stimulerades av positiv information om sjukdomsförloppet och 
hjälpte individerna att finna inre styrka (Benzein et al., 2001; Lindholm et al., 
2005; Saleh & Brockopp, 2001). Så länge någon form av behandling fortfarande 
pågick fanns hopp kvar hos patienterna (Benzein et al., 2001). En annan viktig del 
i att kunna främja hopp var genom kontroll av sina sjukdomssymtom (Benzein et 
al., 2001; Duggleby & Wright, 2004). När symtomen blev mer framträdande och 
mindre kontrollbara minskade patienternas hopp om att bli friska och botade 
(Benzein et al., 2001).  Att inte inneha symtomkontroll hade negativ inverkan på 
hoppet (Duggleby & Wright, 2004). Smärta och andra obehagliga symtom av 
cancersjukdomen kunde bidra till hopplöshet (Lindholm et al., 2005).  

Genom att blicka framåt trots svår sjukdom hjälpte det patienterna att främja och 
bibehålla sitt hopp (Saleh & Brockopp, 2001). I analysen framkom vikten av att 
sätta upp mål i vardagen (Buckleby & Herth, 2004). Dessa mål var kortsiktiga och 
berörde vardagliga händelser, så som att kunna baka eller klä på sig (Buckleby & 
Herth, 2004; Duggleby & Wright, 2004). Känslan av ett ”normalt” liv stärktes 
genom att patienterna klarade av att genomföra sina mål vilket ingav en mening 
med livet (Benzein et al., 2001; Herth, 1990). I analysen framkom dock att inga 
långsiktiga mål användes för att främja hopp, detta på grund av en begränsad 
livslängd (Herth, 1990). När patienterna inte kunde klara av sina kortsiktiga mål 
som de satt upp, uppstod en känsla av att förlorat kontrollen över sin sjukdom, 
vilket var negativt för hoppet (Duggleby & Wright, 2004). 

Trots sin cancersjukdom upplevde många patienter att de kände hopp inför 
framtiden (Post-White et al., 1996). När livet hotades utvecklades en ny 
medvetenhet och ett nytt synsätt på livet (Herth, 1990). Saker som symboliserade 
hopp kunde vara naturbilder, fåglar och djur och dessa symboler kunde påminna 
cancerpatienterna om att saker kan förändras (Duggleby & Wright, 2004). En tro 
på överlevnad och bot kombinerat med positiv information och umgänge med 
andra cancersjuka, bidrog också till en känsla av hopp (Saleh & Brockopp, 2001). 
Det var viktigt att fortfarande ha drömmar för att kunna föreställa sig själv som en 
frisk individ trots sin sjukdom (Benzein et al., 2001).  

Att känna hopp hjälpte patienterna till acceptans och förberedelse inför döden, 
både praktiskt och emotionellt (Benzein et al., 2001). Genom att lämna något 
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betydelsefullt till andra, exempelvis ett arv, bidrog till känslan av att leva vidare 
efter sin bortgång (Duggleby & Wright, 2004). 

Spirituell tro  
I analysen framkom förhållandet mellan tro och hopp. Tro visade sig kunna främja 
hopp (Buckleby & Herth, 2004), då det gav mening till lidandet (Herth, 1990). 
Genom andlig tro kunde cancerpatienter känna stöd och begreppet kunde 
identifieras som en källa till styrka, tro och hopp (Duggleby & Wright, 2004). 
Spirituell tro och utövande, så som böner och andliga aktiviteter, var en 
bidragande faktor till att känna hopp (Herth, 1990; Lindholm et al., 2005; Saleh & 
Brockopp, 2001). Vid kritiska skeden i livet var det viktigt att ha en tro (Saleh & 
Brockopp, 2001). Vad patienten tror på är dock individuellt (Buckleby & Herth, 
2004) och trots avsaknad av religiös tro kunde tankar och samtal med Gud spela 
en betydande roll för cancerpatienterna (Benzein et al., 2001). Hopp kunde ses 
som en gåva från Gud och genom sin tro kunde patienterna känna mening med sin 
sjukdom (Duggleby & Wright, 2004). Att se lidandet som en ”väckarklocka” eller 
ett ”test” från Gud kunde ge mening till lidandet och på så sätt främja hoppet 
(Saleh & Brockopp, 2001). Avsaknad av tro förekom, dock fanns en tro på ett liv 
efter döden, vilket kunde inbringa hopp (Buckleby & Herth, 2004; Post-White et 
al., 1996). 

Betydelsefulla relationer  
Mening med livet främjades av gemenskap och relationer med andra, och kunde 
påverka patienters hopp (Lindholm et al., 2005). Betydelsefulla relationer 
innefattar anhöriga, miljö, husdjur, andlighet (Benzein et al., 2001) men även 
vänner, grannar, sjukvårdpersonal, medpatienter och kollegor (Herth, 1990; 
Lindholm et al., 2005; Saleh & Brockopp, 2001). Människor i patienternas 
omgivning främjande hoppet genom närvaro, bekräftelse och ett aktivt lyssnande. 
Meningsfulla relationer bidrog till en social samhörighet och en känsla av att vara 
delaktig och känna sig behövd (Herth, 1990). Omtanke via små handlingar av 
personer i patientens närhet kunde inbringa hopp (Buckleby & Herth, 2004). 

Närstående  
En god relation med sig själv var viktigt för att kunna upprätthålla bra relationer 
med andra, men i samband med mentala och kroppsliga förändringar kunde detta 
vara svårt (Benzein et al., 2001). I analysen framgick att majoriteten av 
cancerpatienter känner hopp från sina närstående (Buckleby & Herth, 2004; 
Duggleby & Wright, 2004; Post-White et al., 1996). Att få och ge kärlek genom 
ömsesidiga relationer hjälpte patienterna att erhålla och bevara sitt hopp, och var 
således en viktig strategi. Stöd och uppmuntran från familj, make/maka och 
barnbarn var mest betydande (Saleh & Brockopp, 2001) men även husdjur hade 
en positiv inverkan på hoppet (Benzein et al., 2001). Omtanke visades av vänner 
och bekanta via brev/vykort, telefonsamtal, böner, besök eller genom att bara 
finnas till (Post-White et al., 1996; Saleh & Brockopp, 2001). När patienterna 
kände att de inte kunde dela sin rädsla och ångest med andra kunde det bidra till 
känslor av övergivenhet (Buckleby & Herth, 2004). Genom att diskutera gamla 
minnen med vänner och familj hjälpte det cancerpatienterna att bibehålla sitt hopp 
(Benzein et al., 2001). När vardagen blev hämmad av fysiska förändringar 
förflyttades fokus från den enskilda och inriktades istället på anhörigas 
välmående, detta var en strategi för att fortsätta främja hopp (Herth, 1990).  
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Medpatienter  
Relationer med andra patienter med cancer bidrog till en känsla av gemenskap och 
på så vis kunde tankar och känslor ventileras (Benzein et al., 2001). Att ha någon 
likasinnad att dela sin situation med ingav samhörighet och ledde till förstärkt 
hopp (Lindholm et al., 2005). Genom stödgrupper fick cancerpatienter möjlighet 
att dela sina upplevelser med varandra (Buckleby & Herth, 2004) och denna 
samhörighet ingav en känsla av hopp om bot och överlevnad (Post-White et al., 
1996). Möten med patienter som genomgått behandling med gott resultat bidrog 
starkt till ett hopp om att bli botad.  

”I think she had increased my hope level where she was sick and how 
well she recovered. So it made me feel like your illness can be taken 
away and things will be all right … She´s done well, and she´s helped 
me out a lot with hope” (Saleh & Brockopp, 2001, s. 311).  

Vårdrelation 
Sjukvårdspersonal hade en viktig roll för patientens möjlighet att känna hopp 
(Duggleby & Wright, 2004). Genom att vara hjälpsam och finnas till hands kunde 
hoppet främjas (Koopmeiners et al., 1997; Post-White et al., 1996) och det var 
således viktigt med en god vårdrelation mellan patient och sjukvårdspersonal 
(Buckleby & Herth, 2004). Genuin omtanke och att visa värme och glädje var 
väsentliga delar i relationen och även ett uppriktigt intresse för patientens 
välmående var nödvändigt (Koopmeiners et al., 1997; Post-White et al., 1996). 
Lika så ärlighet, vänlighet och respekt var betydande för att känna hopp 
(Koopmeiners et al., 1997). Sjukvårdspersonal kunde även främja patientens hopp 
genom kvalitetstid och inspirera inför framtiden (Lindholm et al., 2005). En god 
kommunikation påverkade patienterna (Benzein et al., 2001) och 
sjukvårdspersonalen kunde öka deras hopp genom att vara närvarande, vilket 
främst handlade om att ta sig tid att samtala (Koopmeiners et al., 1997). Genom 
engagemang och god information skapades självförtroende i stället för osäkerhet 
hos patienten (Lindholm et al., 2005). Ärlig och uppriktig information från 
sjuksköterskor och läkare uppskattades och kunde hjälpa patienterna att åter finna 
hopp (Duggleby & Wright, 2004). När information förmedlades på ett ömsint sätt 
och sjukvårdspersonalen tog sig tid att svara på frågor, kunde hopp främjas 
(Koopmeiners et al., 1997). Att lyssna och svara på frågor upplevdes positivt 
(Saleh & Brockopp, 2001) och patienten uppskattade även samtal som berörde 
områden ”utanför sjukhuset” (Koopmeiners et al., 1997). 

Negativ inverkan  
En negativ och respektlös atmosfär minskade cancerpatienternas hopp (Buckleby 
& Herth, 2004; Duggleby & Wright, 2004; Koopmeiners et al., 1997). 
Sjukvårdpersonalen hade en stor inverkan på den enskilda individen.  Bristfällig 
information, likgiltighet och distanstagande påverkade patienten negativt 
(Duggleby & Wright, 2004; Lindholm et al., 2005; Post-White et al., 1996). 
Väntan i samband med sjukdom skapade en känsla av hopplöshet (Lindholm et 
al., 2005), likaså när läkare gav negativa besked på ett kallt och respektlös sätt 
(Koopmeiners et al., 1997). Det framkom även i analysen att många 
cancerpatienter inte upplever att sjukvårdpersonal kan bidra med hopp och att 
relationen med personalen inte har en tillräckligt hoppfull attityd (Lindholm et al., 
2005). Fysisk och emotionellt distanstagande från familj, vänner och 
sjukvårdpersonal upplevdes som en negativ faktor till hopp. Känslomässigt 
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distanstagande upplevdes värre än fysiskt och gav patienterna en påminnelse om 
att inte längre vara ”friska”. Känslor om att vara nedvärderad som människa hade 
stark negativ inverkan på hoppet och nedslående kommentarer från närstående 
gjorde det svårt att upprätthålla hoppet (Herth, 1990). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Valet av metod baserades främst på den begränsade tidsramen och därför 
genomfördes en litteraturstudie baserad på kvalitativ forskning. Björklund & 
Paulsson (2003) beskriver att fördelen med en litteraturstudie är att data kan 
sammanställas under en relativt kort tidsperiod och det blir möjligt att få en 
bredare översikt eftersom flera olika studier sammanställs i litteraturstudien. Dock 
är det viktigt att beakta att tidigare studier bygger på andra syften samt att 
informationen kan vara vinklad och inte heltäckande. Det är därför viktigt att 
ifrågasätta och granska resultatet innan användning (ibid.).  

Ett alternativ till metodval skulle kunna vara en empirisk studie. Forsberg och 
Wengström (2003) beskriver att empirisk vetenskap handlar om att samla data om 
forskningsområdet, som sedan jämförs med en observation av verkligheten. 
Backman (2008) redogör för att denna modell utgår från den traditionella 
forskningsprocessen där observation måste föregås av litteraturgranskning, 
frågeställning/problem samt hypotes. Efter observationen analyseras och tolkas 
resultatet (ibid.). Tidsramen för föreliggande studie var åtta veckor och bedömdes 
således inte vara tillräckligt lång tid för att kunna genomföra en empirisk studie.  

I föreliggande studie fördes diskussion kring syftesformulering och målet var till 
en början att endast inkludera hopp hos patienter med obotlig cancersjukdom. 
Willman et al. (2006) förklarar att det innan redovisning av forskningsproblemet 
kan behövas en första sökning, en så kallad pilotsökning. Detta kan vara väsentligt 
för att undersöka om tillräcklig data finns inom området för att kunna genomföra 
studien (ibid.). Under pilotsökningen framkom det att tidigare studier involverade 
alla faser av cancersjukdomen och med tanke på det begränsade artikelutbudet 
valdes därför obotlig cancer bort som inklusionskriterium och ersattes med enbart 
cancer. Till studien valdes dock att utesluta artiklar som belyste hopp hos personer 
som blivit botade från sin cancersjukdom då personerna inte längre var sjuka. 

Under studiens framväxt uppstod problematik med att formulera ett passande 
syfte. Eftersom begreppet ”faktorer” kunde syfta till mer än det resultatet som 
framkommit i analysen, ändrades syftet från ”faktorer som påverkar hopp”, till 
”strategier som påverkar hopp”. Detta genomfördes för att minska mängd data 
samt för att precisera och göra syftet mer hanterbart. Resultatet av detta blev en ny 
artikelsökning med nya sökord, vilket resulterade i samma artiklar och ingen ny 
artikelanalys behövde därför utföras. Forsberg och Wengström (2003) menar att 
formulerandet av en forskningsfråga är en ständig process som inte är konstant 
och därför kan behöva utvecklas och korrigeras under studiens framväxt. 

Artiklarna som studiens resultat baserades på är funna i CINAHL och PsycINFO. 
Sökningar i Medline genomfördes, dock resulterade detta inte i nya artiklar utöver 
de som påträffats i CINAHL, och därför ansågs det överflödigt att inkludera 
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Medline som databas. Under artikelanalysen framkom studier som belyste 
cancerpatienters hopp utifrån sjuksköterskans perspektiv. Dessa exkluderades då 
detta hade gett ett felaktigt resultat utifrån föreliggande studies syfte. De artiklar 
som dock handlar om sjukvårdspersonal belyser patientperspektivet och hur de 
upplever att sjukvårdspersonalen kan inverka på hoppet. 

Målet med studien var att använda den senaste forskningen inom området, dock 
gjordes ingen avgränsning i årtal. Detta eftersom det framkommit att välkända 
forskare inom området gjort tidigare studier, som ny forskning baserats på. Risken 
med att använda äldre forskning kan vara att denna inte längre överensstämmer 
med nutiden.  

Att endast inkludera studier gjorda i Europa och Nordamerika var inte en 
medveten avgränsning. Dock uppkom artiklar från övriga delar av världen som 
exempelvis Kina, men dessa var av kvantitativ karaktär eller irrelevant för 
studiens syfte och var därför inte aktuella. Att använda artiklar från Europa och 
Nordamerika kan ha präglat resultatet eftersom det finns skillnader i de olika 
sjukvårdsystemen. SOU (2002:31) redovisar att sjukvården i Sverige och Norden 
är skattefinansierad, offentlig och vård bedrivs på lika villkor för varje individ. I 
många avseenden liknar vården i Kanada de nordiska ländernas, dock ses en 
markant skillnad i USA, där sjukvården ofta är privat och inget samhälleligt 
ansvar om rätt till vård förekommer (ibid.). Eftersom en markant skillnad inom 
sjukvården finns mellan Norden och USA, kan detta ha påverkat resultat.  På 
grund av denna olikhet kunde en viss skillnad förväntas mellan de olika studierna. 
Dock hade två av de åtta artiklarna ursprung från Norden och därför ansågs 
resultatet kunna översättas till svenska förhållanden, eftersom ingen signifikant 
skillnad gällande strategier framkom i analysen.  

Dock framkom en viss olikhet gällande begreppet spirituell tro, mellan artiklar 
från Norden och Nordamerika. De nordiska studierna belyste vikten av att ha en 
tro, oavsett om denna var religiös eller inte, till skillnad från de Nordamerikanska 
studierna som enbart innefattade religiös tro. Ahmadi (2008) förklarar att det 
västerländska samhället har genomgått en betydande förändring under 1900-talet, 
vilket har bidragit till en ökad sekularisering. Dock menar författaren att USA är 
ett undantag där 80 % av befolkningen anses ha en religiös tro och använder sig 
av religiösa strategier vid krissituationer. Sverige är ett land med mycket låg nivå 
av kyrklig och privat utövande av religion. Vidare belyser Ahmadi (2008) att 
svenskar är mer spirituellt än religiöst orienterade jämfört med exempelvis USA. 
Inom den amerikanska kulturen är religion betydande eftersom tillgängligheten av 
icke-religiösa resurser är mindre än i ett sekulariserat samhället så som Sverige 
(ibid.). Detta tolkas som att en religiös skillnad föreligger mellan Norden och 
Nordamerika. Artiklarnas ursprung kan ha påverkat resultatet med tanke på de 
religiösa skillnader som förekommer. Om enbart studier från Sverige hade 
inkluderats kan religiös tro blivit en mindre betydande del i föreliggande studies 
resultat, detta på grund av religionens minskade betydelse i det svenska samhället. 
Dock är det viktigt att lyfta fram att en form av tro förekom i alla artiklar oavsett 
härkomst, trots det svenska samhällets sekularisering. 

Totalt lästes 40 abstract igenom enskilt. En nackdel med att enbart läsa abstract 
kan vara att vissa artiklar faller bort vid denna bedömning. Detta eftersom 
abstractet möjligtvis inte tydligt beskriver studiens innehåll. De åtta artiklar som 
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ligger till grund för föreliggande studies resultat genomgick en 
kvalitetsgranskning. Vi bedömde studiernas kvalitet oberoende av varandra för att 
inte riskera att färgas av varandras åsikter. Om endast en person granskar artikeln 
finns risken att kvalitetsbedömningen blir felaktig. Till kvalitetsbedömningen 
användes Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, då valet främst baserades 
på dess struktur som ansågs ge en genomgående bedömning av artiklarna. Mallens 
poängsystem gjorde artiklarna enkla att bedöma med hjälp av att omformulera 
poäng till rätt kvalitetsgrad. 

Analysmetoden genomfördes enligt Granheim och Lundmans (2004) tolkning av 
innehållsanalys, då denna metod bedömdes vara tydlig och lättförståelig. De 
meningsbärande enheterna valdes ut oberoende av varandra och valdes att inte 
översättas till svenska, då det ansågs kunna gå miste om kontexten i stycket. 
Meningsenheterna översattes därför till svenska i samband med kondensering 
vilket betraktades vara gynnsamt då originaltexten behölls i största möjliga 
utsträckning. Kategorier utformades utan större problem och gemensamt 
diskuterades och skapades relevanta subkategorier. På grund av omformulering av 
syfte fick mindre justeringar av kategorier och subkategorier utföras.  

Resultatdiskussion  
I resultatet framkom fyra strategier som kan ha inverkan på patientens hopp, Inre 
styrka, Spirituell tro, Betydelsefulla relationer samt Vårdrelation. Strategierna 
handlar dels om vad patienten själv kan göra, dels vad andra kan göra, för att 
påverka hoppet. 

Under kategorin ”Inre styrka” framkom flera strategier som kan påverka 
patientens hopp, så som självständighet, optimistiskt synsätt och vikten av att ha 
en framtidstro. Analysen påvisar betydelsen av människans inre styrka och att 
denna styrka kan bidra till bevarandet av positiva känslor, oavsett vilket skede 
cancersjukdomen befinner sig i. God sjukdomskontroll har ett starkt samband med 
en känsla av normalitet och att fortfarande kunna vara självständig i sitt 
vardagliga liv. Detta styrks av Hollis, Massey och Jevne (2007) som belyser att 
oberoende och självständighet är väsentligt för patienterna för att inte bli sin 
sjukdom. Även O’Baugh, Wilkes, Luke och George (2003) påpekar att känslan av 
hopp stärks om patienten kan leva ett ”normalt liv” och inte låta cancersjukdomen 
överta kontrollen över deras vardag (ibid.). Genom god sjukdomskontroll finns 
det möjlighet för patienten att bo kvar i sitt eget hem, något som framkommer i 
föreliggande studies resultat. Hollis et al. (2007) menar också att kontroll bidrar 
till ett upprätthållande av självständighet och på så vis kan patienten bo kvar i sitt 
eget hem. Genom att själv kunna sköta sin personliga hygien och vara självständig 
i måltidssammanhang, kan hoppet lättare bibehållas (ibid.).  Eftersom autonomi 
och integritet anses vara viktiga begrepp inom vårdvetenskapen finns en förståelse 
för detta resultat.  

Ytterligare en intressant aspekt i analysen är att attityden till livet kunde påverka 
hoppet, lika så kan inställningen till cancersjukdomen inverka på känslan av hopp.  
O’Baugh et al. (2003) påpekar att en positiv attityd och att sträva efter normalitet 
hjälper patienterna att se ljus under sin sjukdomstid. Genom att vara positiv menar 
patienterna att de har kontroll över situationen. Vidare framför O’Baugh et al. 
(2003) att det inte handlar om att besegra sjukdomen utan snarare att inte låta sig 
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besegras av denna. Även Tutton et al. (2009) belyser att hopp handlar om 
acceptans gentemot sin sjukdom samt viljan att övervinna den. 

Resultatet i föreliggande studie pekar på ett samband mellan viljan att leva och en 
tro på bot, detta trots att chansen ibland är mycket liten. Detta resultat förvånar 
och det är intressant att få insikt om att patienten fortfarande kan ha hopp, även 
om sjukdomen är obotlig. På liknande sätt redogör Wiles, Cott och Gibson (2008) 
om cancerpatienters förväntningar om bot, även om detta inte alltid kan förväntas.  

I analysen tydliggörs vikten av att sätta upp mål i vardagen, vilket är en strategi 
till att främja hopp. Det är dock väsentligt att sätta upp mindre mål, hellre än 
långsiktiga mål, på grund av en begränsad livslängd. Hollis et al. (2007)  styrker 
detta då studien redovisar att mål gav patienterna en känsla av hopp inför 
framtiden. Framtidsinriktade mål kan relatera till händelser och fokusera på 
exempelvis en födelsedag. Kortsiktiga mål och att ”ta en dag i taget”, kan vara ett 
bra sätt att främja hopp, framför allt för de som känner hopplöshet inför framtiden 
(ibid.). Även Raleigh (1992) belyser vikten av att ha mål, dock visar detta resultat 
att patienterna hellre sätter upp långsiktiga mål som kan uppnås inom en 
femårsperiod, än att sätta upp kortsiktiga mål (ibid.). Detta motsäger det som 
framkom i föreliggande studie, då kortsiktiga mål anges som positivt för hoppet. 
En tolkning kan vara att patienten vill blicka framåt och se möjligheter i 
framtiden.   

Kategorin ”Spirituell tro” belyser förhållandet mellan tro och hopp. Något som 
framkom är att tro är individuellt och betydelsefullt oavsett om tron handlar om 
religion eller inte. Duggleby och Wright (2005) menar att andlighet skapar 
mening med händelser och är en viktig källa till hopp. Gall et al., (2000) redovisar 
att religion kan hjälpa patienten att anpassa sig till den förändrade livssituation 
som uppkommit i samband med cancersjukdomen. Vidare belyses att en relation 
till Gud kan vara en källa till hopp och stärka människans inre resurser, och på så 
vis kan individen lättare hantera stress. Holt et al. (2009) förklarar att religiositet 
kan vara ett stöd för patienten i sin cancersjukdom och att en viss koppling kan 
ses mellan religiösa handlingar och överlevnad. 

Hollis et al. (2007) redogör att vissa patienter bearbetar sjukdomen genom att 
tolka detta som ett ”straff” eller en ”väckarklocka” från Gud för att få möjlighet 
till en förändring av livet (ibid.), vilket även skildras i föreliggande studie. Med 
hjälp av religion och andlighet kan negativa händelser tolkas på ett mer positivt 
sätt och därmed lättare hanteras (Gall et al., 2000). Ahmadi (2008) påpekar dock 
att en negativ effekt av religionen kan vara att händelserna förklaras som ödet och 
karma, och att personen därför inte kan inverka på sjukdomen. Om sjukdomen ses 
som ”Guds vilja” finns en risk att patienten slutar kämpa och i stället ser det som 
en lärdom att ta del av. Med detta belyser Ahmadi (2008) att de patienter som har 
en religiös förklaring på sjukdomen kan ha en sämre chans att överleva, än de som 
har ett mer vetenskapligt synsätt.  

I föreliggande studies analys framkom att betydelsefulla relationer är en strategi 
för att känna hopp. Relationerna innefattar personer i patientens närhet, som 
exempelvis familj, vänner, sjukvårdspersonal och medpatienter. Dessa personer 
kan inge hopp genom att visa omtanke, stöd och kärlek samt genom små gester 
som telefonsamtal och vykort. Moore (2005) bekräftar detta resultat genom att 
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påpeka att hopp främjas av värdefulla relationer. Vidare styrks detta resultat av 
Duggleby och Wright (2005), Hollis et al. (2007), Mattioli, Repinski och Chappy 
(2008) och Raleigh (1992), som menar att familj och vänner är en mycket viktig 
del för att känna hopp och att dessa relationer kan stärka patienten. Mattioli et al. 
(2008) beskriver vidare hur samhörighet med andra kan hjälpa patienten genom 
sin sjukdomstid, vilket även bekräftas i föreliggande studie. Lika så verifierar 
Mattioli et al. (2008) att mindre gester från familj, vänner, kollegor och andra 
människor i personens omgivning kan vara av stor betydelse. 

I kategorin ”Vårdrelation” tydliggörs vikten av en god vårdrelation mellan 
patient och sjukvårdspersonal, som en strategi för att påverka hopp. Respekt, 
ärlighet, engagemang och genuin omtanke är viktiga hörnstenar för en optimal 
vårdrelation. Björck och Sandman (2007) förklarar vårdrelation som ett 
fundamentalt begrepp inom vårdvetenskapen och således en väsentlig 
utgångspunkt för god omvårdnad. Dahlberg et al. (2003) beskriver vårdrelation 
som en mellanmänsklig relation mellan sjukvårdspersonal och patient och bygger 
på att visa respekt för patientens upplevelse och känslor. Vidare redogör Dahlberg 
et al. (2003) att en god vård har som syfte att lindra lidande och skapa 
välbefinnande. Detta kan kopplas ihop med Björck och Sandman (2007) som 
menar att vårdandets grundmotiv är viljan att göra gott för en annan människa. 
O’Baugh et al. (2003) bekräftar föreliggande studies resultat genom att belysa att 
många patienter betonade vikten av att ha en god relation med 
sjukvårdspersonalen för att känna hopp. Hollis et al. (2007) förklarar att det kan 
vara en komplicerad uppgift för sjukvårdspersonalen att underlätta patientens 
upplevelse av hopp, särskilt i svåra situationer då hopplöshet föreligger (ibid.). 

Analysen visar att god kommunikation kan påverka patienten positivt, detta bland 
annat genom att information förmedlas på ett ärligt och ömsint sätt. Även att 
sjukvårdspersonalen är närvarande, engagerad och tar tillvara på tiden under mötet 
med patienten bidrar till att främja hoppet. Stajduhar, Thorne, McGuinness & 
Kim-Sing (2010) belyser betydelsen av att visa omtanke, ägna tid åt patienten 
samt ärlig information, som viktiga beståndsdelar i vårdrelationens kontext. 
Genom ögonkontakt, aktivt lyssnande och att inbringa lugn med sitt kroppsspråk 
kan sjukvårdspersonal få patienten att känna att tid finns för dem. Dock påpekas 
att det inte är tidslängden som avgör, utan kvaliteten på tiden som spenderas hos 
patienten (ibid.).  

Vidare pekar analysen på att när information är bristfällig och ges på ett likgiltigt 
och distanserat sätt, skapas en negativ och respektlös atmosfär som bidrar till att 
hoppet minskar hos cancerpatienterna.  Även Stajduhar et al. (2010) bekräftar att 
förmedling av information kan påverka patienten negativt då den framförs på ett 
okänsligt sätt. Lika så kan påskyndade möten skapa negativ inverkan på hoppet. 
Dahlberg et al. (2003) menar att ansvaret för en god vårdrelation ligger hos 
sjukvårdspersonalen. Olika hinder som kan bidra negativt till vårdrelationen kan 
vara sjukvårdspersonalens rädsla att bli alltför känslomässigt involverad i 
patienten och därför kan en distans till patienten skapas. Ytterligare ett hinder som 
beskrivs är tid, då en pressad arbetssituation kan förhindra att en god vårdrelation 
uppnås (ibid.).  Något som också framkom i föreliggande studies resultat var att 
vissa patienter inte upplever att sjukvårdpersonalen påverkar hoppet alls. Detta 
kan möjligen kopplas till Björck och Sandman (2007) som belyser att relationen 
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mellan sjukvårdspersonal och patient har förändrats över tiden. I samband med 
kortare vårdtider tenderar de mellanmänskliga möten att bli kortare och flyktigare 
(ibid.). Eftersom sjukvårdspersonalen kan ha stor inverkan är det därför av 
betydelse att en god vårdrelation grundas och bibehålls för bästa möjliga vård. 

SLUTSATS  
Att drabbas av cancer innebär betydande förändringar i tillvaron då livet och det 
som känns meningsfullt hotas. Hoppet påverkar människans vilja att leva och är 
således en väsentlig komponent för att hantera en svår sjukdomsdiagnos. Syftet 
med studien var att belysa de strategier som kan påverka cancerpatienters hopp. 
Litteraturstudiens resultat pekade på en rad strategier som kunde inverka på 
hoppet. Många använde sin inre styrka, så som att ha en framtidstro, optimism 
samt bevara sin självständighet, som olika strategier för att främja hopp. Lika så 
hade en spirituell tro betydelse. Andra källor till hopp var relationer i patientens 
närhet, främst familj och vänner, men även medpatienter kunde inge hopp. 
Sjukvårdspersonalens bemötande kunde påverka patientens hopp både positivt 
och negativt, och det var därför väsentligt med en god vårdrelation. Genom en 
förståelse för vilka strategier som kan påverka cancerpatienters hopp, samt 
vårdrelationens betydelse, kan vi lättare hjälpa patienterna genom den 
livssituation och förändring som en cancersjukdom innebär. 
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Bilaga 1 - Artikelsökning  

DATABAS SÖKORD ANTAL TRÄFFAR UTVALDA 
ARTIKLAR 

ANVÄNDA 
ARTIKLAR 

CINAHL Hope  1864 0 0 

CINAHL Cancer patiens OR Neoplasms 35306 0 0 

CINAHL nurse-patient relations OR professional-patient relations 28290 0 0 

CINAHL Strategies  55002 0 0 

CINAHL Hope AND Cancer patients OR Neoplasms AND strategies 20 14 4 

CINAHL  Hope AND strategies AND nurse-patient relations OR professional-
patient relations 

12 4 0 

CINAHL Hope AND Cancer patients OR Neoplasms AND nurse-patient relations 
OR professional-patient relations 

15 12 2 

CINAHL Hope AND Herth 12 5 1 

PSYCINFO Hope AND Benzein 19 5 1 
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Bilaga 2 – Artikelöversikt 1(2) 

Författare / Land / 
År 

Titel Tidsskrift Syfte Metod / Urval Resultat Kvalitet 

Post-White, J., 
Ceronsky, C., Kreitzer, 
M-J., Nickelson, K., 
Drew, D., Watrud 
Mackey, K., 
Koopmeiners, L. & 
Gutknecht, S.  
USA  
(1996). 

Hope, spirituality, sense 
of coherence, and quality 
of life in patients with 
cancer. 

Oncologic 
Nursing Forum 

“To explore patients’ own 
meaning of hope and strategies 
used to sustain hope while facing 
cancer and to assess the 
relationship of hope to spiritual 
beliefs, sense of coherence, and 
quality of life.” 

Kvalitativ ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
32 män och kvinnor. 

Att finna mening och att 
omvärdera sina resurser var 
faktorer viktiga för att känna 
hopp och en känsla av 
sammanhang. Många 
deltagare upplevde att 
spirituell tro och relationer var 
viktiga för hoppet. 

Grad 1 

Koopmeiners, L., Post-
White, J., Gutknecht,S., 
Ceronsky, C., 
Nickelson, K., Drew, 
D., Watrud Mackey, K. 
& Kreitzer, M-J. 
 USA 
 (1997). 

How healthcare 
professionals contribute 
to hope in patients with 
cancer. 

Oncologic 
Nursing Forum 

“To explore whether healthcare 
professionals influence the level 
of hope in patients with cancer 
and, if so, how they influence 
their hope.” 

Kvalitativ ansats. 
 Semistrukturerade 
intervjuer 
32 män och kvinnor. 

Sjukvårdspersonal har både 
positiv och negativ inverkan 
på patienterna. 

Grad 1 

Herth, K. 
 USA 
 (1990).  

Fostering hope in 
terminally-ill people. 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

“This study explored the meaning 
of hope and identified strategies 
that are used to foster hope” 

Triangulering.  
30 obotligt sjuka 

Sju faktorer som främjar hopp 
och tre som hindrar hoppet 
framkom. 

Grad 1 

Buckley, J. & Herth, K 
England 
 (2004). 

Fostering hope in 
terminally ill patients. 

Nursing Standard “To investigate the meaning of 
hope, identify strategies that 
terminally ill patients use in 
maintaining and fostering hope 
during the final stage of life, 
explore changes in hope during 
the dying trajectory” 

Triangulering,  
16 vuxna som fick 
palliativ vård. 

Hoppet förändrades inte över 
sjukdomsförloppet. Sju 
faktorer som främjar hopp och 
tre faktorer som hindrar hopp 
framkom. 

Grad 1 

Benzein, E., Norberg, 
A. & Saveman, B-I. 
 Sverige 
 (2001).  

The meaning of the lived 
experience of hope in 
patients with cancer in 
palltiative home care. 

Palliative 
Medicine 

“Att belysa innebörden av den 
levda erfarenten av hopp hos 
patienter I palliative 
hemsjukvård” 

Kvalitativ ansats. 
Berättande intervjuer 
11 patienter. 

Hopp är en dynamisk upp-
levelse som är viktig för ett 
meningsfullt liv och en värdig 
död för de patienter som lider 
av obotlig cancer. 

Grad 1 
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Bilaga 2 – Artikelöversikt 2(2) 

Författare / Land / 
År 

Titel Tidsskrift Syfte Metod / Urval Resultat Kvalitet 

Duggleby, W. & 
Wright, K.  
Kanada 
 (2004). 

Elderly palliative care 
cancer patients’ 
descriptions of hope-
fostering strategies. 

International Journal of 
Palliative Nursing 

“Describe perceptions of 
hope-fostering strategies of 
elderly patients with 
advanced cancer receiving 
palliative home care” 

Kvalitativ ansats. 
 Intervjuer. 
 5 män och 5 kvinnor 

Faktorer som främjar hopp 
visade sig vara: att lämna 
ett arv efter sig, uppnå 
kortsiktiga mål, “stänga av 
tankarna”, stöttande 
anhöriga, symboler för 
hopp, positiva tankar, 
uppriktig information och 
symtomkontroll. 

Grad 1 

Lindholm, L., 
Holmberg, M. & 
Mäkelä, C. 
 Finland 
 (2005). 

Hope and hopelessness – 
nourishment for the 
patient’s vitality. 

International Journal 
for Human Caring. 

“To increase the 
understanding of the 
significance of hope and 
hopelessness for patients’ 
vitality”. 

Kvalitativ och kvantitativ 
ansats. 
 Enkät och 
semistrukturerad 
intervju. 
 50 kvinnor med 
bröstcancer.  

Hopp och hopplöshet 
samspelar i ett ambivalent 
förhållande när livet hotas, 
vilket ger möjlighet att 
uppleva hopp. 

Grad 2 

Saleh, U. S. & 
Brockopp, D. Y. 
 USA 
 (2001). 

Hope among patients 
with cancer hospitalized 
for bone marrow 
transplantation. 

Cancer Nursing “To further an 
understanding concerning 
the concept of hope in a 
purposive sample of nine 
patients with cancer 
hospitalized for bone 
marrow transplantation”. 

Kvalitativ ansats. 
Semistrukturerad 
intervju. 
 Nio cancerpatienter. 

Deltagarna använde sex 
strategier för att främja 
hoppet: en tro på Gud, 
ömsesidiga relationer, vara 
positiv, tro på överlevnad, 
leva i nuet och främja 
aktivitet. Spirituell tro och 
familj visade sig vara de 
viktigaste faktorerna. 

Grad 1 



23 
 

Bilaga 3 - Kvalitetsbedöming 
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Bilaga 4 – Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Subkategori 

”Five subjects mentioned that talking and 
being with other patients with cancer 
provided a sense of hope for cure and 
survival.” 
 Post-White et al. (1996).  

Samhörighet med andra 
cancersjuka patienter gav en 
känsla av hopp för bot och 
överlevnad. 

Samhörighet gav en känsla av 
hopp. 

Betydelsefulla relationer Medpatienter 

“The most common response to how 
healthcare professionals increased 
patients’ hope was by being present. The 
responses indicated that the most 
important way of being present was by 
taking time to talk.” 
 Koopmeiners et al. (1997).  

Sjukvårdspersonal kan öka 
patientens hopp genom att 
vara närvarande och en viktig 
del i att vara närvarande är att 
ta sig tid att samtala. 

Sjukvårdspersonalens 
engagemang kan öka patientens 
hopp. 

Vårdrelation  

”The participants never used the term 
'goal' when describing hope-fostering 
strategies, rather, they used the term 
'aims'. When this usage was further 
explored, several participants expressed 
that 'goal' connoted the distant future and 
was therefore not appropriate because of 
their limited life expectancy.”  
Herth, (1990). 

Deltagarna ville inte sätta upp 
höga mål, utan använde i 
stället små kortsiktiga mål för 
framtiden på grund av sin 
begränsade livslängd och på så 
sätt främja hoppet. 

Kortsiktiga mål för framtiden 
främjar hopp. 

Inre styrka Framtidstro 

“Fifteen of the 16 participants felt that 
having faith in a spiritual world 
encouraged hope. Five identified a strong 
Christian faith as being extremely 
important to them. Seven talked of their 
faith in God, linking it with their 
families.”  
Buckley & Herth. (2004).  

Majoriteten ansåg att spirituell 
tro främjade deras hopp. 

Spirituell tro främjar hopp. Spirituell tro  

”Support and encouragement from family 
and friends also fostered hope for the 
participants. Family and friends fostered 
hope by 'smiles' and by caring”. Benzein 
et al. (2001).  

Stöd och uppmuntran från 
familj och vänner främjade 
deltagarnas hopp. 

Stöd och uppmuntran främjar 
hopp. 

Betydelsefulla relationer Närstående 
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