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Sammanfattning    
Hopp är ett mångfacetterat begrepp med svårförklarad innebörd, vilket i 
vårdvetenskaplig forskning beskrivs som en känsla, upplevelse eller behov. 
Undersökningar visar att en tredjedel av Sveriges befolkning lever med kronisk 
sjukdom, som i vårdvetenskapen beskrivs som långvarig, ofta permanent och med ett 
progressivt förlopp. Hopp anses påverka kroniskt sjuka människors upplevelse av 
sjukdom i positiv riktning och sjuksköterskans attityd och handlingar av hoppfullhet är 
viktiga för patientens förmåga att känna hopp. Avsaknad av hopp kan leda till social 
isolering, ensamhet, negativ inverkan på självbilden, förtvivlan, hopplöshet och känslan 
av att vara till last. Begreppsanalysen görs därför för att undersöka hur kroniskt sjuka 
människor uttrycker och upplever hopp, samt hur ökad förståelse för hoppets betydelse 
kan främja god omvårdnad. Syftet är även att undersöka hur begreppet hopp beskrivs 
generellt. Segestens modell för begreppsanalys har använts, och resultatet bygger på 
vårdvetenskapliga artiklar samt olika slags ordböcker och lexikon. Resultatet 
presenteras i tre tabeller och förklarande text som visar på karaktäristiska, 
förutsättningar och konsekvenser av begreppet hopp generellt samt kontextuellt för 
kroniskt sjuka människor. En sammanfattning av den kontextspecifika analysen 
presenteras även för att förtydliga resultatet. Typexempel, gränsexempel och 
antiexempel utformas för att visa på hur begreppet uttrycks i verkligheten. I 
diskussionen framhålls de mest framträdande karaktäristiska vara tro på en högre makt, 
positiv framtidstro, känsla av samhörighet samt drömmar och önskningar. Det 
framkommer att hopp uttrycks olika beroende på vilka premisser som föreligger, 
exempelvis typ av sjukdom. Sjuksköterskans förhållningssätt och förmåga att framhålla, 
hjälpa att bibehålla samt inspirera till hopp för den kroniskt sjuka människan är en 
viktig hoppingivande funktion. 
 
 
Nyckelord: Hopp, kronisk sjukdom, upplevelse, begreppsanalys, vårdvetenskap 
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INLEDNING 

Under en föreläsning av universitetslektor Britt-Marie Lindblad, där begreppsanalys 
som uppsatsmodell presenterades, väcktes ett intresse för tillvägagångssättet. Det 
kändes intressant att studera ett begrepp mer ingående för att få en djupare förståelse för 
dess innebörd. Vi undersökte möjligheten att skriva en begreppsanalys om hoppets 
betydelse i en kontext av suicidala människor, men upptäckte att patientgruppen till 
största del förekom i ett psykiatriskt sammanhang. Denna kontext valdes bort, då tanken 
var att rikta begreppsanalysen mot ett arbetsområde allmänsjuksköterskan oftare 
kommer i kontakt med. Under våra sökningar gällande begreppet hopp i 
vårdsammanhang framkom det vara vanligt förekommande i artiklar om kroniskt sjuka 
människor. Vår uppfattning är att kronisk sjukdom drabbar människor i alla åldrar och 
att det är en vanligt förekommande patientgrupp på vårdavdelningar och mottagningar. 
Att få en ökad förståelse för hur kroniskt sjuka människor upplever hopp är därför en 
viktig kunskap för allmänsjuksköterskan.  
 
BAKGRUND 

En av anledningarna till varför en begreppsanalys genomförs är att öka förståelsen av 
begreppets betydelse för patienten. Genom att tydliggöra begreppet generellt samt 
kontextuellt, här hopp i kontexten kroniskt sjuka människor, ökar möjligheten att 
uppmärksamma patientens behov utifrån innehållet i det undersökta begreppet 
(Segesten, 2006). Hopp är ett vanligt förekommande ord i det dagliga språket och 
förekommer både som substantiv och verb. Det är ett mångfacetterat begrepp som anses 
ha en svårförklarad innebörd (Simpson, 2004). Hopp ger den sjuka människan 
motivation och energi att möta motgångar och svåra uppgifter till följd av sjukdom 
(Breievne & Kristoffersen, 2005). I vårdvetenskaplig forskning beskrivs hopp som en 
känsla, upplevelse eller behov. Det finns en nödvändighet att vidare klargöra begreppet 
hopps innebörd i en vårdkontext för att som vårdpersonal kunna ge bästa möjliga 
individanpassad omvårdnad (Kylmä & Vehviläinen-Julkunen, 1997). 
 

Kronisk sjukdom 
Uppslagsordet kronisk härstammar från latinets chro´nicus, vilket betyder 'långvarig', 
'kronisk' och 'som avser tiden' (Nationalencyklopedin, 2008). Ordet kronisk förklarar ett 
tidsmått som är långvarigt, utdraget och varar längre än tre månader, men tidens 
omfattning kan variera vid olika sjukdomstillstånd. Termen kronisk används ofta som 
motsatsen till akut och innebär ett långvarigt sjukdomstillstånd av benign eller malign 
karaktär (Lindskog, 2004). I vårdvetenskaplig forskning beskrivs kronisk sjukdom som 
långvarig, ofta permanent och med ett progressivt förlopp (Öhman, Söderberg & 
Lundman, 2003). Undersökningar av levnadsförhållanden gjord av Statistiska 
centralbyrån visar att cirka 48 % av Sveriges befolkning mellan 16-84 år (2003) lider av 
långvarig sjukdom eller långvariga besvär (Hafting, 2007). Ytterligare undersökningar 
som endast undersökt förekomsten av kronisk sjukdom, tyder på att en tredjedel av 
befolkningen är drabbad (Kristoffersen, 2005). I socialstyrelsens folkhälsorapport 
(2005) framkommer att mortaliteten vid många sjukdomar minskat, vilket leder till att 
fler lever med en kronisk sjukdom. Det finns stora individuella skillnader i hur kronisk 
sjukdom upplevs och påverkar den drabbade. Upplevda begränsningar beror till stor del 

 1



på personliga förutsättningar, men även yttre faktorer som exempelvis socialt nätverk, 
arbete och bostad spelar in (Hafting, 2007). 
 

Tidigare forskning 
Tillvaron för kroniskt sjuka människor präglas ofta av nedsatt funktionsförmåga, 
närvaro av besvärliga symptom samt perioder av försämring. Dessa faktorer kan 
påverka upplevelsen av hopp annorlunda gentemot människor utan sjukdom (Kim, Kim, 
Schwarts-Barcott & Zucker, 2006). Två allvarliga konsekvenser av kronisk sjukdom är 
att det sociala nätverket minskar och den sociala isoleringen ökar. Det kan leda till 
känslor av ensamhet, depression, minskad förmåga till att delta i aktiviteter samt 
känslan av att vara till last, vilket bidrar till ökad ohälsa (Öhman, Söderberg & 
Lundman, 2003). Ytterligare artiklar bekräftar att leva med en kronisk sjukdom kan 
innebära förtvivlan och hopplöshet som resultat av minskad eller förlorad känsla av 
hopp (Kylma, 2005). Kronisk sjukdom innebär inte alltid en bister framtidstro präglad 
av hopplöshet och förtvivlan, det finns forskning som tyder på att människor trots 
sjukdom kan uppleva hälsa. Känslor som gott självförtroende, social interaktion, 
skapandet av nya möjligheter samt att värdesätta livet, är faktorer som gör upplevelsen 
av hälsa aktuell, trots kronisk sjukdom (Öhman, et al. 2003). 
 
Det beskrivs finnas ett klart samband mellan hopp och hälsa, upplevt av både patienter 
och vårdpersonal (Kylmä & Vehviläinen-Julkunen, 1997). Hopp kan göra en positiv 
skillnad i kroniskt sjuka människors upplevelse av sjukdom och deras syn på livet. 
Vårdpersonalens attityd och handlingar påverkar i stor utsträckning patientens förmåga 
att känna hopp och vad de hoppas på. Att inge hopp sträcker sig bortom att ”bara” 
hjälpa patienten att må bättre (Simpson, 2004). Utöver den fysiska smärtan som 
patienten måste utstå, tillkommer utmaningen att bemöta de svåra konsekvenserna av 
den psykosociala aspekten. Vårdpersonal bör ta hänsyn till det känslomässiga 
pendlandet mellan hopp och förtvivlan för att skapa individuellt anpassade 
omvårdnadshandlingar (Corbett, Foster & Ong, 2007). 
 
Tidigare forskning kring hoppets betydelse och innebörd för kroniskt sjuka människor 
finns, men det saknas däremot tillräcklig forskning inom området som berör hoppets 
betydelse för samverkan mellan patienter och omvårdnadspersonal (Simpson, 2004).  
 

Vårdvetenskaplig förankring 
Hälsa beskrivs som något mångdimensionellt och relativt, det går inte att klargöra 
gränser för vad som är hälsa. Olika former av ansa, leka och lära, leder till ökat 
välbefinnande samt främjar hälsoprocessen, och sker genom en attityd av tro, hopp och 
kärlek. Ansa beskrivs på ett andligt plan som att få möjlighet att tala om existentiella 
frågor. Leka kan ses som att genom fantasi och skapande uttrycka önskningar, och 
lekandet kan leda till känslor av samhörighet och gemenskap. Lärandet utvecklas i 
samspel med andra människor, och handlar om att skapa en egen förståelse för något. 
Upplevelsen av hälsa varierar från individ till individ samt vid olika tidpunkter i livet. 
Trots att observerbara tecken på ohälsa finns, kan individen uppleva välbefinnande och 
därmed känna sig ”frisk”. Vidare beskrivs två olika sätt att uppnå välbefinnande vid 
sjukdomstillstånd. Det första är att vara medveten om sjukdomen, och acceptera 

 2



situationen. Det andra handlar om att förneka sjukdomen och på så sätt känna 
välbefinnande. Hälsa beskrivs därmed som mer än frånvaro av sjukdom. Då kroppen 
förändras som konsekvens av sjukdom, ändras tillgången till verkligheten och således 
den upplevda livsvärlden. Livsvärld är den verklighet vi upplever genom våra kroppar 
och därmed inte synonymt med den fysiska verkligheten vi lever i (Wiklund, 2003).  
 
PROBLEMFORMULERING 

Allt fler människor lever idag med kronisk sjukdom, det är ett allvarligt hälsoproblem 
och uppskattningsvis är en tredjedel av Sveriges befolkning drabbad. Upplevelsen av 
kronisk sjukdom är individuell och påverkas av inre och yttre faktorer så som personliga 
förutsättningar och socialt nätverk. Hopp anses vara en viktig del i livet hos alla 
människor där både patienter och vårdpersonal beskriver hopp som en viktig faktor för 
att uppnå upplevelsen av hälsa. Avsaknad av hopp vid kronisk sjukdom kan leda till 
social isolering, ensamhet, negativ inverkan på självbilden, förtvivlan, hopplöshet och 
känslan av att vara till last. Det finns även en nödvändighet i att förklara ett begrepps 
innebörd generellt, utan kontextuell förankring. Genom en generell analys skapas en 
förståelse för om och hur begreppet har förändrats över tid, hur det beskrivs i nuläget, 
samt om innebörden skiljer sig åt i olika språk.   
 
Tidigare forskning kring hur kroniskt sjuka människor upplever hopp finns, men det 
saknas tillräcklig forskning kring hoppets betydelse i omvårdnadskontext. Hopp anses 
påverka kroniskt sjuka människors upplevelse av sjukdom i positiv riktning och 
sjuksköterskans attityd och handlingar av hoppfullhet är viktiga för patientens förmåga 
att känna hopp. Det är därför av stor vikt att som sjuksköterska kunna sätta sig in i den 
kroniskt sjuka människans livsvärld, och på så vis skapa en förståelse av hur hopp 
upplevs och vad det betyder för dessa patienter. 
 
SYFTE 

Syftet med begreppsanalysen är att undersöka hur kroniskt sjuka människor uttrycker 
och upplever hopp, samt hur ökad förståelse för hoppets betydelse kan främja god 
omvårdnad. Syftet är även att undersöka hur begreppet hopp beskrivs generellt. 
 
METOD 

Datainsamling 
Vi valde ett begrepp relevant för allmänsjuksköterskans arbetsområde och 
vårdvetenskapen, som inte var alltför omfattande. Sökning gjordes både kontextuellt 
och generellt. Vi undersökte begreppets ursprung, synonymer och förändring över tid 
genom att söka på hopp och hoppas i svenska ordböcker, nätlexikon, 
synonymordböcker samt etymologiska ordböcker. De valda ordböckerna är de mest 
välkända och etablerade i Sverige. För att få ett brett historiskt spann på begreppets 
semantiska betydelse, valdes nypublicerade ordböcker i kontrast till de äldsta som gick 
att finna på Borås högskolas bibliotek. Även svensk-engelska lexikon samt engelska 
ordböcker har använts för översättning och beskrivning av begreppet. Vetenskapliga 
artiklar söktes gällande begreppet, och vi tog reda på om liknande begreppsanalyser 
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redan gjorts. De sökord som använts för att hitta vetenskapliga artiklar är hope, chronic, 
chronic disease, qualitative, experience, interview samt mental care där det sistnämnda 
valts för att exkludera den kontexten. Använda databaser var Cinahl, Blackwell Synergy 
samt sökmotorn Samsök. Dessa valdes då de är de främst presenterade 
vårdvetenskapliga databaserna under utbildningen. I databasen Cinahl användes vid 
första tillfället sökorden hope*, chronic* och qualitative i fälten ”all text” vilket gav 80 
träffar. Vid andra tillfället användes sökorden hope* och qualitative i fälten ”all text”, 
mental care lades till med bindeordet not för att exkludera den kontexten, vilket gav 943 
träffar. I databasen Blackwell Synergy användes vid första tillfället sökorden hope*, 
chronic* och qualitative i fälten ”all text” vilket gav 5670. Vid andra tillfället användes 
sökorden hope*, chronic* och qualitative där chronic* användes i fältet ”keyword” och 
de andra i fältet ”all text”, vilket gav 118 träffar. I sökmotorn Samsök gjordes 
sekundärsökning utifrån relevanta artiklars referenslitteratur. Vid granskning av 
referenslitteratur fann vi flertalet intressanta artiklar av författaren Miller. Genom att 
använda sökorden Miller i fältet ”author” och hope i fältet ”all text”, gjordes en sökning 
i Samsök som gav 165 träffar. Sökresultaten har gett varierande antal träffar beroende 
på kombination, sökfält och trunkering. 
 
Efter genomgång av relevanta artiklar som svarar till begreppsanalysens syfte, användes 
deras referenslitteratur som underlag för sekundärsökning. Flera refererade artiklar var 
svåra att finna i de databaser och den sökmotor som presenterats ovan. Tio artiklar 
valdes ut till grund för begreppsanalysens resultatdel. Inklusionskriterium för artiklarna 
som valdes innefattade vetenskaplig granskning, publikationsår senare än 1995, 
begreppet hopps förekomst samt kvalitativ forskningsgrund. Ett specifikt 
inklusionskriterium för de kontextuella artiklarna var även kroniskt sjuka människors 
upplevelser. Intressanta rubriker i sökningarnas resultatlistor undersöktes noggrannare 
genom att sammanfattningarna lästes. De relevanta artiklar som gick att nå genom ovan 
nämnda databaser och sökmotor hämtades och efter ytterligare granskning togs beslutet 
om artikeln var relevant till begreppsanalysen. Då alla vetenskapliga artiklar som valts 
att användas i begreppsanalysen hämtats från vårdvetenskapliga databaser, har även den 
generella analysen anknytning till vården.  
 

Dataanalys 
Olika tillvägagångssätt kan användas vid begreppsanalys. I arbetet valdes en modell 
som är framtagen specifikt för vårdvetenskap. Denna modell bygger i sin tur på olika 
beskrivningar av bland andra Walker och Avant samt Schwarts-Barcott och Kim 
(Segesten, 2006). 
 
Segesten (2006) beskriver begreppsanalysens genomförande i följande steg. 
1. Välj ett begrepp 
2. Välj sammanhang (kontext) 
3. Sök begreppet 
4. Identifiera, sortera och gruppera 
5. Beskriv begreppet 
6. Pröva identifierade karaktäristiska 
7. Presentera resultatet 
8. Diskussion 
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Vi läste noggrant igenom vår datainsamling så att det lättare gick att göra en bra 
indelning gällande vad som är generellt och kontextspecifikt. I båda indelningarna 
grupperades sedan liknande uttryck, och varje grupp benämndes karaktäristiska. 
Därefter prövade vi detta gentemot det valda begreppet för att se om de karaktäristiska 
var utmärkande för begreppet. Vi återgick sedan till ursprungsmaterialet och sökte efter 
förutsättningar och konsekvenser av begreppet som studerades. Efter att ha identifierat 
utmärkande uttryck för begreppet hopp, skrevs de ner utan bestämd ordningsföljd. 
Uttrycken skrevs sedan ut i pappersformat och för att skilja dem åt, klipptes de isär. 
Denna identifiering gjordes åtskiljt både i de generella samt kontextspecifika artiklarna. 
Liknande uttryck grupperades, placerades i olika kuvert och benämndes karaktäristiska. 
Samma tillvägagångssätt användes för att gruppera och benämna förutsättningar samt 
konsekvenser för hopp. Begreppets karaktäriska, förutsättningar och konsekvenser 
beskrevs, sedan utformades typexempel, gränsexempel och antiexempel för att 
förtydliga begreppets innebörd. Vi redogjorde för resultatet i alla tidigare beskrivna 
delar så ingående som möjligt, samt avslutade med en sammanfattning av den 
kontextspecifika analysen. Valet av metod, litteraturen och begränsningar diskuterades. 
Slutligen reflekterade vi över analysen som gjorts och resultatet som presenterats.  
 
RESULTAT 

Sök begrepp 
Etymologisk analys 
I den etymologiska analysen framkommer begreppets ursprung, härledning och historia 
(Nationalencyklopedin, 2008). 
 
Grekisk mytologi nämner hopp i berättelsen om Pandoras ask. Pandora var den första 
kvinnan på jorden, hon skapades av jord för att sprida olycka och elände bland 
människorna. Pandora fick bland många gåvor av gudarna en ask som hon förbjöds 
öppna. Nyfikenheten drev henne till att bryta mot förbudet att öppna asken. När asken 
öppnades flög allt ont som människan kan drabbas av ut. De sjukdomar, lidande, svält 
och olyckor som gudarna hade besparat människorna från, släpptes nu fria. Det enda 
som fanns kvar i asken var Elpis, hoppet. Då hoppet var det enda som blev kvar anses 
hoppet vara det sista som överger människan. Pandora hörde Elpis sorgsna skrik och 
släppte därför ut hoppet i världen som tröst till människorna (Buxton, 2007; Kaster, 
1991; Philip, 1996). 
 
Både hopp och hoppas kommer från det fornsvenska ordet 'hop' vilket härstammar från 
lågtyskans 'hopen'. De anses ha samma betydelse men ovisst ursprung 
(Nationalencyklopedin, 2008). 
 
Hopp förekommer för första gången i svenska språket 1680. Det kan jämföras med 
danskans hop, tyskans hopp, franskans hop, tjeckiskans och sanskrits hop, vilka är 
delvis uppkomna oberoende av varandra (Hellquist, 1980). 
 
Semantisk analys 
I den semantiska analysen framkommer begreppets betydelse eller mening 
(Nationalencyklopedin, 2008). 
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Bonniers Svenska Ordbok (2002) 
Hopp – Förväntan, förtröstan, utsikter. 
Hoppas – Önska och våga tro. 
 
Nationalencyklopedin (2008) 
Hopp - Grundad tro på (och önskan om) gynnsam utveckling av visst slag; särskilt om 
känslomässigt grundad tro. Historiskt: sedan äldre fornsvensk tid; fornsvenska hop.. 
Hoppas – Önskan och i viss mån tro på gynnsam utveckling. 
 
Norstedts Svenska Ordbok (2004) 
Hopp - Grundad tro på (och önskan om) gynnsam utveckling av visst slag; särskilt om 
känslomässigt grundad tro. 
Hoppas – Önskan och i viss mån tro på gynnsam utveckling. 
 
Ordbok öfver Svenska Medeltids-språket (1884-1973) 
Hopp - förhoppning. Hop, tro ok kärleker. 
Hoppas – Med passiv betydelse: väntas, förväntas. 
 
Ordbok över Svenska Språket (1893-) 
Hopp – Ordet kan i svenskan vara inlånat från tyskan. Numer anslutes det vanligen till 
hoppa. 
Hoppas – Förväntan att något önskat ska inträffa eller gå i uppfyllelse eller erhållas. 
Förhoppning. Sätta sin lit till, eller förtröstan på någon eller något. Knyta sina 
förhoppningar till någon eller något. 
 
Synonymer 
Synonymer i språkliga sammanhang syftar till ord med samma betydelse som ett annat 
(Nationalencyklopedin, 2008). 
 
Nationalencyklopedin (2008) 
Hopp – Förhoppning, förlitan, förtröstan. 
 
Ord för ord (1999) 
Hopp - Förhoppningar, utsikter, chanser, löfte, förtröstan, lit, tillit, tillförlit, förlitande, 
tro, förväntan, förväntningar, ålderdomligt; vån. 
Hoppas – Nära, hysa, ha hopp om, göra sig eller hysa förhoppningar, invagga sig i 
hoppet, sätta sitt hopp till, lova sig, sätta sitt lit eller tillit till, lita och förtrösta på, 
förvänta, ibland föreställa sig, räkna med eller på, spekulera och aspirera på, bespetsa 
sig på, vänta sig, emotse. 
 
Stora synonymordboken (1998) 
Hopp – Förhoppning, förväntan, utsikter, dröm, ljusglimt, längtan, önskan, vån, 
förtröstan, tro, tillit, lit, förlitan. 
Hoppas – Hysa förhoppningar, vänta eller förvänta sig, räkna på eller med, förtrösta på, 
bespetsa sig på, emotse, se fram emot, drömma om, önska, tro, invagga sig i hoppet, 
sätta sin lit till. 
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Utländsk betydelse 
Nationalencyklopedin (2008) 
Hopp – Hope. 
Hoppas – Hope for, hope so. 
 
Svensk-engelsk ordbok (1929) 
Hopp – Hope. 
Hoppas – Hope. 
 
Oxford advanced learner’s dictionary of current English (2005) 
Hopp - A belief that something you want will happen, something that you wish for. A 
person, a thing or a situation that will help you get what you want. 
Hoppas - To want something to happen and think that it is possible. Hope can be used in 
the passive form it is hoped that… For must always be used with hope in other passive 
sentences. 
 

Beskriv begreppet 
Karaktäristiska 
För att förtydliga begreppet hopp identifieras dess karaktäristiska, det vill säga de 
attribut som karaktäriserar och tydliggör vad begreppet innebär. Ett begrepp har oftast 
en generell och kontextuell innebörd, där attributen kan sammanfalla men också skilja 
sig åt (Segesten, 2006). Följande karaktäristiska har identifierats från vald litteratur och 
presenteras i tabellen nedan. 
 
Generellt: 
 

Kontextuellt för kroniskt sjuka människor: 

Drömmar och önskningar Positiv framtidstro 
Ljus framtidstro Känsla av självbestämmande 
En inre kraft eller motivation Tro på tillfrisknande 
Tron på en högre makt Tron på en högre makt 
Trygghet genom andra Känsla av samhörighet 
 
Karaktäristiska generellt 
Drömmar och önskningar belyser vikten av viljan att något ska hända som 
karaktäristiskt för hopp. Hopp/hoppas är synonymt med att önska och drömma om 
något (Stora synonymordboken, 1998). I vårdvetenskapliga artiklar kan hopp ses som 
en känslomässig attityd vilket skapar önskningar och längtan hos människan som 
hoppas. I de flesta beskrivningar syftar begreppet till just dessa emotionella 
tankegångar. En önskning beskrivs som något människan vill ska hända i framtiden, och 
den styrs av individuella mål och värderingar som ändras med tiden, vilket resulterar i 
att det människan hoppas på förändras (Simpson, 2004).  
 
Ljus framtidstro framhävs vara tron på en bättre morgondag och ett kännetecken för 
hopp. Hopp/hoppas förklaras vara synonymt med utsikter, ljusglimtar samt att se fram 
emot något (Stora synonymordboken, 1998). Det kan även förklaras som en tro och 
önskan om gynnsam utveckling (Nationalencyklopedin, 2008). En vanligt 
förekommande beskrivning är att hopp ses som en förväntan om att positiva 
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framtidsmål är möjliga att uppnå (Miller, 2007), även definitionen att ha en tro på 
morgondagen och en ljus framtidstro förekommer. För att möjliggöra detta krävs en 
medvetenhet och tro på möjligheter, vilket kan skapa nya lösningar och valmöjligheter 
(Kylmä & Vehviläinen-Julkunen, 1997). Förmågan att föreställa sig olika 
framtidsscenarion är en viktig aspekt för att kunna känna hopp inför framtiden; 
 
”Hope must be tied…//…to the life of the imagination, for the nature of hope is to 
imagine what has not yet come to pass but what is still possible” (Simpson, 2004, s. 
434). 
 
Inre kraft och motivation ses vara en livskraft som underlättar vid svårigheter i livet. 
Hopp anses vara en mänsklig kapacitet, en källa till förändring och motivation som ger 
styrka att fortsätta leva. Vidare beskrivs begreppet som en inre villighet och beredskap 
för kommande utveckling. Hopp definieras som en unik personlig upplevelse som 
bidrar till förmågan att undvika eller klara av att möta svårigheter i livet (Kylmä & 
Vehviläinen-Julkunen, 1997). Den multidimensionella livskraften är beroende av 
individuella omständigheter (Miller, 2007).  
 
Tron på en högre makt anses gå hand i hand med hopp, där tron inte behöver vara en 
religiös övertygelse. Hopp/hoppas beskrivs synonymt med tro (Stora 
synonymordboken, 1998), vilket även påvisas i vårdvetenskapen där hopp framställs 
som en spirituell process, oskiljbart från tro (Miller, 2007). Att känna hopp innebär en 
tro på gud, ödet eller universums lagar. Tron på en högre makt skapar en förståelse för 
livets mening och ger en förklaring till den specifika livssituationen (Kylmä & 
Vehviläinen-Julkunen, 1997).  
 
Trygghet genom andra beskrivs vara en övertygelse om någon eller någots trovärdighet, 
goda avsikter och tillräckliga förmåga. Hopp/hoppas är synonymt med tillit och förlitan 
(Stora synonymordboken, 1998; Ord för ord, 1999). Det framställs även som ett behov 
av någon eller något, där behov av någon kan vara att känna trygghet i relation till andra 
(Kylmä och Vehviläinen-Julkunen, 1997). Relationen och tilliten till andra människor är 
viktig, samt utgör tillsammans med förtröstan till andra människor en stor del i att 
uppleva och kunna förverkliga en känsla av hopp. En nära relation till någon som alltid 
finns där gör det lättare att möta svårigheter (Simpson, 2004).  
 
Karaktäristiska för kroniskt sjuka människor 
Positiv framtidstro för kroniskt sjuka människor förklaras känneteckna hopp. Det 
beskrivs som att kunna njuta av det goda livet har att erbjuda i nuläget. Vidare sägs 
hopp vara konstruktivt agerande, att identifiera och tillvarata positiva möjligheter i 
livssituationen (Kylma, 2005). Hopp behöver inte vara en storslagen önskan om något, 
utan snarare ligger fokus på att glädjas över det genomförbara trots sjukdom (Kim, et 
al., 2006).  Genom vetskapen att andra gått igenom svårigheter och klarat det, är det 
lättare att känna hopp inför sin egen livssituation (Delmar, et al., 2005). Det är lättare att 
bemästra svårigheter i livet om de genom positivt tänkande ses som utmaningar, snarare 
än hinder (Kylma, 2005). Lika viktigt som det är att tänka positivt kring nuläget, är det 
att bibehålla en positiv framtidstro trots kronisk sjukdom (Kim, et al., 2006). En tro på 
att livet är värt att leva, både nu och i framtiden belyses av ytterligare forskning som 
utmärkande för hopp. Genom att tro på en bättre framtid utifrån de existerande 
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möjligheterna som den kroniska sjukdomen innebär, skapas en vilja att gå vidare i livet 
(Kylma, 2005). 
 
Känsla av självbestämmande är utmärkande för hopp, det innebär att ha resurser 
(Kylma, 2005). Att känna att man bestämmer över livssituationen ger en känsla av 
tillfredsställelse och självförtroende (Öhman, et al., 2003). Detta bekräftas ytterligare 
genom citatet; 
 
”I feel hope when I get or do what I want” (Kim, et al., 2006, s. 553). 
 
Tro på tillfrisknande är för kroniskt sjuka människor en viktig faktor. Önskningar om 
förbättrat sjukdomstillstånd eller till och med tillfrisknande ligger till grund för 
förhoppningen om att återgå till ett normalt liv så som det var innan sjukdomen 
(Delmar, et al., 2005). Att enligt egen önskan få uppleva en normal vardag i hemmiljö 
kan ge en känsla av välbefinnande trots kronisk sjukdom (Öhman, et al., 2003). Tro på 
tillfrisknande uttrycks bland annat genom förhoppningar om medicinska och 
teknologiska framsteg som ska bota sjukdomen (Delmar, et al., 2005), och genom att 
vara uppdaterad om den medicinska utvecklingen inom sjukdomsområdet, hålls hoppet 
om tillfrisknande vid liv (Kim, et al., 2006). Ytterligare en önskan om tillfrisknande 
lyfts fram som misstanke om feldiagnostisering, då en ny diagnos eventuellt hade gett 
bättre framtidsutsikter. Korrekt diagnos antas leda till effektiv behandling (Corbett, et 
al., 2007). Ofta ligger önskan om tillfrisknande i förhoppningen att ett mirakulöst 
botemedel ska skapas (Öhman, et al., 2003). 
 
Tro på en högre makt är utmärkande för hopp även hos kroniskt sjuka människor, där 
tron inte nödvändigtvis behöver vara i religiös bemärkelse. Det beskrivs som vanligt, att 
vid kronisk sjukdom binda sitt hopp till en tro på högre makter. Hopp upplevs vid 
tanken på att en högre makt styr över det som händer i livet, i religiös bemärkelse 
uppfattas det som att allt ligger i guds händer; 
 
”Everything happens for a reason, regardless of your pleas” (Kim, et al., 2006, s. 553). 
 
En tro på högre makter antas underlätta bemötandet av svårigheter. Ofta sätter den sjuka 
människan tilltro till gud som en stabil och konstant kraft i livet (Kim, et al., 2006). 
 
Känsla av samhörighet till någon eller något är utmärkande för hopp hos kroniskt sjuka 
människor. Det anses vara vanligt att basera sitt hopp på tilliten till familj, vänner eller 
högre makter (Kim, et al., 2006), detta upplevs genom att känna sig delaktig och 
meningsfull i familjära situationer såväl som i samhället (Corbett, et al., 2007). 
Ytterligare artiklar stärker påståendet att samhörighet utgör en viktig del av hopp, även 
kroniskt sjuka människor behöver känna sig meningsfulla och behövda (Kylma, 2005). 
För att undvika känslan av utanförskap uttrycks ett stort behov av att samtala med andra 
som förstår den specifika livssituationen, gemenskap och samhörighet lindrar 
ensamheten som sjukdomen kan medföra (Öhman, et al., 2003). 
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Förutsättningar  
Förutsättningar är ofta ett måste för att begreppet ska existera, och genom att identifiera 
dem tydliggörs begreppets innebörd (Segesten, 2006). Följande förutsättningar har 
identifierats från vald litteratur och presenteras i tabellen nedan. 
  
Generellt: 
 

Kontextuellt för kroniskt sjuka människor: 

Hopplöshet  Hopplöshet  
Förändrad livssituation Förändrad livssituation 
Känslomässiga påfrestningar Negativa tankemönster 
Existentiella funderingar Förlust av någon/något 
Positiv framtidstro Ofrivillig ensamhet 
 Tron på en högre makt 
 
Förutsättningar generellt 
Hopplöshet är en viktig förutsättning för hopp. Hopp beskrivs som frånvaro av 
hopplöshet och förtvivlan (Kylmä & Vehviläinen-Julkunen, 1997). Upplevelsen av 
andras hopplöshet, hotar den egna förmågan att känna hopp och ökar den egna känslan 
av hopplöshet (Miller, 2007). 
 
Förändrad livssituation kan innebära en grundläggande omställning för människan. 
Olyckor och sjukdomar kan vara två orsaker till förändrad livssituation (Kaster, 1991 & 
Philip, 1996). När livet förändras vid exempelvis prövningar och separationer uppstår 
ett behov av att känna hopp. Förändringarna kan uttryckas genom smärta, förlust av 
någon eller något, ensamhet till följd av social isolering, utmattning, prövningar och 
stora svåra beslut (Miller, 2007).  
 
Känslomässiga påfrestningar uppkommer med förändrad livssituation och leder till 
personliga utmaningar. Känslomässiga påfrestningar som kan yttras genom lidande, 
ångest, ovisshet och förtvivlan, beskrivs vara viktiga förutsättningar för att känna hopp 
(Miller, 2007). Ytterligare artiklar bekräftar förtvivlan som en viktig omständighet 
(Kylmä & Vehviläinen, 1997 & Simpson, 2004). Dessa konfrontationer av livets mörka 
stunder leder till ett behov av att känna hopp (Miller, 2007). 
 
Existentiella funderingar är vanligt hos alla människor vid olika tidpunkter i livet. Hopp 
beskrivs vara sammanflätat med funderingar kring livets mening, där den ena 
förutsättningen inte kan existera utan den andra (Kylma & Vehviläinen-Julkunen, 
1997). Att känna samhörighet med gud anses vara en av förutsättningarna för att kunna 
känna hopp, och vid tvivel på andlighet hotas den förmågan (Miller, 2007). 
 
Positiv framtidstro är en förutsättning för att kunna känna hopp. Utan optimism är det 
svårt att komma ur hopplösa tankemönster. Förutsättningar för att känna hopp behöver 
inte nödvändigtvis vara av negativ karaktär, utan kan också utgöras av positiva och 
personliga egenskaper. En filosofi som förmedlar en känsla av meningsfullhet, en tro att 
personlig utveckling sker genom utmaning samt en känsla av optimism är exempel på 
förutsättningar som ligger till grund för att känna hopp (Miller, 2007). Ytterligare en 
förutsättning är förmågan att kunna fantisera kring framtida möjligheter (Simpson, 
2004). 

 10



Förutsättningar för kroniskt sjuka människor 
Hopplöshet beskrivs vara en känslomässig reaktion på de prövningar och svårigheter 
som kronisk sjukdom medför. Hopplös är motsatsen till hoppfull vilket gör det till en 
viktig förutsättning för att känna hopp. Hopplöshet beskrivs som att hjälplöst ge upp 
allting och uppleva att man inte har något val. Känslan beskrivs som kraftfull, och den 
kräver stor energi för den kroniskt sjuka människan (Kylma, 2005). Tankar präglade av 
hopplöshet kan leda till en förväntan att ingenting är möjligt (Corbett, et al., 2007) samt 
missgynnandet av motivationen att fortsätta leva (Kylma, 2005). Reaktioner på 
känslomässiga prövningar kan uttryckas genom oro, frustration, rädsla, sorg, ilska 
(Isaksson, Gunnarsson & Ahlström, 2007), ångest, vrede, känslan av värdelöshet 
(Corbett, et al., 2007), smärta, ledsamhet, lidande och känsla av tomhet (Öhman, et al., 
2003). 
 
Förändrad livssituation orsakad av kronisk sjukdom kan leda till begränsningar när det 
inte längre är möjligt att utföra sysslor och aktiviteter i samma utsträckning som innan 
sjukdom. Att bli drabbad av kronisk sjukdom kan upplevas som att hela livsvärlden 
förändras, vilket kan leda till begränsningar som inte upplevts tidigare (Delmar, et al., 
2005). Känslor av vanmakt och förtvivlan förekommer ofta i vårdvetenskapliga artiklars 
beskrivning av reaktioner till följd av kronisk sjukdom (Corbett, et al., 2007; Delmar, et 
al., 2005; Kylma, 2005; Öhman, et al., 2003). Det framhålls att människor som drabbas 
av kronisk sjukdom kan uppleva en förlust av den friska identiteten vilket kan leda till 
ledsamhet över att inte kunna leva upp till de egna förväntningarna (Isaksson, et al., 
2007). Vidare beskrivs det hur sjukdom kan skapa en känsla av utanförskap, då rädslan 
för att inte bli sedd som den friska person de var tidigare utgör ett hinder för social 
interaktion;  
 
”I couldn’t be out among other people because I thought that they stared and looked at 
me. I don’t like it” (Öhman, et al., 2003, s. 534). 
 
Kroniskt sjuka människor kan uppleva hela sin existens som begränsad, de saknar 
förlorade förmågor och aktiviteter de inte längre kan delta i. Att kroppen inte längre 
fungerar som tidigare på grund av minskad prestationsförmåga och energi, skapar en 
känsla av förlorad kroppskontroll (Isaksson, et al., 2007). 
 
Negativa tankemönster framkommer vara vanligt hos kroniskt sjuka människor. 
Upplevelsen av det negativa sjukdomen medför, kan uttrycks genom uppgivenhet och 
fokus på det omöjliga (Kylma, 2005). Resignation, trötthet och besvikelse vid insikt om 
omöjlighet, tycks uppkomma vid tankar på de svårigheter sjukdom medför (Kim, et al., 
2006). Negativa tankemönster och pessimism leder människor mot hopplöshet, snarare 
än hoppfullhet (Corbett, et al., 2007). Saknad av optimism vid kronisk sjukdom leder till 
en förlorad tro på livet i nuet och ofta finns en känsla att vara orättvist drabbad, där 
sjukdomen ses som ett straff (Isaksson, et al., 2007). Kronisk sjukdom skapar en 
ovisshet kring framtiden och den egna förmågan att klara de prövningar sjukdom tillför. 
Tvivel på den egna förmågan kan leda till hopplöshet, men det kan också föra den 
kroniskt sjuka människan mot en känsla av hopp genom att inte godta scenariot att 
ingenting är möjligt (Corbett, et al., 2007). Brist på hopp beskrivs leda till en förväntan 
om förvärrat sjukdomstillstånd och tappad tro på ett långt liv. Denna mörka framtidstro 
kan uttryckas som förlorad övertygelse på personlig utveckling och förbättring 
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(Isaksson, et al., 2007). Kroniskt sjuka människors ovisshet och rädsla kring 
sjukdomsförloppet kan resultera i tvivel inför förmågan att hantera framtiden (Öhman, 
et al., 2003). 
 
Förlust skildrar kroniskt sjuka människors upplevelse av motgångar till följd av 
sjukdom. Förlust av bekymmerslös tillvaro, självrespekt och tillit framkommer vara 
utmärkande vid kronisk sjukdom (Kylma, 2005). Vidare beskrivs ytterligare förluster av 
självständighet, glädje och lycka resultera i känslor som oro och misströstan. Kroniskt 
sjuka människor upplever ledsamhet över förlorad frihet till följd av begränsningar 
orsakade av sjukdom (Isaksson, et al., 2007). Förlorad autonomi kan upplevas, då 
kroppen inte längre kan kontrolleras i samma utsträckning som tidigare. Förlust av 
självbestämmande skapar därmed en känsla att inte känna samma självständighet som 
innan sjukdom (Öhman, et al., 2003). 
 
Ofrivillig ensamhet beskrivs vara kroniskt sjuka människors upplevelse av ett minskat 
socialt nätverk, då livssituationen inte längre erbjuder samma möjlighet till deltagande i 
samhälleliga och familjära aktiviteter. En konsekvens av kronisk sjukdom kan vara 
utanförskap, att känna ensamhet i sjukdomen och uppleva brist på kommunikation med 
andra ökar känslan av social isolering (Öhman, et al., 2003). Förlust av sociala 
relationer kan leda till känslor av ensamhet och övergivenhet. Då känslor av värdelöshet 
kan upplevas vid social interaktion, undviks sådana sammanhang, vilket kan förstärka 
känslan av ofrivillig ensamhet (Isaksson, et al., 2007).  
 
Tron på en högre makt tycks vara behovet av att förklara livets mening med någonting 
större än människan kan förstå; 
 
”Everything is in God’s hands – He has brought me through much” (Kim, et al., 2006, 
s. 553). 
 
En förutsättning för att känna hopp beskrivs vara uppfattningen om att gud är en stabil 
och konstant källa till styrka i livet. Kroniskt sjuka människor kan känna stark tillförlit 
till en högre makt (Kim, et al., 2006). Genom tron på någon eller något, i religiös 
bemärkelse gud, söks svar på funderingar kring livets mening (Kylma, 2005). 
 
Konsekvenser 
Ett begrepp, när dess innebörd existerar i verkligheten, får många gånger någon form av 
konsekvenser (Segesten, 2006). Följande konsekvenser har identifierats från vald 
litteratur och presenteras i tabellen nedan. 
 
Generellt: 
 

Kontextuellt för kroniskt sjuka människor: 

Hoppfullhet Hoppfullhet 
Sårbarhet Acceptans 
Fantisera positivt kring framtiden Inre styrka 
 Förnekelse 
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Konsekvenser generellt 
Hoppfullhet kan vara ett resultat av hopp. Grekisk mytologi framställer konsekvensen 
av att känna hopp som tröst för människor (Philip, 1996). Hopp kan ses utgöra en 
positiv skillnad i människors liv, det ger en vilja att fortsätta leva (Simpson, 2004) samt 
en känsla av frid (Kylmä & Vehviläinen-Julkunen, 1997). Hoppfullhet ger en känsla av 
sammanlänkning med andra, vilket resulterar i samhörighet och upplevelsen av att vara 
behövd. Det bidrar till att bibehålla en rationell eller medveten inställning till svar på 
svåra livsupplevelser. Känslan av hoppfullhet innebär att uppleva syfte och mening med 
livet (Miller, 2007). 
 
Sårbarhet kan vara resultatet av hopp, och bidra till människors utsatthet. I en artikel av 
Simpson (2004), som handlar om hur hopp kan göra människor sårbara, beskrivs hopp 
öppna upp för möjligheten att bli sårad när omständigheterna inte blir som tänkt, eller 
genom andras ignorans eller brist på stöd som krossar känslan av hopp. Tre olika sätt 
för hur en människa kan uppleva sårbarhet framhålls. Det beskrivs finnas en osäkerhet 
kring hopp, där känslor av ledsamhet och besvikelse kan uppkomma då det personen 
hoppas på, inte förverkligas. Att delge hoppfulla tankar till andra som inte stödjer det 
som personen hoppas på, beskrivs som ytterligare ett sätt att uppleva sårbarhet. 
Slutligen framställs det att hopp ger en ökad känslighet för både positiv och negativ 
information relaterat till det som personen hoppas på (Simpson, 2004). 
 
Att kunna fantisera positivt kring framtiden beskrivs som en förmåga att kunna 
föreställa sig önskade framtidsscenarion. En konsekvens av hopp är att kunna fantisera 
och föreställa sig sätt att åstadkomma och uppnå det som hoppats på. Positiva fantasier 
kan hjälpa människor att skapa konstruktiva möjligheter, och kan även vara användbara 
i bildandet av nya tankemönster (Simpson, 2004). Genom optimism är det lättare att se 
fram emot en ljusare framtid och känslan av att allt är möjligt (Miller, 2007), det ger en 
tro på egen och närståendes morgondag (Kylmä & Vehviläinen-Julkunen, 1997). 
 
Konsekvenser för kroniskt sjuka människor 
Hoppfullhet beskrivs vara en konsekvens av hopp som resulterar i hoppingivande 
optimism. Att leva med hopp resulterar i önskningar, en vilja att fortsätta leva samt en 
tro på livets fortsättning. Det manifesteras genom konstruktiva handlingar så som att äta 
hälsosamt, ta vara på varje dag samt intresse för frågor gällande medicinska möjligheter 
för ökat välbefinnande (Kylma, 2005). Hoppfullhet framställs som att tro på framtidens 
positiva möjligheter (Kim, et al., 2006). 
 
“…//…after all this time, there are little threads of ‘light at the end of the tunnel’, you 
know…//…They’ve got to look now, towards things they can do – positive things they 
can do” (Corbett, et al., 2007, s. 1589). 
 
Acceptans visar på kroniskt sjuka människors behov av försoning med sjukdomen och 
livssituationen för att känna tillfredställelse. Acceptans är en process som innebär att ta 
itu med upplevda förändringar i livet till följd av sjukdom. Både att förlora och att ta 
emot är en del av processen att lära sig leva med sjukdom. Att ta emot tyder på de 
positiva aspekterna av förändringar i livet, så som att se livet från en ny synvinkel och 
bli medveten om dess sårbarhet vilket är starkt kopplat till tillväxt i livet (Kylma, 2005). 
Genom att erkänna tillståndet och sjukdomen som en del av sig själv kan försoning 
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uppnås, och utgöra en väg mot acceptans (Delmar, et al., 2005). Frågor som ligger till 
grund för att acceptera förändringar associerade med sjukdom kan vara att försöka 
förstå den förändrade livssituationen samt att söka svar till varför sjukdom drabbat just 
personen i fråga (Öhman, et al., 2003). En nödvändig faktor för att acceptera kronisk 
sjukdom tycks vara att få reda på vad sjukdomen är, då diagnosen kan hjälpa mot 
anpassning av en ny livsstil (Corbett, et al., 2007). Acceptans beskrivs även som en 
realistisk syn på vad sjukdomen medför; 
 
”Can’t always get what you want – must accept that too” (Kim, et al., 2006, s. 553). 
 
Inre styrka tycks kunna resultera i en motivation till fortsatt tro på livet, trots sjukdom. 
Hopp ger motivation att klara av svåra situationer i livet (Delmar, et al., 2005) och är en 
grundläggande faktor som bidrar till livsstyrka, det hjälper den kroniskt sjuka 
människan genom svårigheter. Att leva med hopp resulterar i att vända fokus bort från 
sjukdom, till att se andra aspekter av livet (Kylma, 2005). Inre styrka och envishet är 
viktigt för att inte ge upp kampen mot sjukdom (Öhman, et al., 2003). 
 
Förnekelse framställs som en konsekvens av hopp, det kan uttryckas som kroniskt sjuka 
människors ovilja att se och acceptera sjukdom. Istället för att acceptera den nya 
identiteten skapas en motvilja att identifieras som kroniskt sjuk (Isaksson, et al., 2007). 
Förnekelse kan ses som en stärkande process, förmågan att ”glömma” och stöta bort 
rädsla för komplikationer kan hjälpa den kroniskt sjuka människan uppleva harmoni. En 
konsekvens av hopp kan därför uttryckas som naivitet och inbillning (Delmar, et al., 
2005). Ett annat sätt av förnekelse uttrycks genom intalning att sjukdomen går över av 
sig själv; 
 
”I’m just taking it easy and just see what happens, like, you know, touch wood, it seems 
to be easing off, and I hope it keeps going like that…//… You know, over a period of 
time, the… it’ll probably just heal itself” (Corbett, et al., 2007, s. 1591).  
 
Kontextspecifik sammanfattning  
Hopp för kroniskt sjuka människor innebär att kunna njuta av det goda i livet och att 
tillvarata positiva möjligheter i nuläget genom konstruktivt agerande, det är även viktigt 
att bevara en positiv framtidstro. Upplevelsen av självbestämmande kommer genom 
hopp, vilket kan ge en känsla av tillfredsställelse och självförtroende. Att vara 
uppdaterad inom medicinsk utveckling kan vara ett uttryck för förhoppning om 
tillfrisknande, en önskan som många kroniskt sjuka människor har. De svårigheter som 
sjukdomen kan medföra underlättas genom en tro på högre makter, denna samhörighet 
med någon eller något skapar en känsla av delaktighet och meningsfullhet. Behovet av 
hopp kan komma från känslan av hopplöshet till följd av de prövningar och svårigheter 
som kronisk sjukdom kan medföra. Den förändrade livssituationen kan leda till 
begränsningar, vilka kan uttryckas genom känslor av vanmakt och förtvivlan. Kronisk 
sjukdom kan även leda till förlust av den friska identiteten och förlorad kroppskontroll. 
Pessimism förekommer hos kroniskt sjuka människor och kan leda till hopplöshet, mörk 
framtidstro samt tvivel på personlig utveckling och förbättring. Till följd av kronisk 
sjukdom kan förlust av bekymmerslös tillvaro, glädje och lycka, frihet och autonomi 
upplevas vilket kan resultera i känslor av oro och ledsamhet. Förlust av sociala 
relationer kan leda till utanförskap och ofrivillig ensamhet. Kroniskt sjuka människor 
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känner ofta samhörighet till en högre makt som anses vara en varaktig källa till styrka i 
livet. En konsekvens av hopp kan vara hoppfullhet, vilket resulterar i önskningar och 
positiv framtidstro. För att uppnå tillfredställelse finns ett behov av att försonas med 
sjukdomen och acceptera den nya livssituationen. Att få reda på vad sjukdomen är 
genom korrekt diagnos, tycks vara nödvändigt för att acceptera förändringarna. Till 
följd av hopp kan en motivation att inte ge upp kampen mot sjukdom uppstå, den bidrar 
till livsstyrka och en fortsatt tro på livet. Även motviljan att identifieras som sjuk kan 
ses som en konsekvens av hopp. Förnekelse kan leda till naivitet och inbillning, en 
övertygelse att sjukdomen går över av sig själv. 
 

Pröva identifierade karaktäristiska 
För att undersöka om beskrivningen av begreppet hopp för kroniskt sjuka människor 
håller, konstrueras typexempel, gränsexempel och antiexempel (Segesten, 2006).  
 
Typexempel 
Marie är en kvinna i 35-års ålder med man och två barn som bor i mellanstor svensk 
stad och arbetar som butiksförsäljare. För tio år sedan fick hon diagnosen multipel 
skleros, MS. Sjukdomen gör att hon vid svåra skov tvingas använda rullstol, och är 
under dessa perioder sjukskriven och beroende av hemsjukvård. När diagnosen 
fastställdes kände hon en stor hopplöshet inför situationen och sitt kommande liv med 
MS. Hon kände sig orättvist drabbad och funderade kring livets mening. Vid skov 
uppträdde kroppen på ett sätt hon aldrig tidigare upplevt, vilket hindrade henne från att 
utöva aktiviteter hon tidigare ägnat sig åt. Ett av hennes största intressen är 
bergsklättring, vilket nu på grund av svårigheterna med gång och balans samt förlorad 
styrka inte längre är möjligt. Hon upplevde ett minskat socialt nätverk, och att vänner 
höll sig undan då de hade svårt att bemöta henne som sjuk. Den första tiden efter 
diagnos, präglades av förtvivlan och ångest inför framtiden. Med stöd av familj och 
sjukvård växer sakta en tro på ljusare framtid fram. Hennes vilja och hopp om att få se 
barnen växa upp ger en stark livskraft och motivation att kämpa mot sjukdomen. I 
början innebar kampen en ovilja att kännas vid sjukdomen. Sakteligen uppstår en 
sjukdomsinsikt där hon inser konsekvenserna av att leva med MS. Istället för att låta 
detta besegra henne väljer hon att fokusera på de positiva möjligheterna i nuet och 
framtiden. 
 
Kommentar: 
Det här exemplet visar tydligt på hur hopp upplevs samt vad det har för betydelse för en 
kroniskt sjuk människa. Här presenteras alla kontextspecifika karaktäristiska, 
förutsättningar och konsekvenser som tidigare beskrivits i begreppsanalysen. Maries 
första reaktion vid diagnostisering präglas av negativa tankemönster och hopplöshet. 
Hon anser sig ha förlorat sin friska identitet och kropp. Genom att känna samhörighet 
och stöd med sin familj och sjukvård byggs hoppet om en bättre framtid upp. Till en 
början förnekar hon sin MS, men med tiden uppstår en acceptans och harmoni med 
sjukdomen vilket leder till hoppfullhet inför framtiden. 
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Gränsexempel 
Olof är 48 år gammal, ensamboende i en större svensk stad och arbetar som vaktmästare 
i svenska kyrkan, en församling där han är aktiv sedan flera år tillbaka. Han har haft 
diabetes sedan tidig ålder, och har periodvis skött sin självmedicinering med insulin 
dåligt. På grund av för högt blodsocker under en lång tid har de små blodkärlen i ögats 
näthinna skadats. De senaste månaderna har han märkt att synen försämrats, men inte 
brytt sig om att få sina besvär undersökta av läkare. På grund av sin religiösa 
övertygelse, anser han sig inte vara i behov av läkarkonsultation då han inte sätter någon 
tilltro till vetenskapen. Istället för att se den försämrade synen som en konsekvens av 
dåligt skött diabetes, förklarar han det som naturliga ålderstecken. Det sociala nätverket 
sträcker sig endast inom församlingen, men han känner där ett stort stöd av 
medlemmarna.  
 
Kommentar: 
I exemplet framkommer några av hoppets karaktäristiska, förutsättningar och 
konsekvenser. Kontexten är densamma då exemplet beskriver livssituationen för en 
människa med kronisk sjukdom. De förutsättningar som ligger till grund för hopp är den 
religiösa övertygelsen och upplevelsen av förlorad syn i den förändrade livssituationen. 
Genom tron på en högre makt och känslan av samhörighet tillsammans med 
församlingsmedlemmarna kan han bemöta sin nya situation. Han väljer att förneka 
senkomplikationer relaterade till diabetes, och förklarar symptomen som ålderstecken. 
På så sätt väljer han att hålla sjukdomen på avstånd. 
 
Motexempel 
Sofie är 17 år och bor hemma tillsammans med sin familj i en liten svensk stad. Hon 
läser andra året på frisörlinjen och har många vänner. De flesta i hennes närmaste 
umgängeskrets röker, så även hon. Det senaste året har hon besvärats av huvudvärk, 
ökad trötthet och lättare andningssvårigheter. Hon lägger ingen större vikt vid besvären, 
och fortsätter röka. Hennes bror har besvär med astma, och har påpekat att även hon 
kanske lider av den kroniska sjukdomen. För att motbevisa sin brors påstående, bokar 
hon en tid till vårdcentralen. Undersökningen visar att hon inte lider av astma, utan att 
besvären är en följd av de kemikalier hon utsätts för under sin utbildning. Av 
vårdpersonal och familj uppmanas hon till byte av gymnasieval. Hon motsätter sig deras 
förslag, och upplever att andra styr över hennes liv. Trots uppmaningar bestämmer hon 
sig för att fullfölja sina studier på frisörlinjen, med tiden avtar symptomen och till slut 
är hon helt besvärsfri. 
 
Kommentar: 
I det här exemplet framhålls inga karaktäristiska, förutsättningar eller konsekvenser. 
Sofie har inget ökat behov av hopp, och inte heller någon kronisk sjukdom. Händelsen 
leder inte till någon förändrad livssituation, och inte heller till någon slags förlust eller 
negativa tankemönster. Hon upplever efter besöket på vårdcentralen att andra 
bestämmer över hennes liv och känner inget stöd från sin familj i sitt beslut att fortsätta 
frisörlinjen. Hon förstår sin hälsosituation, men väljer ändå att gå kvar. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi valde att genom en begreppsanalys belysa kroniskt sjuka människors upplevelse av 
begreppet hopp. Vid sökningar bland andra begreppsanalyser på kandidatnivå, fann vi 
olika tillvägagångssätt vid utförandet. Den främst presenterade modellen var gjord av 
Walker och Avant, men även inom den fanns skillnader i genomförandet. Modellen av 
Segesten, som bygger på bland andra Walker och Avant, valdes då modellen var den 
första vi kom i kontakt med genom föreläsning och kurslitteratur. Begreppsanalysen 
utfördes enligt Segestens riktlinjer som hjälper till att strukturera och sortera material.  
Modellen innehåller ett visst antal metodmoment, bland annat ges exempel på områden 
där begreppets användning kan undersökas. Förslagsvis kan sökningar göras inom 
skönlitteratur, dikter, debattböcker, dagstidningar, internet, radio, TV samt närliggande 
discipliners perspektiv. Sökområden för begreppet bör begränsas på grund av tidsramen 
för examensarbetet, således har all populärmedia, icke-vetenskaplig litteratur samt 
angränsande vetenskaper så som sociologi, antropologi och psykologi uteslutits. Vår 
huvudsakliga kunskapskälla var vårdvetenskapliga artiklar som valts på grund att de 
blivit peer-reviewed, det vill säga genomgått vetenskaplig granskning, innan publicering 
vilket ger innehållet hög trovärdighet. Vi har avsiktligen valt att begränsa oss till 
vårdvetenskapliga databaser, då vi ansett de ha mest relevans till vårt syfte.  
 
För att visa begreppets hela innebörd, gjordes sökningar på både hopp och hoppas, då 
det är ett ord som förekommer både som substantiv och verb. När ett begrepp tydliggörs 
ökar förståelsen av begreppets betydelse för den kroniskt sjuka människan, och det ger 
en möjlighet att identifiera behov. I en begreppsanalys gällande hopp av Benzein och 
Saveman (1998) ifrågasätts nyttan av att få en generaliserad förklaring av ett begrepp, 
då en fördjupad kunskap om människors upplevelse av något bör ligga i fokus. Om vi 
istället valt att göra en litteraturstudie hade begreppet hopps innebörd inte givits lika 
stort utrymme. En litteraturstudie hade däremot gett den kroniskt sjuka människans 
upplevelser mer utrymme, och på så sätt bidragit till en än vidare förståelse för dennes 
livsvärld. I vår begreppsanalys undersöks kroniskt sjuka människors upplevelse av hopp 
och utgör den största delen av arbetet. Hade tid och möjlighet funnits, vore personliga 
intervjuer att föredra, då de artiklar vi använt oss av inte alltid svarat helt till vårt syfte. 
 
De artiklar som valts gällande en generell beskrivning av hopp var något få till antalet, 
men då den etymologiska och semantiska analysen ingår i begreppsanalysens generella 
beskrivning, ansåg vi antalet artiklar vara accepterbart. Tidsmässigt sträcker sig 
artiklarna inte längre än elva år tillbaka i tiden, vilket vi anser vara en rimlig tidsram. 
Hälften av de valda artiklarna som använts i resultatdelen presenterar studier 
genomförda i Norden, vilket kan vara väsentligt för en allmänsjuksköterska i Sverige. 
Vi eftersträvade artiklar med kvalitativa metoder, men har även valt att inkludera 
artiklar med meta-syntes som metod. Enligt Borås högskolas förslag på arbetsgång vid 
granskning av forskningsartiklar, har varje artikel läst igenom utifrån angivna punkter. 
Det gav oss en uppfattning huruvida den granskade artikeln höll tillräcklig hög kvalitet 
till att väljas vid examensarbete. Ett fåtal valda artiklar har inte uppnått alla kriterier 
men använts trots detta, då de ändå varit relevanta till begreppsanalysens syfte.  
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En begreppsanalys ger stor frihet i val av kunskapskällor, men är otydlig i 
beskrivningen gällande hur identifiering och gruppering av de olika uttrycken görs. Att 
identifiera, sortera och gruppera våra karaktäristiska, förutsättningar och konsekvenser 
var mer komplicerat än väntat, då de inte framträdde som självklara indelningar. 
Benämningar och gruppindelningar förändrades under begreppsanalysens process. Våra 
grupperingar kan liknas vid teman som har en mindre tydlig gränsindelning, därför kan 
vissa gruppbenämningar förekomma bland både karaktäristiska och förutsättningar. För 
att förtydliga innebörden av karaktäristiska, förutsättningar och konsekvenser 
presenteras de i typexempel, gränsexempel och motexempel. Dessa fiktiva fall försöker 
visa på vad begreppet i den valda kontexten är, nästan är och inte är. Att definiera 
empiriska referenser finns beskrivet som ett metodmoment i Segestens modell. 
Empiriska referenser beskrivs vara påtagliga punkter som kan bidra till igenkännande av 
begreppet i vardagen. Detta moment har avsiktligen valts bort då vi anser det vara 
synonymt med det beskrivna typexemplet, som tydligt visar på vad begreppet innebär. 
Momentet avser vanligen inte heller finnas med i examensarbeten på kandidatnivå. 
 
Det har varit positivt att arbeta två då det gett mer utrymme för diskussion och 
reflektion. Vid en begreppsanalys av ett svårdefinierat och mångfacetterat begrepp som 
hopp, har samarbetet varit av stor nytta. 
 

Resultatdiskussion 
Begreppet hopp är ett mångfacetterat och svårförklarat ord, som i den här 
begreppsanalysen försöker förklaras generellt samt i kontexten kronisk sjukdom. Syftet 
med begreppsanalysen var att undersöka hur kroniskt sjuka människor uttrycker och 
upplever hopp, samt hur ökad förståelse för hoppets betydelse kan främja god 
omvårdnad. Syftet var även att undersöka hur begreppet beskrivs generellt för att se om 
begreppet har förändrats över tid, hur det beskrivs i nuläget, samt om innebörden skiljer 
sig åt i olika språk. Vi anser att syftet är uppnått med hjälp av generell och 
kontextspecifik analys, där karaktäristiska, förutsättningar och konsekvenser har 
identifierats för att beskriva kärnan i begreppet. 
 
Den semantiska analysen har delvis utförts med hjälp av ordböcker från sent 1800-tal 
till nutid, vi finner att begreppet hopp/hoppas innebörd inte ändrats markant över tid. 
Den mest anmärkningsvärda skillnaden vi funnit är att hopp i den äldsta ordboken 
beskrivs i en mer religiös betoning. I den semantiska analysen framkommer det att 
ordets beskrivs på liknande sätt i både svenskan och engelskan. Resultatet visar även att 
den semantiska analysen samt undersökta synonymer av begreppet hopp, 
överensstämmer till stor del med den generella analys som gjorts utifrån 
vårdvetenskapliga artiklar. Det framkommer att önskningar, tro på gynnsam utveckling 
samt att knyta sina förhoppningar till någon eller något är kännetecknande för hopp. 
Den generella analysens resultat överensstämmer dessutom i grundläggande drag med 
resultatet som presenterats i den kontextspecifika analysen. Båda framställer tro på en 
högre makt, positiv framtidstro samt känsla av samhörighet som karaktäristiskt för 
hopp. 
 
Den generella analysen beskriver hopp som oskiljbart från tro. Kontextspecifikt 
beskrivs det vanligt att kronisk sjuka människor binder sitt hopp till en tro på högre 
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makter som antas underlätta bemötandet av svårigheter. Även i en kvalitativ artikel av 
Benzein, Norberg och Saveman (2001), som skriver om upplevelsen av hopp för 
cancerpatienter med palliativ hemsjukvård, beskrivs hopp yttra sig genom tro. Alla 
intervjuobjekt talade om relationen till något bortom förklaring, detta kallades hopp 
eller ”någonting där ute”. Tankar på och samtal med gud förekom, trots att de 
intervjuade inte ansåg sig vara religiösa. 
 
Den generella analysen beskriver hopp som önskan och tro på gynnsam utveckling av 
något slag samt förväntan om att en positiv framtid är möjlig. Vidare definieras hopp 
som en tro på att positiva framtidsmål är möjliga att uppnå. Dessa beskrivningar skiljer 
sig inte nämnvärt från den kontextspecifika analysens resultat, där hopp anses vara en 
tro på bättre framtid trots begränsningar kronisk sjukdom kan medföra samt en vilja att 
fortsätta leva. I en artikel av Miller och Iris (2002) som beskriver äldre människors 
attityd och tro gällande hälsa, egenvård och hälsobefrämjande aktiviteter, påpekas 
flertalet gånger vikten av att ha en positiv framtidstro, trots sjukdom, för att kunna 
känna välbefinnande.  
 
Resultatet i den generella analysen visar på att hopp är att sätta sin tillit eller förtröstan 
till någon eller något, det påpekas även att hopp uttrycks som ett behov av att känna 
trygghet genom andra. Den kontextspecifika analysens resultat visar på liknande 
beskrivning av samhörighet som uttryck för hopp. Upplevelsen av gemenskap och 
känslan av att vara behövd, tycks lindra ensamhet som kan vara en följd av kronisk 
sjukdom. I en artikel av Benzein och Berg (2005) beskrivs nivåer och relationer mellan 
hopp, hopplöshet och utmattning för patienter och familjemedlemmar inom palliativ 
vård. Även där påpekas den mest framträdande delen av hopp vara relationer med familj 
och vänner.  
 
Tro på en högre makt, positiv framtidstro samt känsla av samhörighet beskrivs vara 
framträdande för hopp i arbetets alla delar, vilket vi anser ger resultatet mer tyngd. För 
att förstärka vårt resultats trovärdighet presenteras i diskussionen ytterligare 
vårdvetenskaplig forskning som visar på liknande fynd. 
 
Vi har valt att jämföra vårt arbete med den tidigare nämnda vårdvetenskapliga 
begreppsanalysen gällande hopp, av Benzein och Saveman (1998). Den har vidare 
sökområden av begreppet och ingen specifikt angiven kontext, vi har därför valt att 
jämföra deras resultat med både våra generella och kontextspecifika resultat. 
Benämningar på deras grupperingar har presenterats på engelska, och vid översättning 
gjordes egna tolkningar baserat på begreppsanalysens resultat. Deras begreppsanalys är 
baserad på en modell presenterad av Walker och Avant, och vår utgår från Segestens 
modell. Även om de olika modellernas tillvägagångssätt skiljer sig åt, anser vi det 
finnas tillräckliga likheter för jämförelse. I Benzein och Savemans (1998) 
begreppsanalys framkommer liknande resultat gällande identifierade karaktäristiska, 
förutsättningar och konsekvenser. 
 
Positiv framtidstro, drömmar och önskningar samt känsla av samhörighet belyses av 
båda begreppsanalyserna som karaktäristiskt för hopp. Vi anser att det förstärker vårt 
resultat, där det framkommer att hopp är en tro på morgondagen och att kunna tillvarata 
positiva möjligheter i livssituationen. Benzein och Saveman (1998) menar att framtiden 
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kan vara nästa sekund, nästa vecka eller flera år framåt. Det är därför lika viktigt att 
tänka positivt kring nuläget, som det är att fortsätta ha en positiv framtidstro. Vi har 
även kommit fram till att hopp är en önskning gällande något som styrs av individuella 
mål. Benzein och Saveman (1998) menar att målen bör vara realistiska, vi anser 
däremot att mål inte bara behöver vara verklighetsförankrade, de kan likväl uttryckas 
som fantiserade och föreställda framtidsscenarion. Enligt Benzein och Saveman (1998) 
är hopp sammanbundet med sig själv och andra. Även i vår begreppsanalys 
framkommer det vara vanligt att sätta sitt hopp till familj, vänner eller högre makter, 
vilket kan ge känslor av delaktighet och meningsfullhet. Förutsättningar för att känna 
hopp beskrivs av båda begreppsanalyserna som känslomässiga påfrestningar, förlust av 
någon eller något, förändrad livssituation samt hopplöshet. Konsekvenserna skiljer sig 
tydligare åt i benämningar, vår tolkning resulterar ändå i likheter så som inre styrka, att 
kunna fantisera positivt kring framtiden, acceptans samt hoppfullhet. Vi anser att 
likheterna mellan begreppsanalyserna bidrar till ökad trovärdighet vad gäller vårt 
resultat.  
 
De kontextspecifika artiklarna utgår från olika sjukdomsdiagnoser, där alla passar under 
definitionen kronisk. Hälften av artiklarna handlar specifikt om en sjukdom, medan den 
andra hälften studerar kronisk sjukdom som grupp och därmed inkluderar olika 
diagnoser. Vi har sett skillnader i hur hopp uttrycks och upplevs vid olika kroniska 
sjukdomstillstånd. Den kroniska sjukdomen ger olika fysiska, psykiska och 
psykosociala begränsningar beroende på vilket stadium den befinner sig i. En människa 
som lever med HIV/AIDS blir inte lika fysiskt begränsad som vid andra kroniska 
sjukdomar där motoriken påverkas. Däremot kan den psykiska påfrestningen upplevas 
begränsande, då sjukdomen ofta är stigmatiserande. Att bli diagnostiserad med 
HIV/AIDS innebär vetskapen om ett framtida liv med obotlig sjukdom. Hoppet uttrycks 
således inte genom en önskan att bli frisk, utan snarare genom konstruktiva handlingar 
som fördröjer sjukdomsutvecklingen. Vid låg ryggsmärta som är kronisk, upplevs andra 
begränsningar så som minskad fysisk aktivitet och ofta närvarande smärta. Att leva med 
smärta beskrivs vara hanterbart, men den psykosociala aspekten är svårare att bemöta. 
En konsekvens av låg ryggsmärta kan resultera i minskad förmåga till arbete, vilket kan 
leda till upplevelse av minskat självförtroende samt förändrad livssituation. Till skillnad 
mot människor som lever med HIV/AIDS, uttrycks hopp här som en önskan om korrekt 
diagnos vilket leder till effektiv behandling. Även den kroniska sjukdomen multipel 
skleros, MS, leder till fysiska begränsningar så som förlorad kroppskontroll till följd av 
minskad energi och styrka. I likhet med människor som lever med HIV/AIDS kan 
stigmatisering upplevas då sjukdomen blivit synlig för andra. Då även MS är en obotlig 
sjukdom, uttrycks inte hoppet som önskan att bli frisk, utan snarare att skoven kommer 
mer sällan. Hopp för människor som lever med MS är en strävan efter normalitet i 
vardagen. Vår tolkning är att hopp alltid uttrycks olika beroende på vilka premisser som 
föreligger. 
 
Vi anser att det inte går att göra någon fullständig generalisering vad gäller hur hopp 
uttrycks och upplevs av kroniskt sjuka människor, då upplevelsen är individuell. Även 
upplevelsen av hälsa är individuell. Upplevda känslor av välbefinnande kan leda till att 
den kroniskt sjuka människan känner sig ”frisk”, trots observerbara tecken på ohälsa. 
Känslor som gott självförtroende, social interaktion, skapandet av nya möjligheter samt 
att värdesätta livet, presenteras i bakgrunden vara faktorer som gör upplevelsen av hälsa 
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aktuell trots kronisk sjukdom. De identifierade karaktäristiska i vår begreppsanalys 
sammanfaller väl med ovan nämnda faktorer, vi drar därmed slutsatsen att förmågan att 
känna hopp leder till upplevelsen av välbefinnande. 
 
Även om en absolut generalisering inte är möjlig, gjordes begreppsanalysen delvis för 
att väcka tankar kring sjuksköterskans bemötande av kroniskt sjuka människor 
angående deras förhållande till hopp. Många artiklar visar på att sjuksköterskans 
förhållningssätt till hopp påverkar patientens egna upplevelser. En viktig roll är således 
att framhålla, hjälpa att bibehålla samt inspirera patienten till hopp. Vårdvetenskapen 
belyser sjuksköterskans uppgift som att ansa, leka och lära i en anda av tro, hopp och 
kärlek (Wiklund, 2003). Genom ansning ges patienten utrymme att uttrycka sina känslor 
till sjuksköterskan som tar emot det som framförs, vilket kan leda till att hopp 
införlivas. Som sjuksköterska är det möjligt att tillsammans med patienten fantisera 
kring positiva framtidsscenarion och genom lekandet bidrar det till hoppingivande 
känslor. Kroniskt sjuka människor har ett behov av att hantera de negativa 
känslomässiga påfrestningarna som uppstår till följd av prövningar relaterade till 
sjukdom. Vårdvetenskapens lärande uttrycks genom samspelet mellan sjuksköterska 
och patient. Det handlar om att skapa en förståelse för både rent praktiska moment 
likväl som förmågan att hantera och uttrycka känslor. Den kroniskt sjuka människan 
kan ha svårt att införliva känslan av hopp ensam, sjuksköterskans stöd kan därför vara 
en viktig medverkande faktor. I en artikel av Fraser, Kee och Minick (2006), som 
skriver om upplevelsen av att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, beskrivs 
sjuksköterskan vara den som uppmärksammar små framsteg samt förmedlar en känsla 
av hopp och att positiv utveckling är möjligt. Det beskrivs vidare vara viktigt att ge 
emotionellt stöd genom att lyssna när förändringar och utmaningar relaterade till 
sjukdomen beskrivs. Simpson (2004) menar även att det kan vara svårt att bibehålla 
hopp då det som människan hoppas på inte överensstämmer med informationen 
gällande sjukdomsprognos som ges av sjuksköterskan. Vi anser därför att 
sjuksköterskans förhållningssätt och förmåga att förmedla sjukdomsrelaterad 
information har en viktig hoppingivande funktion. 
 
Omvårdnadsteoretikern Eriksson (1987) beskriver hopp som ett av människans 
grundläggande behov. Vidare beskrivs hopp vara ett förväntansfullt begär som 
utvecklats genom kris och känslomässig påfrestning. Det är en utgångspunkt för att 
kunna tänka positivt kring framtiden, och en befrielse från den rådande livssituationen. 
Att fundera kring hopp benämns som en av vetenskapens evighetsfrågor, då hopp berör 
områden vad gäller livets mening (Eriksson, 1987). Varje människa måste hitta sin egen 
källa till hopp, som kan ge kraft och mod att möta och våga tro på morgondagen. Hopp 
är även nödvändigt för att känna glädje och meningsfullhet i nuet. Detta gör att hopp är 
en viktig aspekt i upplevelsen av hälsa och välbefinnande (Breievne & Kristoffersen, 
2005). 
 
Efter att ha gjort begreppsanalysen anser vi att den nyförvärvade kunskapen kommer 
vara användbar i vår kommande yrkesroll som sjuksköterskor. Arbetet har gett en ökad 
förståelse kring hur viktigt hopp är för alla människor och hur upplevelsen är högst 
individuell. Vi har även upptäckt att hoppingivande funktioner som att lyssna och ge 
emotionellt stöd, är lika viktiga handlingar som att stödja patienten genom praktisk 
omvårdnad, för att uppnå hälsa och välbefinnande. 
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BILAGA 1 

Översikt av analyserad litteratur 
 
 Perspektiv Problem och 

syfte 
Metod Resultat 

Titel: Achieving 
harmony with 
oneself: life with a 
chronic illness 
Författare: 
Delmar, C., Bøje, 
T., Dylmer, D., 
Forup, L., 
Jakobsen, C., 
Møller, M., 
Sønder, H. & 
Pedersen, D. B. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science 
Årtal: 2005  

Patientperspektiv.      Att beskriva 
patientens attityd 
gällande hälsa 
och sjukdom i 
relation till 
kronisk sjukdom, 
samt vilken 
betydelse deras 
attityd har till att 
klara av 
vardagen. 

Kvalitativ 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
studie där arton 
patienter, kvinnor 
och män i 
åldersgruppen 18-
75, intervjuades. 
De delades in i tre 
lika stora 
sjukdomsgrupper 
vilka var Diabetes 
typ I, ulcerös kolit 
och förträngda 
kranskärl. 
Intervjuerna bestod 
av öppna frågor där 
patienterna beskrev 
upplevelser av 
vardagen.   

Två teman identifierades. 
Tema ett; att uppnå 
harmoni med sig själv, 
med undertemat vägen till 
acceptans. Tema två; 
hoppets existens och 
livsgnista/-mod. 

Titel: Dynamics 
of hope in adults 
living with 
HIV/AIDS: a 
substantive theory 
Författare: 
Kylma, J. 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing 
Årtal: 2005 

Patientperspektiv. 
 

Att konstruera en 
verklig vårdteori 
om hoppets 
dynamik i 
vårdandet av 
vuxna med 
HIV/AIDS. 

Meta-syntesstudie 
av fem kvalitativa 
artiklar, gällande 
hoppets dynamik 
hos vuxna med 
HIV/AIDS i 
Finland. Studiens 
huvudfråga var; 
vilken slags 
teoretisk 
konstruktion kan 
upptäckas som 
beskriver hoppets 
dynamik hos vuxna 
med HIV/AIDS? 

Tre kategorier 
presenteras. Kategori ett; 
hopp förtvivlan och 
hopplöshet. Kategori två; 
sätt att handskas med 
förändringar till följd av 
att leva med HIV/AIDS. 
Kategori tre; faktorer som 
bidrar till utvecklande och 
hämmande möjligheter 
gällande hoppets 
dynamik. 

Titel: Health 
Promotion 
Attitudes and 
Strategies in Older 
Adults 
Författare: 
Miller, M. A. & 
Iris, M. 
Tidskrift: Health 
Education & 
Behavior 
Årtal: 2002 

Patientperspektiv. Att beskriva 
äldre människors 
attityd och 
förhållningssätt 
gällande 
välbefinnande, 
egenvård och 
deltagande i 
vårdaktiviteter. 

Kvalitativ studie 
där 45 personer i 
åldern 62-91 
intervjuades, varav 
30 var kvinnor och 
femton män. 

Fyra huvudfrågor som 
ställdes under intervjun 
presenteras som 
kategorirubriker i 
resultatet. Kategori ett; att 
definiera hälsa, med 
underkategorierna 
funktionell 
självständighet, 
egenvårdshantering av 
sjukdom, en positiv 
framtidstro, personlig 
utveckling och sociala 
insatser. Kategori två; 
relationen mellan 
hälsobeteende och 
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hälsostatus. Kategori tre; 
strategier och motivering 
för att bibehålla hälsa, 
med underkategorierna 
hälsosamt beteende, 
engagemang, motivation 
till hälsosamt beteende. 
Kategori fyra; tidigare 
deltagande i hälsosamma 
livsstilsutövande 
aktiviteter, med 
underkategorin tidigare 
aktiviteter.  

Titel: Hope: A 
Construct Central 
to Nursing 
Författare: 
Miller, F. J. 
Tidskrift: 
Nursing Forum 
Årtal: 2007 

Vårdgivarperspektiv. 
 

Att förstärka 
förståelsen av 
begreppet hopp 
genom förening 
av olika 
perspektiv. 

Tidigare publicerad 
litteratur 
analyseras. 

Sju kategorier 
presenteras. Kategori ett; 
definitioner av hopp. 
Kategori två; attribut för 
hopp. Kategori tre; 
förutsättningar och hot 
mot hopp samt relaterade 
begrepp. Kategori fyra; 
hoppinspirerande 
strategier. Kategori fem; 
hopp vid livets slut. 
Kategori sex; strategier 
för att inspirera hopp. 
Kategori sju; hopplöshet. 

Titel: Hope in 
nursing research: a 
meta-analysis of 
the ontological 
and 
epistemological 
foundations of 
research on hope 
Författare: 
Kylmä, J. & 
Vehviläinen-
Julkunen, K. 

Fyra kategorier 
presenteras. Kategori ett; 
beskrivningen av hoppets 
essens. Kategori två; 
karaktäristiskt för hopp. 
Kategori tre; hoppets 
dynamik. Kategori fyra; 
funktionella dimensioner. 

Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing 
Årtal: 1997 

Vårdgivarperspektiv. Att beskriva den 
ontologiska 
grunden av hopp 
och de 
epistemologiska 
lösningarna 
anpassade i 
forskning kring 
hopp. 

Meta-analys av 46 
vårdvetenskapliga 
artiklar publicerade 
mellan 1975-1993. 
Dessa analyserades 
för att beskriva 
perspektivet av 
vårdvetenskaplig 
forskning, relaterat 
till fenomenet hopp 
och hur den 
metodologiska 
premissen anpassas 
i denna slags 
forskning. 

Titel: Hovering 
Between Suffering 
and Enduring: The 
Meaning of Living 
With Serious 
Chronic Illness 
Författare: 
Öhman, M., 
Söderberg, S. & 
Lundman, B. 
Tidskrift: 
Qualitative Health 
Research 
Årtal: 2003 

Patientperspektiv. 
 
 
 
 

Att klargöra 
upplevelsen hos 
människor som 
lever med 
kronisk sjukdom. 

Kvalitativ 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
studie där fem 
kvinnor och fem 
män i 
åldersgruppen 38-
91 intervjuades 
med öppna frågor.  

Tre teman med 
underteman presenteras. 
Tema ett; upplevelsen att 
kroppen är ett hinder med 
underteman en kropp utan 
styrka, en kropp med 
smärta och ångest, förlust 
av självständighet. Tema 
två; ensamhet i 
sjukdomen med 
underteman att känna sig 
som en outsider, pendling 
mellan hopp och 
förtvivlan samt oro och 
hot mot livet. Tema tre; 
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kampen mot normalitet 
med underteman att 
försöka förstå och söka 
förklaring, försöka 
integrera förändringar 
samt att vara hemma och 
sträva mot lindring. 

Titel: Living with 
chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease: insider’s 
perspectives 
Författare: 
Fraser, D. D., Kee, 
C. C. & Minick, P. 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing 
Årtal: 2006 

Patientperspektiv. Att undersöka 
hur äldre 
människor med 
kroniskt 
obstruktiv 
sjukdom, KOL, 
upplever att 
sjukdomen 
påverkat dem 
samt hur de 
integrerat 
sjukdomen i sina 
liv. 

Kvalitativ 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
studie där fem 
kvinnor och fem 
män i 
åldersgruppen 59-
86 intervjuades. 

Tre teman presenteras. 
Tema ett; att lära sig vad 
som fungerar. Tema två; 
hänger kvar, knappt. 
Tema tre; förlora kontroll 
– få kontroll. 

Titel: Living with 
low back pain – 
Stories of hope 
and despair 
Författare: 
Corbett, M., 
Foster, E. N. & 
Ong, N. B. 

Tre teman presenteras. 
Tema ett; låg ryggsmärtas 
natur och dess inverkan 
på jaget. Tema två; den 
sociala kontexten att leva 
med smärta. Tema tre; oro 
och rädsla inför 
framtiden. 

Tidskrift: Social 
Science & 
Medicine 
Årtal: 2007 

Patientperspektiv. Att tillämpa 
begreppen hopp 
och förtvivlan 
specifikt till 
upplevelsen av 
låg ryggsmärta 
och att 
demonstrera hur 
forskning är 
relevant kring 
människor som 
lever med sådan 
smärta. 

Sex berättelser från 
en kvalitativ studie 
bestående av 37 
patienter, män och 
kvinnor i 
åldersgruppen 19-
59, valdes. Dessa 
valdes då de 
exemplifierar 
pendlandet mellan 
känslorna hopp och 
förtvivlan.  

Titel: One step 
towards the 
understanding of 
hope: a concept 
analysis 
Författare: 
Benzein, B. & 
Saveman, B-I. 

Resultatet presenteras i 
rubriker utifrån 
begreppsanalysens olika 
moment som nämnts i 
spalten bredvid, utöver 
dessa ges först en 
förklaring av begreppets 
användning.  

Tidskrift: 
International 
Journal of Nursing 
Studies 
Årtal: 1998 

Vårdgivarperspektiv. Att klargöra 
begreppet hopp 
med hjälp av 
litteratur. 

Begreppsanalys 
utförd enligt en 
modell av Walker 
& Avant som 
innebär att 
definiera attribut 
och utifrån dessa 
konstruera ett 
modellfall, 
gränsfall, 
närliggande fall, 
motfall samt  
orättmätigt fall. 
Även 
förutsättningar och 
konsekvenser 
identifieras, och 
empiriska 
referenser 
utformas. 

Titel: Structuring 
the meaning of 
hope in health and 
illness  
Författare: 

Friska människors 
perspektiv, 
patientperspektiv 
samt 
vårdgivarperspektiv. 

Att presentera en 
struktur för hopp 
som tar hänsyn 
till individuella 
upplevelser och 

Kvantitativ studie 
bestående av 
frågeformulär. 
1635 frågeformulär 
skickades ut till 

Tre olika teman 
presenteras. Tema ett; 
strukturerande faktorer för 
hopp. Tema två; förfinade 
strukturerande faktorer. 
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Tema tre; jämförelse av 
hjälpmedel till faktorer.  

Nekolaichuk, C. 
L., Jevne, R. F. & 
Maguire, T. O. 
Tidskrift: Social 
Science & 
Medicine 
Årtal: 1999 

betydelsen av 
hopp gällande 
hälsa och 
sjukdom. 

friska vuxna, 
kroniskt sjuka samt 
sjuksköterskor. 556 
returnerades varav 
550 kunde 
användas. Genom 
semantisk 
differential - 
psykologisk teknik 
mättes 
känslomässig 
innebörd i begrepp. 

Titel: The level of 
and relation 
between hope, 
hopelessness and 
fatigue in patients 
and family 
members in 
palliative care  
Författare: 
Benzein, G. E. & 
Berg, C. A. 

Resultatet visar att hopp 
är signifikant lägre hos 
familjemedlemmar, än 
hos patienter. 

Tidskrift: 
Palliative 
Medicine 
Årtal: 2005 

Patientperspektiv. Att beskriva 
nivån och 
relationen mellan 
hopp, hopplöshet 
och utmattning 
hos patienter och 
familjemedlemm
ar i palliativ 
vård. 

En kvalitativ studie 
med 85 vuxna, 40 
patienter med 
cancer och 45 
familjemedlemmar, 
intervjuades utifrån 
Herth Hope Index 
– svensk version 
(HHI-S) och The 
Hopelessness Scale 
(HS). 

Titel: The 
meaning of the 
lived experience 
of hope in patients 
with cancer in 
palliative home 
care 
Författare: 
Benzein, E., 
Norberg, A. & 
Saveman, B-I. 
Tidskrift: 
Palliative 
Medicine 
Årtal: 2001 

Patientperspektiv. Att belysa 
innebörden av 
den levda 
erfarenheten av 
hopp hos 
patienter i 
palliativ 
hemsjukvård. 

Kvalitativ 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
studie där elva 
patienter 
intervjuades. 

Resultatet presenteras i 
fyra teman. Tema ett; 
hopp om att bli botad. 
Tema två; hopp om att 
leva ett så normalt liv som 
möjligt. Tema tre; en 
närvaro av bekräftande 
relationer. Tema fyra; 
försoning med liv och 
död. 

Titel: The nature 
of hope in 
hospitalized 
chronically ill 
patients 
Författare: Kim, 
S. D., Kim, S. H., 
Schwarts-Barcott, 
D. & Zucker, D. 

Fem mönster av hur hopp 
upplevs subjektivt 
identifierades. Mönster 
ett; yttre orientering. 
Mönster två; pragmatisk 
orientering. Mönster tre; 
verklighetsorientering. 
Mönster fyra; 
framtidsorientering. 
Mönster fem; inre 
orientering. 

Tidskrift: 
International 
Journal of Nursing 
Studies 
Årtal: 2006 

Patientperspektiv och 
vårdgivarperspektiv. 

Att upptäcka 
mönster av hopp 
hos 
sjukhusinlagda 
kroniskt sjuka 
människor samt 
att identifiera de 
främsta 
faktorerna som 
strukturerar 
hopp. 

Studien utfördes på 
en 
akutvårdsavdelning 
i USA. I första 
fasen samlades 
data in från tolv 
kroniskt sjuka och 
sexton 
onkologisjuksköter
skor. I andra fasen 
samlades data in 
från 20 kroniskt 
sjuka. 

Titel:  The 
presence and 

Patientperspektiv. Att undersöka 
närvaron och 

Kvalitativ studie 
där 61 patienter 

Sju teman med 
underteman presenteras, 

 28



 
 

meaning of 
chronic sorrow in 
patients with 
multiple sclerosis 
Författare: 
Isaksson, A-K., 
Gunnarsson, L-G. 
& Ahlström, G. 
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Nursing 
Årtal: 2007 

meningen med 
kronisk sorg hos 
människor som 
lever med 
Multipel Skleros, 
MS. 

intervjuades, 53 
intervjuades i sitt 
hem och åtta på 
sjukhuset. 

de beskriver förluster som 
orsakar kronisk sorg. 
Tema ett; förlust av hopp, 
med underteman förlust 
av hopp inför framtiden, 
förlust av självförtroende 
samt förlust av livet. 
Tema två; förlust av 
kroppskontroll, med 
underteman förlust av 
kroppsliga funktioner och 
förlust av energi. Tema 
tre; förlust av integritet 
och värdighet, med 
underteman förlust av 
empati och respekt. Tema 
fyra; förlust av frisk 
identitet, med underteman 
förlust av tidigare 
självbild samt förlust av 
att känna sig som en aktiv 
och alert förälder. Tema 
fem; förlust av tro på att 
livet är rättvist, med 
underteman förlust av 
tidigare existentiella idéer 
samt förlust av känslan att 
livet är välförtjänt. Tema 
sex; förlust av sociala 
relationer, med 
underteman förlust av 
sociala relationer till 
medarbetare och vänner 
samt minskade 
möjligheter till att skapa 
nya relationer. Tema sju; 
förlust av frihet, med 
underteman förlust av 
spontanitet samt förlust av 
möjligheten att fatta 
beslut. 

Titel: When hope 
makes us 
vulnerable: a 
discussion of 
patient-healthcare 
provider 
interactions in the 
context of hope 
Författare: 
Simpson, C. 
Tidskrift: 
Bioethics 
Årtal: 2004 

Vårdgivarperspektiv. Att visa på hur 
adekvat 
beskrivning av 
hopp kan vidga 
den normativa 
synen på hopp 
inom sjukvården. 

Artikelns resultat 
bygger på hur hopp 
framställs i bioetisk 
litteratur. 

Tre sätt som beskriver hur 
en människa med hopp 
kan vara sårbar 
presenteras samt hur 
utmaningen i hur 
vårdpersonalens 
bemötande kan påverka 
patientens förmåga att 
känna hopp. 
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