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Abstrakt 

Personer som lider är i behov av tröst. I denna studie definierades tröst som 

handlingar vilka tillfredsställer ett behov, förebygger/lindrar obehag och lidande, 

hjälper människor till en positiv syn på livet i svåra situationer, inger hopp och 

uppmuntran. Att ha kunskap om tröst är viktigt för att inte riskera att öka ett 

befintligt lidande. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad personer i 

behov av vård upplever som tröst. Litteratursökningen resulterade i sju kvalitativa 

vetenskapliga artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Det 

medförde fyra kategorier: att bli vänligt bemött och bekräftad; att acceptera 

sjukdomen och finna tröst inom sig själv; att få information och kunna prata med 

någon som lyssnar; att få stöd från anhöriga och andra personer i liknande 

situation. Tröst är en individuell upplevelse och existerar i relation med andra 

människor. Sjuksköterskor kan exempelvis lyssna aktivt vilket inger en upplevelse 

att bli sedd, hörd och bekräftad och därigenom tröstad. 

 

Nyckelord: Tröst, lidande, upplevelse, kvalitativ litteraturstudie, omvårdnad 
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Personer som lider är i behov av tröst (Morse, 2001; Norberg, Bergsten & Lundman, 2001).  

Enligt Morse (2001) och Oliveira (2013) ansågs det tidigare att sjuka personer led på grund av 

fysiska symtom som smärta eller illamående och lidandet lindrades medicinskt. De menar att 

symtomen och lidandet har en djupare holistisk innebörd för den sjuke då personen även 

påverkas på ett emotionellt plan. Lidandet beskrivs som att inte få leva smärtfri, att ha en 

inskränkt rörlighet, att inte uppleva hälsa, att uppleva en förlorad framtid, ångest och obehag. 

Arman och Rehnsfeldt (2006, s. 26) menar att lidande är något oönskat som rubbar personens 

livsvärld. Lidandet är en kamp mellan förlusten av ens tidigare livskvalitet och acceptans av 

konsekvenserna från sjukdomen och de menar att en person har möjlighet att acceptera 

lidandet och utvecklas som individ om lidandet uppmärksammas av en annan människa 

(Johansson, Roxberg & Fridlund, 2008).  

 

Det är viktigt att tänka på att personer inte bara lider när de är drabbade av en sjukdom. Enligt 

Antonovsky (2005) är sjukdom inte samma sak som ohälsa och att vara frisk är inte samma 

sak som hälsa. En person med sjukdom kan ha hälsa och må bra samtidigt som en frisk person 

kan ha ohälsa och må dåligt. Han beskriver att hälsa och ohälsa kan ses som ett kontinuum där 

en person vandrar fram och tillbaka mellan ytterpolerna under hela livet beroende på hur 

denne möter en situation.  

  

Definitionen av tröst är inte helt klarlagd men Morse et al. (2006) och Oliveira (2013) 

beskriver det som handlingar som tillfredsställer ett behov eller förebygger eller lindrar 

obehag och lidande. Johansson et al. (2008) beskriver att tröst hjälper människor att få en 

positiv syn på livet i svåra situationer och att det inger hopp och uppmuntran, vilket i sin tur 

främjar en känsla av trygghet. Enligt Norberg et al. (2001) kan tröst hjälpa en person som 

lider att försonas och acceptera att vara i en svår situation. En annan beskrivning på tröst är ett 

spontant osjälviskt uttryck av att ge och ta i ett ömsesidigt förtroende där den lidande 

personen stärks. 

 

Sjuksköterskor ska utgå från en humanistisk människosyn, visa respekt, empati och vara 

lyhörda. Information och vården till personer ska vara individuellt anpassad. Sjuksköterskor 

ska kunna uppmärksamma och tillgodose en persons behov (Socialstyrelsen, 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, 2005). Enligt International Council of 

Nurses, etiska kod för sjuksköterskor (2014) har sjuksköterskor som ansvar att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och minska lidande.  
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Enligt Johansson et al. (2008) är det viktigt att personer i behov av vård får en relation till 

sjuksköterskorna och det kan ske genom att sjuksköterskorna har ögonkontakt med patienten 

vid konversationer och lyssnar aktivt. Personer kan med sjuksköterskornas hjälp, tänka på 

något annat än sjukdomen. För att en person ska kunna bli tröstade av sjuksköterskorna 

behöver sjuksköterskor kunna se situationen ur personens synvinkel och inte från sitt eget 

perspektiv. Personer kan få svårt att bli tröstade om sjuksköterskorna inte vet vad de ska göra 

eller säga eller om de inte har tid. 

 

Den som tröstar måste kunna överväga för och nackdelar och utvärdera handlingarna och 

kunna anpassa dessa till personers individuella behov då behoven dessutom kan förändras 

över tid (Oliveira, 2013). Johansson et al. (2008); Morse (2001); Norberg et al. (2001) och 

Oliveira (2013) beskriver vikten av att den person som tröstar ska ha kunskap om vad som är 

tröstande och kunna ge tröst på ett lämpligt sätt då behovet av tröst finns för att inte skapa ett 

ännu större lidande hos personer som är i behov av vård.  

 

Rational 

Det är viktigt att undersöka tröst från perspektivet av personer som är i behov av vård. 

Sjuksköterskor är ofta omedvetna att de utför handlingar som tröstar personer för att det 

upplevs som en naturlig del i omvårdnadsarbetet (Oliveira, 2013). Det är viktigt att som 

sjuksköterska vara medveten om vad som tröstar och hur man tröstar. Alla personer är unika 

individer och behöver olika slags tröst och därför är det viktigt att kunna känna av situationen 

om vad som är lämpligt. Resultatet från denna litteraturstudie kan användas av sjuksköterskor 

för att få kunskap om vad som kan vara en tröst för personer i olika situationer. Denna 

litteraturstudie kommer att utgå från Oliveira (2013) som beskriver tröst som handlingar som 

tillfredsställer ett behov eller förebygger eller lindrar obehag och lidande, och utifrån 

Johansson et al. (2008) som beskriver att tröst hjälper människor till att få en positiv syn på 

livet i svåra situationer och att det inger hopp och uppmuntran, vilket i sin tur främjar en 

känsla av trygghet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad personer i behov av 

vård upplever som tröst. 
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Metod  

En kvalitativ forskningsdesign valdes då syftet var att beskriva personers upplevelser 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 3). 

Litteratursökning  

Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed med sökord som 

kombinerades tillsammans med den booleska söktermen AND för att få fram relevanta 

artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 72). Sökorden som användes är MeSH-termer 

och fritext; comfort, consol, support, empathy, experience, holistic nursing och well-being, se 

Tabell 1. Ändelsen på vissa sökord togs bort och asterisk (*) lades till, så kallad trunkering. 

Trunkering används för att få med alla tänkbara ändelser på ett sökord för att få så brett 

resultat som möjligt (Willman et al., 2011, s. 76). Inklusionskriterier var artiklar skrivna på 

engelska, peer-review artiklar och artiklar publicerade mellan åren 1995-2014. Artiklar som 

beskriver upplevelser från barn under 18 år exkluderas.  

 

För att hitta relevanta artiklar till litteraturstudien lästes först titlarna på artiklarna som 

resulterade efter sökningarna. Om titeln lät relevant lästes sedan dess abstrakt och om även 

det var relevant lästes hela artikeln igenom. 

 

Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Syftet med sökningen: Vad personer i behov av vård upplever som tröst. 

CINAHL 3 februari 2014 

 

Söknr  *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Comfort* 8488  

2 FT Consol* 2184  

3 FT Support* 161531  

4 FT Empathy 3596  

5 FT Experience 72749  

6 FT Holistic nursing 1332  

7 FT Well-being 16099  

8  1 AND 2 AND 5 5  
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Tabell 1. fortsättning översikt litteratursökning  

CINAHL 3 februari 2014  

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

9  1 AND 3 AND 5 326 1  

10  1 AND 4 AND 5 14  

11  2 AND 3 AND 5 42  1  

12  2 AND 4 AND 5 4 Fann en tidigare vald artikel 

13  3 AND 4 AND 5 181  

14  1 AND 3 AND 4 27 1  

15  1 AND 6 42 1  

16  2 AND 6 1   

17  3 AND 6 197 1 och fann en tidigare vald artikel  

18  4 AND 6 17  

19  1 AND 7 231  

20  2 AND 7 17 1 

21  4 AND 7 80  

Pubmed 3 februari 2014 

Söknr  *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Comfort* 22703  

2 FT Consol* 24958  

3 FT Support* 5550158  

4 MSH Empathy 9423  

5 FT Experience 306119  

6 MSH Holistic nursing 2724  

7 FT Well-being 3330846  

8  1 AND 2 AND 5 16  

9  1 AND 3 AND 5 1145   

10  1 AND 4 AND 5 36  

11  2 AND 3 AND 5 641  

12  2 AND 4 AND 5 8 Fann en tidigare vald artikel 

13  3 AND 4 AND 5 601  
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Tabell 1. fortsättning översikt litteratursökning 

PubMed 3 februari 2014   

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

14  1 AND 3 AND 4 89  

15  1 AND 6 68 Fann en tidigare vald artikel 

16  2 AND 6 1   

17  3 AND 6 424   

18  4 AND 6 185  

19  1 AND 7 10656  

20  2 AND 7 7319  

21  4 AND 7 5128  

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT – Fritext sökning, * - Trunkering  

 

Fick information om att Astrid Norberg forskat mycket om tröst. En manuell sökning på 

henne genomfördes och en artikel, som svarade mot denna litteraturstudies syfte, valdes ut. 

Totalt valdes sju artiklar ut som skulle ingå i analysen, se Tabell 2. 

 

Kvalitetsgranskning  

Alla valda artiklar kvalitetsgranskades utifrån ett protokoll från Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s. 173-174) där frågor om artikelns utformning och genomförande ställdes, 

såsom om det fanns ett etiskt resonemang, urvalet av deltagare och redovisningen av 

resultatet. Några frågor från protokollet ströks från kvalitetsgranskningen då de inte var 

relevanta; ”om det råder datamättnad”, ”om det råder analysmättnad” och ”om resultatet 

redovisas i förhållande till en teoretisk referensram”. Efter att ha besvarat frågorna, där ja gav 

1 poäng och nej gav 0 poäng, räknades en procentsats ut. Om alla frågor i protokollet fanns 

med och är beskrivna i artikeln skulle det ha gett en kvalitet på 100 procent men om något 

saknades minskade kvaliteten på artikeln. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 95-96) 

lade fram gränsvärden i procent som visade på om en artikel hade låg, medel respektive hög 

kvalitet. Om kvalitetsgranskningen gav 60-69 procent hade artikeln en låg kvalitet, 70-79 

procent var kvaliteten på artikeln medel och 80-100 procent visade på en artikel med hög 

kvalitet. 
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Tabell 2. Översikt artiklar till analysen (n=7) 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

(%) 

Chen et al. 

2001 

Taiwan 

Kvalitativ 50 kvinnor Intensivintervju/ 

kategorisering och 

tematisering 

enligt Knafl och 

Webster (1988) 

Sjuksköterskor som gav 

emotionellt stöd, tröst, 

information/råd och var 

professionella 

uppfattades som 

värdefullt för patienterna. 

Medel 

(75 %) 

Langegard & Ahlberg 

2009 

Sverige 

Kvalitativ 8 kvinnor 

2 män 

Semistrukturerad 

intervju/konstant 

jämförande 

analysmetod. 

Genom att uppleva en 

gemenskap, få ökad 

självkontroll, bli 

bekräftad och finna 

acceptans blir man sedd 

och tröstad.  

Hög 

(91,5 %) 

Liu et al. 

2005 

Kina 

Kvalitativ 10 män  

10 kvinnor 

Djupintervju/ 

innehållsanalys.  

Patienterna fick hopp av 

att höra positiva 

bekräftelser om dennes 

hälsa, uppmuntran, 

information, 

känslomässigt stöd och 

distraktioner. 

Hög 

(91,5 %) 

Pålsson & Norberg 

1995 

Sverige 

Kvalitativ 26 kvinnor Semistrukturerad 

intervju/öppen 

kodning. 

Känslomässigt stöd och 

ökad självkontroll ledde 

till känslor av trygghet. 

Hög 

(91,5 %) 

Vaismoradi et al. 

2011 

Iran 

Kvalitativ 11 män  

8 kvinnor 

Semistrukturerad 

intervju/tematisk 

analys metod.  

Få uppmärksamhet och 

inte bli glömd, finna 

hopp och kunna 

upprätthålla rutiner är 

viktigt för patienters 

välbefinnande. 

Hög 

(91,5 %) 

Wenrich et al. 

2003 

USA 

Kvalitativ 38 män  

41 kvinnor 

Semistrukturerad 

intervju/ 

innehållsanalys. 

Emotionellt stöd som 

medkänsla, lyhördhet för 

känslomässiga behov,  

upprätthållande av hopp, 

positiv attityd, beröring 

och personifiering som 

att behandla hela 

människan och inte bara 

sjukdomen upplevs som 

viktigt i vård i livets slut. 

Hög 

(83 %) 

Yousefi et al. 

2009 

Iran 

Kvalitativ 7 män  

9 kvinnor 

Djupintervjuer/ 

Diekelmanns 

fenomenologiska 

analys. 

Att finna gemenskap på 

sjukhuset, vårdas i en 

lugn miljö, ha religiös 

kontakt och ha anhöriga 

omkring sig ansågs som 

tröst hos patienterna. 

Hög 

(91,5 %) 
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Analys  

En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) användes för att 

analysera de utvalda artiklarna. Manifest ansats användes för att beskriva det som verkligen 

stod, det synliga innehållet i texten, utan att lägga in egna tolkningar eller värderingar. 

Artiklarna lästes först igenom noggrant flera gånger för att kunna skapa och få en helhet över 

varje artikel. Ord, meningar och citat som svarade mot litteraturstudiens syfte identifierades 

och extraherades ur texten. Dessa textenheter översattes från engelska till svenska och 

kondenserades så att det centrala i varje textenhet kom fram utan att innehållet försvann. De 

kondenserade textenheterna kortades ned ytterligare genom kodning. Kodning innebär att med 

några enstaka ord beskriva kärnan i textenheternas innehåll. Alla koder strukturerades till 

olika kategorier genom att de koder som beskrev liknande innehåll sammanfördes (Graneheim 

& Lundman, 2004). Kategorier som hade likartat innehåll förenades till nya kategorier och 

totalt genomfördes tre katerogeringssteg. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier, se Tabell 3. Resultatet presenteras med brödtext och 

med citat från de analyserade artiklarna. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier  

Att bli vänligt bemött och bekräftad 

Att acceptera sjukdomen och finna tröst inom sig själv 

Att få information och kunna prata med någon som lyssnar 

Att få stöd från anhöriga och andra personer i liknande situation  

 

Att bli vänligt bemött och bekräftad 

I några av studierna beskrev personer att ett vänligt bemötande innefattar hjälpsamhet (Chen, 

Wang & Chang, 2001; Vaismoradi, Salsali, Turunen & Bondas, 2011), fysisk beröring, 

värme, omtanke och sympati vilket ingav tröst (Wenrich et al., 2003). Personal som var 

kompetenta, hade ett professionellt förhållningssätt och pratade med en lugn och mjuk röst 

som ingav en trygghet (Chen et al., 2001; Langegard & Ahlberg, 2009). Att ha en positiv 

attityd, le och använda sig av humor var viktigt i ett vänligt bemötande (Langegard & 
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Ahlberg, 2009; Wenrich et al., 2003). Det upplevdes även tröstande att vårdpersonalen var 

lyhörda för personers behov och låter dem få uttrycka sina känslor (Chen et al., 2001; Liu, 

Mok & Wong, 2005; Wenrich et al., 2003). Uppmuntran och beröm både tröstade och stärkte 

personer att kämpa vidare i sin sjukdom (Chen et al., 2001; Liu et al., 2005). Fysisk beröring 

som massage, kramar eller en klapp på axeln upplevdes bidra till ett bättre emotionellt 

välbefinnande och lindrat lidande och upplevdes som väldigt viktigt i mötet med personalen 

(Chen et al., 2001; Wenrich et al., 2003). Det beskrevs att personer ville vårdas och upplevde 

lindrat lidande i en miljö som var lugn, ren och tyst. Det var inte bara viktigt att miljön skulle 

vara ren och städad utan att de själva hade möjligheten att hålla efter sin personliga hygien 

(Yousefi, Abedi, Yarmohammadian & Elliott, 2009).  

 

“Another described how consoling it could be to be greeted by a 

smile.”(Chen et al., 2001, s. 182) 

 

Genom att personalen höll sina löften (Langegard & Ahlberg, 2009), tog sig tid för att 

småprata (Pålsson & Norberg, 1995; Wenrich et al., 2003), tittade till (Chen et al., 2001; 

Vaismoradi et al., 2011) och uppmärksammade en (Yousefi et al., 2009), upplevde personer 

att de blev ihågkomna, sedda och bekräftade, vilket bidrog till en känsla av tröst, tillit, 

trygghet och ett lindrat lidande. Personer i studien av Yousefi et al. (2009) beskrev att det 

viktigaste inte alltid var att personalen sa rätt sak utan att de bekräftade vad personer sagt och 

upplevde. Trygghet upplevdes också av att bli vårdad av samma personal (Pålsson & Norberg, 

1995).  

 

Att bli behandlad som en unik individ och inte som ett objekt eller en sjukdom beskrevs som 

att personal vet vem personen är, dess medicinska historia och status, kan hantera personens 

känslomässiga behov och ser denne som en helhet. Personer upplevde att personal bekräftade 

dem när de visade engagemang i dem när de frågade och pratade om personliga saker som 

deras familj eller husdjur. Det var dock viktigt att relationen mellan dem bara var personlig 

och inte blev privat, att personalen fortfarande var professionella (Wenrich et al., 2003).  

 

“Being treated like a person and not a disease, case, or number involved 

making the patient aware that the physician knows who the patient is and 

is familiar with his/her medical history.” (Wenrich et al., 2003, s. 241) 

 

Att acceptera sjukdomen och finna tröst inom sig själv 
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I en studie av Langegard och Ahlberg (2009) beskrev personer att de först var tvungen att 

acceptera och förstå sin situation och sjukdom för att kunna vara mottaglig för tröst. Genom 

att prata om situationen blev den mer verklig och lättare att förstå. En person beskrev att 

denne inte kunde bli tröstad förrän en förståelse uppstod om konsekvenserna av sjukdomen. 

 

One of the participants explained that the first step toward comfort was 

acceptance. The participant also described how this became a way of 

understanding and, therefore, being consoled becomes possible. 

(Langegard & Ahlberg, 2009, s. 103). 

 

Personer beskrev att tröst för dem var att bli lämnad ifred med sig själva, att få vara själv med 

sin kropp, tankar och funderingar och att slippa vara en börda för andra (Langegard & 

Ahlberg, 2009; Liu et al., 2005). Upplevelsen av självkontroll gav en känsla av inre styrka och 

lindring av smärta så att personer kände sig trygga (Chen et al., 2001; Langegard & Ahlberg, 

2009). En person beskrev att det inte spelade någon roll vad andra sa eftersom det bara är en 

själv som kan lösa problemen som följer med sjukdomen (Liu et al., 2005). 

 

Att få information och kunna prata med någon som lyssnar 

Genom att få information, råd och kontinuerliga uppdateringar om exempelvis behandlingar 

ökades personers förståelse för behandlingarna och sjukdomen vilket upplevdes som tröst när 

deras rädsla för detta minskade (Chen et al., 2001; Liu et al., 2005). Det var viktigt att 

informationen skulle ges när de behövde den för att det skulle hjälpa på bästa sätt (Chen et al., 

2001). Det var viktigt för personer att de fick all information om sin hälsa och att snabbt få 

svar på sina funderingar (Vaismoradi et al., 2011). De uttryckte att det är viktigt att läkaren 

har en positiv attityd och försöker upprätthålla hopp, inte bara lägger fokus på det negativa 

(Wenrich et al., 2003). Personer kände sig tröstade och upplevde ett ökat hopp när de fick 

höra att de själva var på bättringsväg och om andra personer i samma situation som blivit 

friska (Liu et al., 2005). Trots att de visste att det är svårt och kanske omöjligt att bli frisk så 

upplevdes det bättre om personalen försöker uppmuntra och inge hopp (Chen et al., 2001; 

Vaismoradi et al., 2011; Wenrich et al., 2003). 

 

“Furthermore, hearing about successful cases of treatment bolstered the 

confidence of patients with cancer. Such cases served as positive role 

models and inspired them to keep up their fighting spirit.” (Liu, Mok & 

Wong, 2005, s. 351). 
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För att vara en god lyssnare upplevde personer att vårdpersonalen skulle använda sig av 

humor, visa intresse i och komma ihåg vad som sades. Det var viktigt i upplevelsen av tröst 

att få prata med vårdpersonal om sjukdomsrelaterade svårigheter (Langegard & Ahlberg, 

2009; Pålsson & Norberg, 1995; Vaismoradi et al., 2011). I studien av Pålsson och Norberg 

(1995) menade personer att det var viktigt och tröstande att få prata med vårdpersonal för att 

slippa tynga ner sin familj. För vissa personer var det viktigt att bara få prata med någon som 

lyssnade och som försökte få en att prata och beskriva ens situation, medan andra upplevde att 

det var nödvändigt att prata med någon som man kände (Langegard & Ahlberg, 2009). 

 

Att få stöd från anhöriga och andra personer i liknande situation 

Personer beskrev vikten av att ha familj och vänner närvarande som stöd och tröst för att 

känna sig trygg, kunna hantera sjukdomen och finna viljan att kämpa (Langegard & Ahlberg, 

2009; Liu et al., 2005; Pålsson & Norberg, 1995; Vaismoradi et al., 2011). Anhöriga kunde 

finnas till som stöd och tröst genom att hjälpa med att ställa frågor till personalen och att 

bearbeta information som personalen gav (Pålsson & Norberg, 1995). Personer beskrev att de 

upplevde stöd och skulle överleva för familjens skull då deras anhöriga upplevde att de inte 

var en hel familj utan dem (Liu et al., 2005).  

 

“The presence of a supportive husband, sister, child, friend, or colleague 

was said to be an important factor for most of the women, and was said 

to help them in coping with the illness.” (Pålsson & Norberg, 1995, s. 

281) 

 

Upplevelsen av tröst och stöd blev även funnen hos personer med samma diagnos eller som 

befann sig i samma situation som en själv genom att erfarenheter delades och de hjälptes åt att 

bearbeta olika känslor. En gemenskap bildades då personer inte kände sig ensamma i sin 

situation (Langegard & Ahlberg, 2009; Pålsson & Norberg, 1995). Personer beskrev att de 

fann tröst när de kunde prata om tragiska saker med andra i samma situation eller med samma 

diagnos (Langegard & Ahlberg, 2009). Tron på gud och att utföra religiösa aktiviteter bidrog 

med tröst (Langegard & Ahlberg, 2009; Yousefi et al., 2009). De kände sig lugnare och de 

kunde hantera sjukdomen lättare (Yousefi et al., 2009). 

 

“It can be consoling to meet with others in the same situation...” 

(Langegard & Ahlberg, 2009, s. 104) 
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Personer beskrev att det kunde vara påfrestande och smärtsamt att tänka på sin situation för 

mycket och att det var tröstande att bli distraherad (Chen et al., 2001; Langegard & Ahlberg, 

2009; Liu et al., 2005). Anhöriga och vänner var en väldigt uppskattad distraktion när de kom 

på besök och pratade om vanliga saker (Liu et al., 2005). Även massage fungerade som 

distraktion genom att den fysiska smärtan lindrades (Chen et al., 2001). 

 

Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad personer i behov av vård upplever som tröst. 

Resultatet visar på fyra kategorier: att bli vänligt bemött och bekräftad; att acceptera 

sjukdomen och finna tröst inom sig själv; att få information och kunna prata med någon som 

lyssnar; att få stöd från anhöriga och andra personer i liknande situation.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar på att bli vänligt bemött med värme, positiv attityd och 

lyhördhet utgör tröst. När en person blir bemött på ett vänligt sätt ökar dennes välbefinnande 

och en känsla av tröst uppstår. Halldorsdottir och Hamrin (1997) beskriver vänligt bemötande 

också som att inge hopp, uppmärksamma patienten, ärlighet, engagemang, förståelse, respekt 

och behandla denne som en person, inte en sjukdom. I litteraturstudien framkommer det att 

personer i behov av vård upplever bekräftelse i att bli respekterad, behandlad som en person 

och inte som en sjukdom och att få visat engagemang, vilket beskrivs tröstande. Enligt 

Halldorsdottir och Hamrin (1997) uppstår en relation mellan sjuksköterkan och patienten, 

genom det vänliga bemötandet, som kan bidra till att patienten lättare kan prata om 

exempelvis känslor och funderinger vilket i sig kan trösta och bidra till ett bättre 

välbefinnande. Gustafsson, Snellman och Gustafsson (2013) menar dock att det är viktigt att 

ha i åtanke att det är en subjektiv upplevelse vad som uppfattas som ett vänligt bemötande.  

 

Det framkommer i litteraturstudien att det är tröstande för en person att bli sedd och 

behandlad som en helhet och inte bara en sjukdom. Johansson et al. (2008) beskriver att inte 

känna sig sedd eller bekräftad kan riskera att personer får svårt att prata med vårdpersonal och 

inte få den relation som behövs för att kunna få tröst. Unga och/eller oerfarna sjuksköterskor 

kan ha svårt att veta vad de ska göra eller vad de ska säga när en person är i behov av tröst. De 

kan då undvika personer så att dessa inte känner sig sedda eller bekräftade av personalen. 

Tidsbrist beskrivs som ett annat problem som kan bidra till att personer inte känner sig sedda 

eller bekräftade. Koslander, da Silva och Roxberg (2009) beskriver att personer behöver ses 
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som en helhet, såväl det psykiska, känslomässiga och sociala som det fysiska, för att bli kunna 

bli tröstade. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har en humanistisk människosyn och ser 

att en individ består av kropp, själ och ande förenad i en helhet. Koslander, da Silva och 

Roxberg (2009) menar att när en person har gjort sig illa eller blir sjuk är det inte bara 

kroppen och den biologiska dimensionen som påverkas utan också den psykosocial, 

existentiell och andliga dimensionerna. Enligt litteraturstudien kan då personer uppleva att de 

inte blir tröstade och får ett ökat lidande om vårdpersonal bara ser det kroppsliga och inte hur 

det påverkar resten av personen.  

 

I litteraturstudien framkommer det att personer upplevde tröst i att bli uppmärksammade av 

sjukvårdspersonal medan andra fann tröst i att bli lämnade ifred. Johansson et al. (2008) 

beskriver att sjuksköterskor måste lyssna, vara lyhörd och läsa av situationen och därigenom 

identifiera om personer har ett behov av att få tröst eller att bli lämnad ifred.  

 

Resultat i denna studie visar att personer behöver acceptera sin situation för att kunna ta emot 

tröst. Enligt Norberg, Bergsten och Lundman (2001) finns annars risken att ett större lidande 

skapas hos personen. En person är redo för tröst genom att uttrycka känslor som smärta, sorg 

eller ilska. Benzein, Norberg och Saveman (2001) menar att acceptans av sin situation och 

dess konsekvenser bidrar till ett förbättrat välbefinnande, uppskattning av de små sakerna i 

livet och ger en möjlighet till att upprätthålla hopp.  

 

Litteraturstudien redogör för att personer i behov av vård upplever tröst genom att ha 

självkontroll. Falk-Rafael (2001) beskriver empowerment som en process att göra det möjligt 

för människor att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa. Empowerment är något som 

aktivt måste bearbetas och används för att en person ska kunna öka sina förmågor och 

möjligheter. Det är viktigt att personen är medveten om sina egna styrkor och svagheter, sina 

rättigheter och delaktighet i sin egen vård. Detta aktiva arbete resulterade i att personer får 

ökade kunskaper och färdigheter och på så vis ökad möjlighet att göra medvetna val och vara 

delaktig i sin egen vård, vilket litteraturstudien menar är tröstande. Falk-Rafael (2001) 

beskriver vidare att sjuksköterskans tillvägagångssätt för att stärka personers empowerment är 

att vara personcentrerad såsom att möta och kommunicera med dem på deras nivå och att 

lyssna och följa personernas önskemål. Det är viktigt att uppmuntra personer för att stärka 

deras självkontroll. 
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Det framkommer i litteraturstudien att få information om exempelvis sjukdomen, dess 

konsekvenser och olika behandlingar ökar personers förståelse och det kan bidra till en högre 

delaktighet hos patienten och därmed verka tröstande. I en studie av Johansson et al. (2008) 

framkom det att sjuksköterskor upplevde att information är en viktig del av tröst men att det 

är viktigt att den ges vid rätt tidpunkt. Platsen där informationen gavs samt hur den gavs 

beskrevs ha en stor betydelse. Alla personer har olika behov av information men det viktiga är 

att behoven blir tillfredsställda för att dessa ska kunna uppleva tröst. Enligt Mills och Sullivan 

(1999) är muntlig information fördelaktigt då det ger en möjlighet för personer att ställa 

frågor för att få ökad förståelse och för att minimera missförstånd. Litteraturstudien visar på 

att närstående kan vara bra när muntlig information ges då de kan vara ett viktigt stöd och 

hjälpa till att ställa frågor, vilket upplevdes som tröstande. Mills och Sullivan (1999) beskriver 

vidare att viss information kan vara skrämmande för personer så att denne inte kan ta in allt 

och då är det viktigt att låta det sjukna in och komma tillbaka vid ett senare tillfälle för att 

upprepa informationen igen. På samma sätt kan skriftlig information ges så att när personen 

känner sig redo kan denne gå igenom informationen själv och sedan ta upp funderingar och 

ställa frågor till vårdpersonalen. Dock kan skriftlig information upplevas som inte helt och 

hållet tillfredställande då den många gånger kan vara väldigt generell och inte anpassad efter 

den unika personen, som då också kan riskera ett större lidande istället för att känna tröst. 

Muntlig information kan också ha samma nackdel ifall vårdpersonal inte anpassar 

informationen efter personens situation. Tid är även här ett problem där personer kan uppleva 

att de får för lite information och att de inte kan ställa de frågor de vill för att vårdpersonalen 

inte har tid för dem (Mills & Sullivan, 1999). Personer kan då uppleva ett ökat lidande istället 

för tröst då de känner att de varken blir sedda eller bekräftande (Johansson et al., 2008). 

 

Litteraturstudien redogör för att många personer finner att prata om sina känslor, tankar och 

uppleverser har en stor betydelse i att bli tröstad. Bryant (2009) beskriver att det är viktigt att 

vårdpersonal lyssnar aktivt när patienter pratar för att dessa ska känna att de verkligen blir 

hörda och bekräftade, vilket ger en känsla av tröst. Vårdpersonal visar att de aktivt lyssnar 

genom att vara närvarande, intresserade, uppmuntra någon att prata och berätta, bekräfta att 

de förstår vad som sägs, ha tid och visa respekt, vilket litteraturstudien menar är viktigt för att 

personer ska kunna få tröst. För att kunna lyssna aktivt och för att personer ska känna sig 

bekväm att prata med vårdpersonal beskriver Bryant (2009) att det är viktigt att vistas i en 

lugn privat miljö så att ingen av parterna kan bli distraherade av exempelvis mycket folk i 

omgivningen eller telefonsamtal. Vårdpersonal behöver också försöka lämna stress bakom sig 



15 

 

 

 

när de ska lyssna på en person för att helhjärtat kunna vara delaktig. Det är också viktigt att 

inte avbryta när en person pratar, sitta eller stå still och ha lagom mycket ögonkontakt. 

Gränsen för lagom mycket ögonkontakt är väldigt hårfin och beror på personers subjektiva 

upplevelse. För mycket ögonkontakt kan upplevas som skrämande medan för lite ögonkontakt 

kan upplevas som brist på intresse. Enligt Johansson et al. (2008) kan sjuksköterskan och 

personen i behov av vård få en djupare relation genom det aktiva lyssnandet. Bryant (2009) 

beskriver att när en person gör en paus kan det ibland vara det bästa att bara vara tyst och låta 

personen fortsätta prata när denne är redo och ibland är det lämpligt att kommentera det som 

sagts. Det är betydelsefullt för personer, och kan upplevas tröstande, att vårdpersonal visar att 

de tål att höra på vad som sägs. Personer kan då uppleva att i denna relation, vågar de prata 

om allt.  

 

I litteraturstudien framkom det också att tröst fanns i familjens och vänners stöd. De kan vara 

ett stöd genom att exempelvis vara sällskap under behandlingar, ge uppmuntran och som 

tidigare nämnt hjälpa att hantera sjukdomen och bearbeta information (Sabay, Gray & Fitch, 

2000). Enligt Purk (2004) är det viktigt att få prata om sjukdomen, olika behandlingar och om 

ens känslor med andra personer i samma situation och ett vanligt sätt att träffa dessa personer 

är i en stödgrupp. Att ingå i en relation till andra i en stödgrupp kan förbättra livskvaliteten 

och hanteringen av sjukdomen. Syftet med en stödgrupp är att personer med ett gemensamt 

problem ska kunna vara ett känslomässigt stöd för varandra och utbyta information och det 

kan bidra till att inte känna sig ensam, ökat hopp och kontroll, vilket kan upplevas tröstande. 

 

Intervention 

Det är viktigt att personer verkligen förstår sin situation för att kunna vara delaktig i sin vård 

och göra medvetna beslut. För att agera tröstande kan sjuksköterskan be patienterna upprepa 

och beskriva hur de uppfattade informationen för att vara säker på att de verkligen förstått 

(Tamura-Lis, 2013).  

 

Vårdpersonal kan trösta personer genom att aktivt lyssna och visa att de är intresserade genom 

att ställa följdfrågor, exempelvis “hur kände du dig då?”. Om vårdpersonal upprepar vad som 

sagts visar det på att de lyssnar på personen som då kan känna sig bekräftad och därigenom 

tröstad (Bryant, 2009). 
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Metoddiskussionen  

Begreppen för trovärdighet används ofta för att mäta kvalitet i kvalitativa studier (Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 297-304). Trovärdighet i kvalitativ artikel fastställs genom artikelns 

pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet. Detaljerad beskriven kontext och 

spårbarhet är nödvändigt för att uppnå pålitlighet. Spårbarheten hjälper läsarna att följa hur 

forskaren kommit fram till sina slutsatser. Det är också ett hjälpmedel för andra forskare som 

ägnar sig åt liknande forskning, studien kan upprepas under liknande omständigheter med 

liknande deltagare. För att stärka pålitligheten i denna litteraturstudie beskrevs varje steg i 

genomförandet noggrant, så att andra som läser denna kan förstå tillvägagångssättet och 

upprepa studien. Vilka sökord som användes och hur de kombinerades, hur 

kvalitetsgranskningen utfördes och hur analysen gick till är några exempel som beskrevs och 

visar på spårbarhet. Det var svårt att hålla sig till det manifesta i textenheterna, att inte tolka, 

när de bara analyserades av en person. För att stärka tillförlitligheten i analysen diskuterades 

analysen med handledare och vid ett seminarium med kurskamrater. Holloway och Wheeler 

(2010, s. 297-304) jämför trovärdighet med begreppet bevisvärde. Tillförlitlighet beskriver i 

vilken utsträckning resultatet av en studie är sann och om de återspeglar syftet med 

forskningen och deltagarnas verklighet. Tillförlitligheten stärktes i litteraturstudien genom att 

alla artiklar som användes i resultatet kvalitetsgranskades, allt i resultatet refererades till 

respektive artikel och citat användes. Både trovärdigheten och pålitligheten stärktes genom att 

varje textenhet i dataanalysen kodades som visade på vilken artikel textenheten kom ifrån och 

vilken av alla textenheter från just den artikeln. Resultatet i en studie är överförbart om det 

kan användas till liknande situationer eller deltagare. Denna litteraturstudie kan räknas ha god 

överförbarhet då de analyserade vetenskapliga artiklar hade liknade resultat och de är från 

olika delar av världen. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 297-304) är bekräftbarhet 

tagen från termen objektivitet och även här beskrivs spårbarheten som en viktig del. Eftersom 

forskningen bedöms av hur resultat och slutsatsen svarar mot syftet och inte av forskarnas 

förutfattade meningar, behöver läsarna kunna spåra data till de ursprungliga källorna. 

Bekräftbarhet i denna studie stärktes av, som även tidigare nämnts, att resultatet hänvisats till 

respektive artikel och att citat har använts. 

 

Slutsats 
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Resultatet i litteraturstudien visar att tröst existerar i en relation. En relation till någon som 

finns till hands, exempelvis en professionell person, familjen eller någon som varit med om 

något liknande, skapar en situation där tröst kan upplevas och bidra till ökat välbefinnande. 

Tröst sker i relation till någon annan som lyssnar, försöker förstå eller bara finns där som stöd. 

Med hjälp av relation till andra kan en person acceptera sin situation och därigenom finna 

tröst inom sig själv. Personer måste tröstas utifrån deras egna individuella behov som de 

upplever vid just det tillfället.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att bekräftelse är viktigt för upplevelsen av tröst. 

Det skulle därför vara intressant att fördjupa sig i bekräftelsens betydelse för upplevelsen av 

tröst. 
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