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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  
 

Hopp beskrivs som en multidimensionell dynamisk livskraft som karakteriseras av en 

självsäker men ändå osäker förväntan. Återhämtning fokuserar på människans möjligheter 

och uppmuntrar henne att blicka framåt och våga sätta nya mål. Det är en resa inte en 

destination där målet är att människan ska få kontroll över sitt liv. Sjuksköterskan har en 

given plats för att främja återhämtning hos personer med psykisk sjukdom genom 

personcentrerad omvårdnad och omvårdnadshandlingar.  

 

Syfte  
 

Syftet med arbetet var att beskriva hopp och andra faktorers betydelse för återhämtning hos 

personer med psykisk sjukdom.  

 

Metod  
 

En allmän litteraturöversikt valdes med deduktiv ansats fokuserad på latent innehåll. 15 

vetenskapliga artiklar med både kvantitativa och kvalitativa metoder framtogs genom 

databassökningar i PubMed och CINAHL. Dessa artiklar analyserades och 

kvalitetsgranskades. Artiklarnas resultat tematiserades i resultatavsnittet. 

 

Resultat 
 

Tre teman identifierades ”Hopp och välmående”, ”Relationer och stöd” och ”Delaktighet 

och mening” Resultatet visar att återhämtning är en process som påverkas av flera olika 

faktorer. Hopp behövs för att återhämtningen ska kunna påbörjas men även att hopp 

påverkar människans välmående. Relationer ökade människans möjligheter till 

återhämtning då goda relationer till hennes familj ökade stödnätverk och sociala 

gemenskap. Stödinsatserna behövde anpassas efter vårdtagarens behov och inkluderade 

hennes anhöriga. Delaktighet och mening behövdes då flera vårdtagare önskade en 

sysselsättning, detta ökade både deras delaktighet men även mening. Personer med psykisk 

sjukdom saknar ofta motivation och behöver aktiveras av vårdpersonalen. 

 

Slutsats 
 

Återhämtning är en stor process som påverkas av olika faktorer som, hopp, välmående, 

relationer, stöd, delaktighet och mening. Om god återhämtning ska uppnås behövs  

sjukvårdspersonalen inom psykiatrin ha god förståelse om detta, för att på bästa sätt 

utforma vården efter vårdtagarens behov och möjligheter.  

 

Nyckelord: psykiatrisk omvårdnad, psykisk sjukdom, återhämtning och hopp. 
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INLEDNING 

Psykisk sjukdom är ett växande problem i dagens samhälle (Foldemo, 2014) men även 

andelen personer som upplever nedsatt psykiskt välmående 16 procent av befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Återhämtning är målet, att personer med psykisk sjukdom 

ska kunna uppleva välmående och hitta tillbaka till en fungerande vardag (Jacob, 2015). 

Det finns en rad faktorer som främjar återhämtning till exempel relationer till familj och 

vänner (Aldersey & Whitley 2015; Schön., Dehnov & Topor 2009) samt sysselsättning i 

form av arbete som skänker delaktighet och mening (Munro & Edward, 2008). En annan 

faktor är personcentreradomvårdnad innebär att vårdtagaren ska bemötas som en individ, 

att behandlingen ska utformas efter vårdtagarens behov och resurser, men även inkludera 

dennes familj (Ekman, Norberg och Swedberg, 2014). 

 

BAKGRUND  

Psykisk sjukdom 

Det finns ingen enkel eller entydig definition av psykisk sjukdom. Den kan beskrivas som 

flera faktorer. Somatiskt är det förändringar i hjärnans struktur eller funktion. Symtomen 

ska orsaka lidande och ge funktionsbegränsningar i det dagliga livet. Personen kan uppleva 

en stark sjukdomskänsla. Personer med psykisk sjukdom är en heterogen grupp där de har 

olika typer av diagnoser och psykiska symtom gemensamt (Ottosson, 2015). Psykisk 

sjukdom och psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället (Foldemo, 2014). 

Folkhälsomyndighetens (2016) statistik visar att upp till 16 procent av den totala 

befolkningen i Sverige upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. Andelen personer som 

upplever lägre psykiskt välbefinnande har varit relativt stabil men har ökat markant från 12 

procent 2015 till 16 procent 2016. 

 

Psykiatrisk vård 

Förenta Nationerna [FN] skriver i sin resolution 1991 bland annat att alla har rätt till bästa 

möjliga psykiatriska vård. Vården ska omfatta både insatser från hälso- och sjukvården 

samt socialtjänsten. Ingen ska diskrimineras på grund av psykisk sjukdom. Diagnostisering 

ska ske utifrån internationellt accepterad standard. Alla patienter har så långt det är möjligt 

rätt att vårdas på sin hemort. Vården ska utövas genom en individuellt framtagen plan (FN, 

1991).  

 

Inom psykiatrisk vård är gränsen mellan behandling och rehabilitering mindre skarp 

jämfört med somatisk vård. Den psykiatriska vården har haft en mörk historia men har som 

vetenskaplig disciplin utvecklats och uppnått samma status som övrig medicinsk forskning. 

Omvårdnad och stärkandet av personens egna resurser är den röda tråden som genomsyrar 

all psykiatrisk vård (Ottosson, 2015). 

 

Hopp som begrepp 

Det finns många bra beskrivna definitioner av hopp, därför är inte arbetet begränsat till en 

specifik definition. 

 

Benzein (2017) förklarar att hopp som begrepp har fått större utrymme i dagens forskning. 

I slutet på 50-talet började begreppet användas i omvårdnadsvetenskaplig forskning. Det 

ansågs då som endimensionellt, att det endast användes för att uppnå ett önskat mål. I takt 
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med att forskningen gick framåt började hopp beskrivas som ett komplext och djupare 

begrepp. Benzein (2017) beskriver att hopp är relaterat till människans livssyn, där hon 

behöver identifiera hopp för att kunna förstå meningen med sin existens. Det finns ingen 

konkret entydig syn på hopp. Hopp kan vara en energikälla för att kunna fortsätta leva och 

lättare kunna hantera förändringar. Hopp kan innebära att man sätter upp mål som för 

människan är viktiga att uppnå. Människan har en positiv förväntan att målen ska nås och 

använder sin energi för att arbeta mot de uppsatta målen (Benzein, 2017). Benzein (2017) 

beskriver vidare att hopp kan delas in i två dimensioner där en är kopplad till människans 

existens och den andra mer konkret till människans görande. Den konkreta dimensionen 

kan anses vara riktad i jämförelse till det generella hoppet. Vårdpersonalen bör inte inge 

hopp hos en svårt sjuk människa om hoppet inte är realistiskt, dock kan de närståendes 

hopp erkännas som ett uttryck för kärlek och lojalitet (Benzein, 2017). Cleary, Sayers, 

Lopez och Shattel (2016) förklarar att hopp kan göra skillnad för människor genom att 

hjälpa dem att uppnå återhämtning. Vidare beskriver de att hopp inte är särskilt 

framträdande inom forskningen men att det kan vara viktigt för både vårdtagare och 

sjuksköterska att ha för att tillsammans hitta vägen till återhämtning. De beskriver 

ytterligare att vårdtagaren behöver hopp för att kunna ta sig vidare. Människor tenderar att 

förlora hoppet vid motgångar, försämrade relationer eller andra negativa faktorer som 

påverkar deras frihet och bestämmande över dennes liv (Simmons, Gooty, Nelson & Little, 

2009). 

 

Yeasting och Jung (2010) definierar hopp som en multidimensionell dynamisk livskraft 

som karakteriseras av en självsäker men ändå osäker förväntan. Detta för att uppnå en god 

framtid som personen med hopp känner är realistiskt genomförbar och har ett personligt 

värde. De förklarar vidare att hopp alltid är associerat med personliga faktorer, att det är 

relaterat till en önskan och ett ej uppnått mål. De beskriver att hopp är energigivande, 

stimulerar till handling och delar av det är medvetet och andra är omedvetet.  

 

Återhämtning 

Jacob (2015) beskriver återhämtning som en process där fokus ligger på människan bakom 

sjukdomen och inte hennes symtom samt att det är en resa och inte en destination. 

Återhämtningen avser inte att återgå till tillståndet innan sjukdomen bröt ut och inte heller 

att den är en linjär process utan att den kan möta framgångar och motgångar. Denna 

process ämnar att hjälpa människor med psykisk sjukdom att blicka framåt och våga sätta 

nya mål istället för att lägga all energi på endast överlevnad. Personer med psykisk 

sjukdom har inte alltid kontroll över sina symtom men med rätt hjälp kan de få kontroll 

över sina liv. Återhämtning handlar inte om att bli av med problemen, utan den fokuserar 

på personens styrkor och möjligheter. Återhämtning är en resa av självupptäckt och 

personlig tillväxt. Erfarenheten av psykisk ohälsa kan erbjuda möjligheter för förändring, 

reflektion och upptäckt av nya värderingar, färdigheter och intressen (Jacob, 2015). 

Schrank, Hayward, Stanghellini och Davidson (2011) beskriver hur hopp främjar 

återhämtning, att ett sätt att främja en känsla av hoppfullhet är att skifta fokus från problem 

till fokus på styrkor och möjligheter. 

 

Aldersey och Whitley (2015) och Schön, Dehnov och Topor (2009) visar i sina studier att 

sociala relationer påverkar återhämtningen positivt och negativt. Aldersey och Whitley 

(2015) och Schön et al. (2009) visar att familjen fungerade i många fall som moraliskt och 

praktiskt stöd, att de fick vårdtagaren att uppleva både mening och delaktighet. De 

negativa konsekvenserna visade sig i form av för högt ansvarstagande för vårdtagaren att 
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de kände sig tvungna att hjälpa familjemedlemmar trots sitt tillstånd. En annan negativ 

faktor var att familjen i många fall kunde tvinga vårdtagaren att läggas in på sjukhus när de 

uppfattade vårdtagarens mående eller beteende som avvikande (Aldersey & Whitley, 

2015). Flera vårdtagare i studien av Schön et al. (2009) lade skulden för deras tillstånd på 

sina föräldrar, att deras problem berodde på saker som hände i barndomen. 

 

Många personer med psykisk sjukdom har problem att hitta eller behålla sina arbeten 

(Munro & Edward, 2008). De beskriver att en sysselsättning främjar återhämtning då den 

skänker mening och delaktighet. Många av deltagarna beskriver en önskan att börja arbeta 

igen men att deras tillstånd inte tillåter det på grund av biverkningar av läkemedel eller 

andra symtom. Andra deltagare beskriver svårigheter att fortsätta arbeta på grund av 

stigman vad gäller psykisk sjukdom, att arbetsgivarna inte är förstående och stöder dem 

(Munro & Edward, 2008). Iwasaki et al. (2013) visar i deras studie att fritidsaktiviteter kan 

påverka återhämtning positivt. De beskriver att fritidsaktiviteter skänker personen mening, 

en känsla av delaktighet och minskad leda.  

 

I en studie av Piat, Sabetti och Bloom (2009) beskriver många deltagare att återhämtning 

är att hitta rätt läkemedelsbehandling eller justera dosen. Andra deltagare i studien 

förklarade att läkemedel i kombination med andra faktorer som läkare, socialarbetare, 

familj och rehabilitering bidrar till återhämtning. Valmöjligheter vad gäller läkemedel 

spelade stor roll. Vårdtagarna fick vara med och bestämma gav dem självförtroende. I 

vissa fall lyssnade läkarna inte på deras önskemål vilket resulterade i att vårdtagaren fick 

sämre förtroende och sämre följsamhet till behandling. 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar   

Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] (2016) som utvecklar och upprätthåller 

omvårdnadens värdegrund beskriver att en av flera av sjuksköterskans ansvarsområden är 

kunskap om psykosociala och andliga aspekter. International Council of Nurses [ICN] 

(2017) etiska kod beskriver att omvårdnad är världsomfattande. Sjuksköterskans fyra 

fundamentala ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. De ser det som att en del av att lindra lidande ingår att inspirera till hopp. 

ICN nämner också att ett av flera professionella värden är medkänsla, vilket också tillhör 

att lindra lidande. Enligt SSF (2017) innebär professionellt ansvar ett handlande utifrån 

evidensbaserad kunskap inom professionen samt att reflektera över etiska dilemman och 

utföra omvårdnad. Sandman och Kjellström (2013) beskriver professionellt ansvar som 

ansvarstagande för sina handlingar. 

 

Moore (2005) återger att många personer och befolkningen i sin helhet ser sjuksköterskor 

som de som inspirerar till hopp under tider av ohälsa. Sjuksköterskor har en nyckelposition 

för att samtala med personer om hopp och andra strategier för att få nytt hopp i olika 

situationer. Yeasting och Jung (2010) menar att det finns studier som medvetet inkluderar 

hopp i samtalsterapi, men att lite har gjorts för att göra hoppfokuserad terapi mer tydlig. 

Hoppfokuserad terapi har applicerats till omvårdnadsarbetet vid somatiska tillstånd som till 

exempel inom cancervård. Utvecklandet av en förtroendefull relation kan ha stor betydelse 

för att implementera hopp för personer med psykisk sjukdom.  Sjuksköterskor möter ofta 

personer i kliniska situationer där vårdtagarna lider av hopplöshet.  

 

Moore (2005) förklarar att sjuksköterskan måste förstå vad hopp är i sitt egna liv och 

avsiktligt använda strategier för att förnya och upprätthålla sitt hopp. Det finns ökande 
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bevis för att vårdpersonalens nivå av hopp påverkar mötet med personer i olika 

livssituationer. Vidare beskriver Moore (2005) att relationen mellan sjuksköterskan och 

personen är hjärtat av psykiatrisk omvårdnad. Cleary et al. (2016) förklarar att, att inge 

hopp i terapeutiska relationer inte är en enkelriktad väg eller ett tecken på idealism, men ett 

delat kännetecken som kan riktas för att motivera andra för att nå målen. Dock kan inte 

sjuksköterskor effektivt samtala om hopp med personer med psykisk sjukdom om de inte 

själva har hopp i sina liv (Cleary et al., 2016).  

 

Omvårdnad  

Omvårdnad har sin grund i humanistisk människosyn med ett existentiellt filosofiskt 

synsätt där människan ses som skapande, aktiv och en del i ett sammanhang (Benzein, 

2017). Benzein (2017) beskriver att existentiell filosofi handlar om människans liv, 

erfarenheter, ansvar, friheter och hennes möjlighet att påverka dem. Vidare förklaras det att 

en av de grundläggande idéerna inom disciplinen är att omvårdnaden utförs på individnivå. 

Detta betyder att det är viktigt med förståelsen för vad en människa är, för att kunna inse 

innebörden av hälsa och omvårdnad, då dessa är omvårdnadens värdegrunder (Benzein, 

2017). Hummelvoll, Karlsson och Borg (2015) uttrycker för att kunna förstå vad som sker i 

människors liv och för att kunna vara en god partner, måste vårdpersonalen vara nyfiken 

och intresserad av personen, men även kunna samarbeta då båda parterna kompletterar 

varandra. 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Ekman et al. (2014) förklarar att personcentrerad omvårdnad innebär att se personen 

bakom sjukdomen, en medmänniska och expert på sina upplevelser och vardag. Det 

innebär att inte informera personen om vad som planeras i hennes vård utan man bör 

tillsammans med henne planera vården, och ge henne utrymme att förklara hur hennes 

problem påverkar henne och hur interventionerna upplevs. Personen som vårdas är inte en 

betalande klient i sjukvården, personen bör istället betraktas som en del av vårdlaget då 

hon är expert på sin problematik. I personcentrerad omvårdnad anses människan vara en fri 

varelse som har förmågan att göra egna val, ta ansvar och vara unik. Individen skall 

bemötas på ett personcentrerat förhållningssätt efter dennes förutsättningar. Ett partnerskap 

med individen har sin grund i ömsesidig respekt för henne och hennes anhörigas kunskaper 

om hur de lever med ohälsa och de olika professionernas kunskap i hur ohälsan bäst bör 

behandlas (Benzein, 2017). Personcentrerat bemötande handlar enligt Hummelvoll et al. 

(2015) om att hitta sätt att väcka framtidstron till liv, att personen får en känsla av mening 

och sammanhang för att kunna gå vidare i livet.  

 

Friberg och Öhlén (2014) beskriver att personcentrerad vård innebär att uppmärksamma 

personens följsamhet i behandlingen som ett mål. Den följsamma personen bör egentligen 

betraktas som ett misslyckande. Vårdpersonalen bör istället sträva efter att personen är 

delaktig, som genom det ömsesidiga mötet ges verktygen till utbyte av kunskap och 

lärande. Detta underlättar arbetet mot gemensamt uppsatt mål som baseras på evidens och 

personens vilja. Det är även viktigt att beakta att personcentrerad vård inte endast riktar sig 

till personen, utan även hennes anhöriga (Friberg & Öhlén, 2014). Relationer är en viktig 

faktor i dessa personers liv. För många av dem är sjukvårdspersonal den enda relationen. 

Det är därför av yttersta vikt att sjukvårdspersonal är ansvarsfull genom att vara 

inkännande och empatisk. Ekman et al. (2014) belyser vikten av att lyssna på vårdtagarens 

berättelse för att identifiera resurser och möjligheter. Dessa kan ligga till grund för en 

ömsesidigt utformad vårdplan, en allians. Relationen mellan vårdpersonal och personen 
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som vårdas är förankrad i centrala värden, som personens självkänsla, vilja och ömsesidig 

respekt (Friberg & Öhlén, 2014). 

 

McCormack, Dewing och McCance (2011) nämner att utvecklandet av personcentrerad 

vård inte är ett enpersonsjobb. Det kräver engagemang av ett helt lag. Det finns tre 

särskilda faktorer som påverkar den praktiska kontexten: arbetsplatskultur, lärandekultur 

och den fysiska miljön. Arbetsplatskultur upplevs av både personen som vårdas och 

personal varje dag. Kulturer präglas också av gemensamma värderingar, ett engagemang 

för kontinuerlig inlärning och förbättring. Lärandekultur är en produktiv kultur, där man 

kan lära sig av misstag, stödja och möjliggöra innovation, maximera individuell potential 

och förstå sambandet mellan team. Den fysiska miljön av vården har länge erkänts som en 

betydande inverkan på vårdupplevelsen och personens framgång. Den estetiska miljön är 

också en viktig faktor. Betydande utveckling har skett för att säkerställa att miljöerna är 

estetiskt tilltalande och även främja läkning, vård, omsorg, tillhörighet och engagemang 

(McCormack et al., 2011).  

 

McCormack et al. (2011) beskriver att utmaningen för alla organisationer är rörelsen från 

enskilda personcentrerade ögonblick till personcentrerad kultur. De beskriver att det tydligt 

framgår i den internationella litteraturen att detta inte kan ske genom att förlita sig på den 

enskilda motivationen hos utövaren. Istället kräver förändringen ett hållbart engagemang 

för att underlätta kulturförändring med lag och mellan organisationer. De visar även 

viktiga kvaliteter hos vårdpersonalen, till exempel att vara professionell, ha interpersonell 

kompetens, vara engagerad i arbetet samt kunna uttrycka tankar och värderingar. Dessa 

förändringar är viktiga för att utveckla personcentrerad omvårdnadskultur (McCormack et 

al., 2011). 

 

Personcentrerad omvårdnad inom psykiatrisk vård 

Hummelvoll et al. (2015) skriver att personcentrerad omvårdnad finns inom psykiatrisk 

vård, men inte i samma utsträckning som resten av hälso- och sjukvården. Trots större 

förändringar inom psykiatrisk vård de senaste 60 åren betraktas många personer med 

psykiska problem fortfarande som en diagnos eller en så kallad psykpatient. Om synsättet 

och bemötandet inom psykiatrisk vård ska få en personcentrerad prägel behövs det 

förändringar (Gabrielsson, Sävenstedt & Zingmark, 2015; Hummelvoll et al., 2015). 

Vårdpersonalen behöver förstå den radikala förändringen som sker när personen placeras i 

centrum. I det nuvarande systemet är det fortfarande vårdpersonalen som överlägger och 

tar besluten. Vårdpersonalen bör erkänna psykiska problem som både personliga och 

sociala. Det biomedicinska synsättet kan förhindra förståelsen över vad som sker, likaså 

bemötandet av människor som personer i deras miljö med styrkor och utmaningar. Deras 

miljö kan vara kärnan av problemet istället för personen (Hummelvoll et al., 2015). 

Hummelvoll et al. (2015) förklarar att andligheten har blivit bortglömd inom psykiatrisk 

vård. Vårdpersonalen behöver uppmärksamma andlighet för att den hör samman med hopp 

och återhämtning, då det kan bidra till ökad motivation och positiv förändring(Hummelvoll 

et al., 2015). 

 

Gabrielsson et al. (2015) definierar personcentrerad omvårdnad inom psykiatrisk vård som 

kulturell, interpersonell, att den bygger på relationer och är återhämtningsorienterad. De 

förklarar vidare vikten av att vårdpersonalen har rätt kompetens, gott interprofessionellt 

samarbete och att personen aktivt deltar i sin vård. Tillsammans tar de beslut, där fokus 

ligger på personens styrkor och erfarenheter. Personcentrerad omvårdnad karakteriseras av 

kvaliteten i relationen mellan vårdpersonal och vårdtagare. Relationen genomsyras av tillit, 
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engagemang och ärlighet. Personcentrerad omvårdnad är orienterad mot att stödja 

personlig återhämtning där vårdtagaren rekonstruerar sitt liv och antar ansvarstagande, 

valmöjligheter och oberoende. Personcentrerad omvårdnad anses vara positiv och bidrar 

till förbättringen av vården (Gabrielsson et al., 2015). 

 

Problemformulering  

Psykisk sjukdom och psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle (Foldemo, 

2014). Denna ökning innebär större påfrestningar på hälso- och sjukvården och ställer 

högre krav att effektivt bemöta, behandla och guida dessa människor till återhämtning. För 

att åstadkomma detta behövs aktuella evidensbaserade kunskaper om hopp och andra 

faktorer som utgör grunden till återhämtning. Hummelvoll et al. (2015) beskriver att 

personcentrerad omvårdnad finns men inte i samma utsträckning inom psykiatrisk vård, att 

många fortfarande blir bemötta som en diagnos istället för en individ. Gabrielsson et al. 

(2015) förklarar vikten av att sjukvårdspersonalen har rätt kompetens, att de tar tillvara på 

vårdtagarens resurser för att på bästa sätt utforma hennes behandling. 

 

SYFTE  

Syftet med arbetet var att beskriva hoppet och andra faktorers betydelse för återhämtning 

hos personer med psykisk sjukdom. 

 

METOD  

Val av Metod 

En allmän litteraturöversikt gjordes för att öka kunskapen om ämnet genom att skapa en 

generell översikt av aktuell forskning. Detta går i linje med Roséns (2017) åsikt, att syftet 

med en litteraturöversikt är att utöva evidensbaserad vård utifrån rådande 

forskningssituation. Polit och Beck (2017) förklarar att de som utför litteraturöversikten 

bör sträva efter en studie som är insiktsfull och mer än summan av alla delar så att arbetet 

kan bidra med kunskap genom framställning av evidensen.  

 

Studiedesignen var deduktiv. Detta innebär enligt Henricson (2012) att författarnas 

kunskaper om ämnet är inspirationen till arbetet, att förväntningar om arbetets resultat 

finns och arbetets mål är att bekräfta att förväntningar stämmer. Deduktiv ansats kan också 

beskrivas som att teorin följer som en röd tråd genom hela arbetet från början till slut 

(Henricson & Billhult, 2012). Vi sökte information, där Priebe och Landström (2012) 

förklarar att deduktiv metod är att forskaren letar efter information. Avsikten var inte att 

komma med antaganden och hypotesprövningar. Priebe och Landström (2012) beskriver 

att all deduktiv forskning inte behöver bestå av hypoteser.  

 

Urval  

För att uppfylla kraven på tillförlitlighet och för att kunna vara reproducerbar ska en 

litteraturöversikt innehålla tydliga inklusions- och exklusionskriterier (Rosén, 2012). Polit 

och Beck (2017) anser att ett urval behöver göras utifrån vad som ska studeras eftersom 

forskning varierar kvalitetsmässigt utifrån vilken typ av information den innehåller. Polit 

och Beck (2017) förklarar att urvalskriterier skall vara tydliga, likaså exklusionskriterier 

och inklusionskriterier. En bra litteraturöversikt ska kunna återskapas av någon som 
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använder samma kriterier och hon ska då kunna få liknande resultat och kunna dra samma 

slutsats (Polit & Beck, 2017). Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, 

eftersom de är de enda språkkunskaperna arbetets författare har. Redan i projektplanen 

gjordes ett urval genom begränsning av ämnet till ett syfte. Artiklarnas resultat behövde 

också besvara syftet, som Kjellström (2012) nämner. Kriterier för de vetenskapliga 

artiklarna var att de fanns i vetenskapliga tidskrifter och att de var kvalitetsgranskade. 

Artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa. Endast original artiklar och primärkällor har 

använts i resultatet. Forskningen inom den psykiatriska disciplinen är relativt ung och är 

under ständig utveckling och därför har vi valt att begränsa de inkluderade artiklarnas ålder 

till max 15 år då Polit och Beck (2017) förklarar att artiklar inom den tidsperioden tillhör 

den senaste forskningen.  

 

Exklusionskriterierna var icke vetenskapliga artiklar och artiklar av låg kvalitet. Studien 

avgränsades inte till specifika diagnoser eller olika typer av psykiatrisk vård som 

slutenvård, öppenvård och olika vårdinriktningar. Billhult (2017) förklarar att 

exklusionskriterierna i denna kontext kallas för planerat bortfall före datainsamlingen och 

att ett av sådana exempel är att man väljer vissa språk och väljer bort andra. 

 

Datainsamling  

I databasen CINAHL valdes Peer reviewed, för att få sökresultat på kvalitetsgranskade 

artiklar. Research Article valdes för att det är forskningsartiklar. Sökningar gjordes i tre 

databaser; CINAHL, PubMed samt PsycINFO, se tabell 1. Artiklarna funna i PsycINFO 

redovisas inte då de artiklarna som användes återfanns i CINAHL. Enligt Polit och Beck 

(2017) är informationssökning bland de första stegen i en litteraturöversikt. Arbetet 

inleddes med artikelsökningar. Sökningarna gjordes för att se i vilken omfattning forskning 

fanns. Motivering av databaser är att CINAHL är inriktad på omvårdnadsvetenskap 

varifrån majoriteten av artiklarna är hämtade. Från PubMed hämtades två artiklar. Pubmed 

är en databas för medicin, omvårdnad och odontologi. PsycINFO är en databas för 

psykologi, beteendevetenskap, sociologi och psykiatri. Rosén (2012) bekräftar att det 

inledande upplägget för sökning sker i många databaser.  De olika databaserna har olika 

sökkriterier. I sökningarna användes CINAHL Headings i CINAHL, MeSH Terms 

[Medical Subjects Heading] i PubMed, Thesaurus i PsycINFO samt fritext. PubMed har 

applicerbara sökbegränsningar som publikationsdatum och språk. Sökningarna 

begränsades genom att välja AND i databasen. De sökord som användes i CINAHL var 

psychiatric nursing, mental disorders, psychiatric care, mental health services, psychiatric 

patients och hope. De sökord som användes i Pubmed var mental health recovery, 

psychiatric nursing, mental health services, mentally ill persons och hope. En utökad 

sökning gjordes senare under arbetets gång på grund av bristande underlag. Denna sökning 

gjordes efter samma kriterier som ovan fast med fria sökord. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL, Pubmed och PsycINFO* 

 

*= Sökningen i PsycINFO genererade inga nya artiklar 

 

 

Databearbetning 

Enligt Rosén (2012) ska författarna bedöma vilka artiklar i resultatdelen som uppfyller 

inklusions- och exklusionskriterier. Polit och Beck (2017) beskriver att författaren söker 

gemensamma nämnare och huvudfaktorer i artiklarna. En grovsortering gjordes genom att 

författarna till detta arbete läste alla titlar och abstrakt individuellt och sammanställde var 

för sig en lista över lämpliga artiklar. Dessa jämfördes och genom diskussion kom vi fram 

till de artiklar som skulle läsas i sin helhet, i de fall författarna var oense gick de vidare till 

nästa steg. Nästa steg diskuterades vilka artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och 

valde bort de som uppfyllde exklusionskriterierna. Dessa artiklar kvalitetvärderades utifrån 

hög, medel och låg (Rosén, 2017). Vi använde Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (BILAGA A) för klassificering samt kvalitetskontroll, modifierad 

utifrån Berg, Denecker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Artiklarna lästes och bedömdes först individuellt och jämförde sedan hur vi hade bedömt 

dem, för att sedan gemensamt välja ut de artiklar som hade hög kvalitet och besvarade 

arbetets syfte. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 6/2-

2018 

((MH “Psychiatric 

Nursing”) OR (MH 

“Mental Disorders”) OR 

(MH “Psychiatric Care”) 

OR (MH “Mental Health 

Services”) OR (MH 

“Psychiatric Patients”)) 

AND Hope.  

221 221 40 13 

Pubmed 6/2 - 

2018 

((((Mental Health 

Recovery[MeSH Terms]) 

OR Psychiatric 

Nursing[MeSH Terms]) OR 

Mental Health 

Services[MeSH Terms]) 

OR mentally ill 

persons[MeSH Terms]) 

AND Hope. 

277 277 9 2 

CINAHL 

16/6-2018 

Mental Illness AND 

Recovery 

527 250 26 3 

TOTALT 498 498 49 15 
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Dataanalys  

Analysen har gjorts på latent innehåll i artiklar med kvalitativ metod då många begrepp 

som personcentrerad omvårdnad, återhämtning och hopp inte utrycks bokstavligen i vissa 

studier. Polit och Beck (2017) beskriver latent innehåll som en tolkning av texten, om vad 

den handlar om. Rosén (2012) skriver att värdering av studiernas kvalitet är en 

komplicerad process. Under arbetets gång fylldes matrisen som sammanställde resultatets 

inkluderade artiklar (BILAGA B). Matrisen skattade dess relevans och kvalitet (Rosén, 

2012). Polit och Beck (2017) anser att matrisen är ett sätt att hålla reda på huvudteman i de 

olika forskningsresultaten och att systematiskt registrera den viktigaste informationen från 

varje studie. En deduktiv ansats har gjorts med den teoretiska infallsvinkeln som är 

beskriven i bakgrund. Arbetet har inte haft antaganden och hypotesprövningar, som senare 

behöver testas. Samtliga inkluderade artiklar skrevs ut i pappersform, lästes individuellt 

och färgkodades för att identifiera olika teman. Sedan jämfördes dessa mellan de två 

författarna för att hitta konsensus. Konsensus nåddes genom diskussion om de olika 

temana som föll mer på plats under analysens gång. Några teman har också omarbetats och 

fått nya rubriker och nytt innehåll. 

 

Vi gjorde en integrerad analys. Enligt Kristensson (2014) är integrerad analys ett sätt att 

sammanställa resultatet i en litteraturstudie genom flera olika steg. Det första steget 

beskrivs som en genomläsning av resultatets inkluderade artiklar (Kristensson, 2014). Vi 

läste dessa först överskådligt. Det andra steget urskiljer olika kategorier (Kristensson, 

2014) där vi identifierade teman. Det gjordes genom utskrift av artiklar och färgkodning. 

Det tredje steget finns i resultatdelen i form av tre teman som är sammanställda.  

 

Forskningsetiska överväganden  

De forskningsetiska ställningstaganden som gjordes var att se till att den vetenskapliga 

kvaliteten var god i arbetet, vilket Kjellström (2012) beskriver. Kristensson (2014) 

förklarar att all forskning ska ha ett etiskt förhållningssätt, även uppsatser. Denna studie är 

etiskt försvarbar, utifrån nyttoprincipen som bland annat innebär att arbetet är motiverat 

(Kristensson, 2014). Frågan ställdes: ”För vem är forskningen värdefull och på vilket sätt?” 

(Kjellström, 2012, s. 77). Enligt Kjellström (2012) handlar det om etisk motivering av 

arbetet. Arbetet är ämnat för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård, för att kunna ge en god 

personcentrerad omvårdnad till personer med psykisk sjukdom.  Detta är i linje med vad 

Kjellström (2012) beskriver, den om nyttan med professionen. Samtidigt studerades nyttan 

för individen, det vill säga vårdtagaren, eftersom sjuksköterskans kunskaper kommer att 

förbättra hennes möjligheter till förbättrad hälsa och återhämtning.  

 

Kjellström (2012) och Helgesson (2015) förklarar även att valet av ämne, teori, 

frågeställning samt metod är etiska överväganden. Kjellström (2012) tar också upp att 

litteraturöversikter innebär etiska dilemman genom att det finns begränsningar i hur man 

kan förstå och göra rättvisa bedömningar av artiklar, då många av dessa är på engelska. 

Rättvisa bedömningar gjordes i den mån det var möjligt. Enligt Helgesson (2015) ska 

forskaren ha en kritisk inställning till sin egen forskning. Strävan fanns att vara 

självkritiska fortlöpande under arbetets gång. Till etiska överväganden hör också att inte 

plagiera text eller skriva som att det kan framgå att det är vår text istället för andra 

författares texter (Helgesson, 2015). 
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RESULTAT 

Syftet var att beskriva hopp och andra faktorers betydelse för återhämtning hos personer 

med psykisk sjukdom. Totalt granskades 18 artiklar som finns redovisade i ”Matris över 

inkluderade artiklar” (BILAGA B). I analysen identifierade vi tre teman ”Hopp och 

välmående”, ”Relationer och stöd” samt ”Delaktighet och mening”. I första temat beskrivs 

hur hopp och välmående främjar återhämtningen. I andra temat beskrivs att relationer och 

stöd är resurser som stödjer återhämtningen. I det tredje temat delaktighet och mening 

beskrivs livssituationen, önskemål och dess effekter på återhämtningen. 

 

Återhämtning är ett mål som skall uppfyllas men forskarna beskriver olika sätt att uppnå 

det och faktorer som påverkar (Areberg et al., 2013; Bredski et al., 2015; Cleary et al., 

2013; Glassman et al., 2013; Hayes et al., 2017; Manuel et al., 2012; McKenna et al., 2014; 

Milton & Mullan, 2015; Saelor et al., 2015; van Gestel-Timmermans et al., 2012).  

 

Hopp och välmående 

Återhämtning är en process som kan liknas vid en resa från psykisk ohälsa till välmående 

(McKenna et al., 2014). Hopp ansågs i olika stor utsträckning bidra till återhämtning 

(Bredski et al., 2015; Clearyet et al., 2013; Glassman et al., 2013; Hayes et al., 2017; 

McKenna et al., 2014; Milton & Mullan, 2015; Outram et al., 2014; Saelor et al., 2015; van 

Gestel-Timmermans et al., 2012). Andra studier förklarade att hopp krävs för att 

återhämtningsprocessen ska påbörjas (Bredski et al., 2015; McKenna et al., 2014; Outram 

et al., 2014). Personer med psykisk sjukdom förklarade att de måste ha hopp och hopp för 

framtiden för att kunna återhämta sig (Bredski et al., 2015; Outram et al., 2014). 

Vårdtagaren behövde realistiskt hopp, det var bättre att få information även om det var 

sämre diagnos då de gav dem ett mål att arbeta mot än att leva i ovisshet (Milton & 

Mullan, 2015). En del vårdpersonal delgav inte en diagnos eller diskuterade det då de 

ansåg att informationen skulle krossa vårdtagarens hopp och tillintetgöra hennes chans till 

återhämtning (Outram et al., 2014). Dessa samtal kunde få vårdtagaren att förlora allt hopp 

som deltagarna uttryckte som potentiellt farlig. Vårdtagarna ansåg att dessa diagnostiska 

samtal ska genomsyras av en god dialog och balanseras av hopp, öppenhet och ärlighet 

(Milton & Mullan, 2015; Outram et al., 2015).  

 

Werner (2012) visade att upplevt välmående skiljde mellan olika diagnosgrupper även att 

hopp påverkar detta, då personer med lägre hopp skattade lägre upplevt välmående. 

Personer inom psykiatrisk vård skattade avsevärt lägre hopp än övrig population vid 

mätning med hjälp av olika hoppskalor. Två studier visade att hopp är kopplat till symtom 

(Hayes et al., 2017; Waynor et al., 2012a). De kom fram till att låga nivåer av hopp 

förvärrade symtomen. Hayes et al. (2017) visade även att höga nivåer av hopp ökade 

upplevd livskvalitet. Deltagarna i en studie av Waynor et al., (2012b) och Waynor et al. 

(2012a) beskrev att om vårdtagaren utvecklade en mer hoppfull syn på livet, så kunde hon 

lättare hantera sina symtom. 

 

Relationer och stöd 

Många studier visar att relationer är viktigt för återhämtningsprocessen (Bredski et al., 

2015; Cleary et al., 2013; Connel et al., 2014; Hendryx et al., 2009; Manuel et al., 2012; 

McKenna et al., 2014; Saelor et al., 2015). Goda relationer till familj och anhöriga ansågs 

öka individens stödnätverk och sociala gemenskap (Bredski et al., 2015; Connel et al., 
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2014; Hendryx et al., 2009; Manuel et al., 2012; McKenna et al., 2014). I en studie av 

Hendryx et al., (2009) framgår det att sociala nätverk och socialt stöd leder till bättre 

återhämtning. Återhämtningen främjas av alla nivåer av stöd, men för personer med en 

lägre nivå av stöd blir återhämtningen svårare (Hendryx et al., 2009). 

 

Vårdtagaren uppfattade vårdpersonalen som ett stort stöd (Bredski et al., 2015; Manuel et 

al., 2012; McKenna et al., 2015). Deltagarna i studier av Manuel et al. (2012) och 

McKenna et al. (2014) förklarade att vårdpersonalen alltid var tillgänglig vilket ökade 

deras trygghet. Vårdpersonalen arbetade aktivt för att underlätta relationen med 

vårdtagarens anhöriga genom att anpassa besökstider och boka in återkommande möten 

(Bredski et al., 2015; McKenna et al., 2014). Vårdtagaren måste bemötas som en individ 

och stödinsatserna anpassas efter vårdtagarens behov (Areberg et al., 2013; Bredski et al., 

2015; Cleary et al., 2013; Milton & Mullan 2015; Saelor et al., 2015). I en studie av 

Hendryx et al. (2009) framgår det att sociala nätverk och socialt stöd leder till bättre 

återhämtning. Återhämtningen främjas av alla nivåer av stöd, men för personer med en 

lägre nivå av stöd blir återhämtningen svårare (Hendryx et al., 2009). Vårdtagarna 

förklarade att de behövde feedback och stöd av vårdpersonal, som skänkte dem mening 

och fick dem att känna att livet är värt att leva. Anhöriga bör erbjudas att delta i 

vårdtagarens behandling om hon vill det (Bredski et al., 2015; McKenna et al., 2014). Det 

måste finnas en tillit mellan vårdtagare och vårdgivare för att stödinsatser ska få god effekt 

(Glassman et al., 2013; Milton & Mullan 2015). Deltagarna i en studie av McKenna et al. 

(2014) menade att det var mer centralt att utveckla samarbete genom en steg-för-steg 

vårdplan, för att stödja hopp.  Vårdtagarna i en studie av Manuel et al. (2012) upplevde 

rädsla över att förlora stödet de hade på avdelningen inför utskrivningen.  

 

Delaktighet och mening 

Ytterligare faktorer som främjar återhämtning är delaktighet och mening. Dessa faktorer 

har visats ha stor betydelse i en rad studier (Areberg et al., 2013; Bredski et al., 2015; 

Cleary et al., 2013; Connel et al., 2014; Glassman et al., 2013; Hendryx., Green & Perrin, 

2009; McKenna et al., 2014; Saelor et al 2015; Schön, 2009; Van Lith, 2016). I studier av 

Areberg et al. (2013), Bredski et al. (2015), Hendryx et al. (2009), Schön (2009) och Van 

Lith (2014) visade att delaktighet skänkte mening till personer med psykisk sjukdom. 

Areberg et al. (2013) och Bredski et al. (2015) visar att dessa personer kan sakna 

motivationen eller förmågan att utföra eller delta i aktiviteter som kan förbättra välmående 

och återhämtningen (Connel et al., 2014). Sysselsättning ansågs vara en stor bidragande 

faktor till både delaktighet och mening (Areberg et al., Bredski et al., 2015; Connel et al., 

2014; McKenna et al., 2014; Saelor et al., 2015). Många personer med psykisk sjukdom 

hade en önskan att ha en sysselsättning (Areberg et al., 2013; Bredski et al., 2015; Cleary 

et al., 2013). Sysselsättning skänker inte bara mening utan även egenvärde och rutin vilket 

förbättrar återhämtningen (Bredski et al., 2015; McKenna et al., 2014). McKenna et al. 

(2014) visade att aktiviteter som ökar meningsfullhet inte behövde vara så stor. Ibland 

räckte det att ta en fika eller promenad med vårdtagaren. I en studie av Schön (2009) anser 

deltagarna att det finns både negativ och positiv mening till deras sjukdom. Deltagarna 

eftersträvade andra meningar till livet bredvid sjukdomen och betraktade inte det orsakat 

av några personliga begränsningar. I en annan studie av Van Lith (2014) framgår det att 

konst som aktivitet främjar återhämtning. Deltagarna beskriver att de upplever frihet och 

tar dem till en säker plats och upplever mening.  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Vårt resultat visade tydligt att det är olika faktorer som påverkar återhämtning. Vi tolkar 

dessa som att återhämtning är ett pussel där varje bit bidrar till en helhet. Hopp var den 

största faktorn som främjade återhämtning. Hoppet ska vara realistiskt och vårdtagaren har 

rätt att få hela sanningen för att kunna anpassa sig efter detta. Hopp var en resurs som 

behövdes både innan resans start och under tiden. Hopp för framtiden var likaså en 

främjande faktor. Benzein (2017) och Yeasting och Jung (2010) beskriver hopp i liknande 

termer att hopp är en källa av energi som kan användas för att ta sig igenom svårigheter. 

Benzein (2017) förklarar även att det är oetiskt att inge hopp i fall där situationen inte 

kommer att förändras till det bättre. Personer med psykisk sjukdom skattade även lägre 

nivåer av hopp och det påverkade deras välmående negativt. Detta kan jämföras med 

Simmons med flera (2009) som förklarar att nivån av hopp sjunker när människor möter 

motgångar. Yeasting och Jung (2010) och Benzein (2017) skriver att hopp är 

flerdimensionellt. Yeasting och Jung (2010) beskriver att för att uppnå en god framtid 

behöver personen uppleva att målet är realistiskt genomförbart, även att det är relaterat till 

en önskan och bidrar till handling. Ett oväntat fynd var hoppets relation till välmående, där 

de som upplevde hopp skattade högre välmående och de som upplevde lägre nivåer av 

hopp skattade lägre välmående. 

 

Vi fann att relationer och stöd hade stor påverkan på återhämtningen då dessa ökade 

vårdtagarens stödnätverk och sociala gemenskap. Familjen hade stor påverkan på 

återhämtningen dock presenteras endast de positiva egenskaperna i resultatet. I jämförelse 

med Schön et al. (2009) och Aldersey och Whitley (2015) som även visar det positiva tar 

de även upp flera negativa aspekter som att deltagarna upplevde att de behövde ta ansvar, 

tvångsinläggningar och att föräldrarna i vissa fall uppfattades som orsaken till sjukdomen. 

Vårdtagare i flera studier förklarade att de för dem var viktigt att bli bemötta som individer 

och att insatserna behövde anpassas efter deras behov. Vårdpersonalen beskrevs som ett 

väldigt stort stöd. Anhöriga uppfattades som en resurs då vårdpersonalen aktivt arbetade 

för att inkludera anhöriga i vårdtagarens behandling i de fall vårdtagaren ville det. Vi 

tolkar detta som personcentrerad omvårdnad att vårdtagaren placeras i centrum där man 

arbetar efter hennes resurser och möjligheter för att ge henne optimal vård. Ekman et al. 

(2014) och Friberg och Öhlén (2014) beskriver att relationen mellan vårdtagare och 

vårdgivare ska genomsyras av ömsesidig respekt. Ekman et al. (2014), Friberg och Öhlén 

(2014) och Gabrielsson et al. (2015) beskriver alla att vårdpersonal tillsammans med 

vårdtagaren utformar vården och gör vårdtagaren delaktig. De förklarar att detta är kärnan i 

personcentrerad omvårdnad. Gabrielsson et al. (2015) förklarar att personcentrerad 

omvårdnad karakteriseras av kvaliteteten på relationen mellan vårdgivare och vårdtagare. 

Friberg och Öhlén (2014) förklarar vidare att personcentrerad omvårdnad inte bara vänder 

sig till vårdtagaren utan även hennes anhöriga.  

 

Delaktighet och mening efterfrågades av vårdtagare i flera studier. Aktiviteter och annan 

sysselsättning bidrog till mening. Många personer med psykisk sjukdom saknar motivation 

och möjlighet relaterat till deras tillstånd att själva utföra dessa och måste därför få hjälp 

att komma igång. Sysselsättning som arbete var något som många önskade att de hade eller 

saknade. Sysselsättning bidrog till att vårdtagarna upplevde mening men även egenvärde 

och rutin vilket bidrog till förbättrad återhämtning. I de fall där sysselsättning inte var 

möjligt kunde det räcka med små aktiviteter som en promenad tillsammans med 



13 

 

vårdtagaren eller en fika. Vårdpersonal bör aktivt arbeta efter att försöka aktivera och 

motivera vårdtagaren att ta större ansvar för sin situation. I jämförelse beskriver 

Hummelvoll et al. (2015) att personcentrerat bemötande handlar om att hitta sätt att väcka 

framtidstron till liv, att vårdtagaren får en känsla av mening och sammanhang för att hon 

lättare ska kunna gå vidare i livet. 

 

Något som inte återfanns i artiklarna som presenterades i resultatet var farmakologiska 

behandlingseffekter på återhämtning. Piat et al. (2009) visar att många personer med 

psykisk sjukdom upplever att läkemedelsbehandling är den största bidragande faktorn till 

återhämtning. 

 

Resultatet var jämförelsevis ganska likt det vi fann i bakgrunden. Återhämtningen är en 

process som kräver energi och hopp kan ge människan den energin. Nivån av hopp hos den 

här patientgruppen uppfattas som relativt låg, därför kan det behövas professionell hjälp av 

vårdpersonal som kan fungera som vårdtagarens ställföreträdande hopp. Detta visar att 

vårdpersonalen själv måste ha hopp för att kunna inspirera till hopp för vårdtagaren. Vi 

anser att det är viktigt att ha goda kunskaper om samtliga faktorer för att få ett 

helhetsperspektiv på återhämtning.  

 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet att beskriva hopp och andra faktorers betydelse för återhämtning hos 

personer med psykisk sjukdom valdes en allmän litteraturöversikt som metod. En 

systematisk litteraturöversikt som är mer omfattande, valdes bort på grund av kursens 

begränsade tid. Kristensson (2014) beskriver att en systematisk litteraturöversikt innebär 

att all relevant litteratur granskas inom det valda området. En kvalitativ metod hade gjort 

det mindre generaliserbart, då det hade gett en djupare kunskap från ett fåtal 

intervjupersoner och då bara av en grupp, antingen före detta vårdtagare eller vårdpersonal.  

 

För att hitta många artiklar valdes sökningar i flera databaser. Utifrån resultatet i de 

vetenskapliga artiklarna har både syfte och problemformulering omformulerats flera 

gånger under skrivprocessens gång. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU] (2017) förklarar att litteraturöversikter bör innehålla en tydligt formulerad 

frågeställning. En forskningsfråga fanns redan i projektplanen, men författarna till arbetet 

rekommenderades tidigt att ta bort den.  

 

Fokus har varit att söka den senaste aktuella forskningen med begränsade 

publikationsdatum till år 2007. Vi ämnade att hålla oss till den senaste forskningen, som 

enligt Polit och Beck (2017) är artiklar som är högst 15 år. Vi fick god hjälp vid 

databassökning av en bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola.     

 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska, även de som har nordiska författare. Valet av 

språk begränsade sökresultatet. De flesta studierna är utförda av författare i andra länder 

med fokus på den psykiatriska vården i de länderna.  Resultatet av litteraturöversikten kan 

därmed automatiskt inte generaliseras till svenska förhållanden. Vi har ändå bedömt att 

deras resultat och tolkning om hoppet som innebörd kan tillämpas i svensk psykiatrisk 

vård.  Resultatets inkluderade artiklar har vi granskat utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (BILAGA A). Alla artiklar har granskats av författarna till detta 

arbete. Vetenskapliga artiklar med låg kvalitet valdes bort, eftersom det enligt Polit och 

Beck (2017) kan ge fel resultat på grund av studier som bedöms ha låg trovärdighet. Vid 
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tematisering av resultat och granskning av artiklar i bedömningsformuläret använde vi oss 

av färgmarkeringar och tankekartor, först enskilt och därefter tillsammans, för att lättare få 

en struktur av innehållet. Polit och Beck (2017) beskriver att analysprocessen 

kvalitetssäkras genom att till exempel färgkoda artiklarna både enskilt och tillsammans. 

 

SBU (2017) beskriver att en svaghet med allmänna litteraturöversikter många gånger kan 

vara att de bygger på studier som författaren redan är bekant med. Vi vill här betona att vi 

inte tidigare har studerat några studier som avhandlat ämnet hopp. 

 

Rienecker och Stray-Jörgensen (2014) beskriver flera exempel på kvalitetskriterier där ett 

av dem är att ha en balans mellan distans och närhet till ämnet. Fler kvalitetskriterier enligt 

Rienecker et al. (2014) är att kunna förena olika delar i texten till en helhet, analysera och 

komma fram till en slutsats, vilken finns i slutet av denna metoddiskussion.  

 

Vi har inte gjort några avgränsningar avseende geografiskt ursprung. I artiklarna har det 

inte framkommit ifall hopp uttrycker sig på samma sätt i olika kulturer. De skillnader vi 

har sett är olika definitioner på hopp. Det har heller inte visats om den psykiatriska vården 

ser ut på samma sätt i olika länder. Fokus på artikelval var att resultatet besvarade syftet.  

 

Vi hade grupphandledningstillfällen med handledare och studiekollegor, där vi granskade 

varandras arbeten och även fick tips och förslag. Flera utkast och revideringar gjordes för 

varje del i arbetet, denna process beskrivs av Rienecker och Stray-Jörgensen (2014). 

Förutom att analysera artiklar och deras innehåll och kvalitet analyserades kontinuerligt 

uppsatsens olika delar. Sammanställningen av resultatdelen gjorde av arbetets båda 

författare tillsammans. För varje tema som bearbetades tittade vi på syftet, för att inte 

frångå detta.   

 

Kristensson (2014) beskriver att triangulering är ett sätt att öka tillförlitligheten. Vi har 

använt oss av triangulering, där vi tillsammans har läst, tematiserat och analyserat text för 

att därigenom stärka resultatet. Detta tillvägagångssätt riskerar inte att färgas av den ena 

personens förförståelse. Tillförlitligheten inbegriper även att synliggöra analysprocessen 

för att försöka göra tolkningsprocessen så genomskinlig som möjligt (Kristensson, 2014). 

Det har vi eftersträvat genom en grundligt beskriven metod och dataanalys.   

 

Kristensson (2014), Billhult (2017) och Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att 

reliabilitet handlar om ett mått på mätsäkerhet och i vilken utsträckning de mätinstrument 

som används saknar mätfel. Målet med instrumenten är att de ska ha en så hög grad av 

mätsäkerhet som möjligt.  

  

En studies överordnade validitet kan delas in i fyra nivåer, dessa är intern validitet, extern 

validitet, begreppsvaliditet och statistisk validitet. En av flera faktorer inom intern validitet 

är att ha tydliga inklusions- och exklusionskriterier (Kristensson, 2014). Genom en utförlig 

beskrivning av dessa kriterier kan förvrängning minskas. Detta arbete har tydligt beskrivna 

inklusions- och exklusionskriterier. Den externa validiteten handlar om i vilken grad en 

studies resultat kan generaliseras till andra miljöer, händelser eller grupper av människor. 

Exempel är om resultatet kan överflyttas mellan olika populationer (Kristensson, 2014).  

En styrka med arbetet är att det har varit två författare, som har arbetat både självständigt 

och tillsammans. Petersson (2017) utrycker att ett samarbete där forskarna reflekterar 

tillsammans kan ge en fördjupning i forskningsresultatet. Huvudfokus i arbetet var hopp. 

Vi hade möjligtvis hittat både flera och andra artiklar om återhämtning hade använts som 
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sökord även i CINAHL och PsychInfo och inte bara i PubMed. Ytterligare svaghet är att 

artiklarna har haft olika perspektiv, de flesta vårdtagarens och resterande vårdpersonalens. 

Detta ger ett bredare resultat än om fokus hade varit ett av perspektiven.  

 

Då arbetet inte har varit fokuserat på någon diagnos, bedöms arbetet vara generaliserbar för 

alla typer av psykiska sjukdomar.  Arbetet kan inte generaliseras globalt då artiklarna inte 

visar något om geografiska och kulturella skillnader.  

 

Slutsats  

Hopp är energigivande, ökar individens välmående och är en förutsättning för att 

återhämtning ska påbörjas. Relationer till familj främjar återhämtning då det ökar hennes 

stödnätverk och sociala gemenskap. Vårdpersonalen upplevdes många gånger som ett 

enormt stöd då de alltid fanns tillgängliga. Delaktighet och mening är viktiga faktorer 

likaså där återhämtningen förbättrades om individen kände sig delaktig och upplevde att 

hennes liv hade mening.  Dessa är byggstenarna som stimulerar återhämtning hos personer 

med psykisk sjukdom. Dessa faktorer tillsammans med personcentrerad omvårdnad skapar 

en helhet där vårdtagaren hamnar i fokus efter hennes förutsättningar och resurser som 

främjar hennes återhämtning.  

  

Fortsatta studier 

Arbetet fokuserade ursprungligen på hopp men på grund av bristande underlag fick vi 

ändra riktning. Vi efterlyser därför mer forskning om hopp som begrepp och betydelsen för 

återhämtning även att det utforskas ytterligare från vårdtagarens perspektiv och 

sjuksköterskans. Detta krävs för att få en bredare förståelse på vad som efterfrågas och hur 

man arbetar för att främja det.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Återhämtning som begrepp och kunskap om dess faktorer är kända inom svensk psykiatri. 

Detta arbete tillför inga nya okända begrepp men ger en uppdaterad översikt av 

forskningsläget vad gäller återhämtning och de olika faktorerna som påverkar. Arbetet kan 

även fungera som en påminnelse att tillämpningen av dessa begrepp hjälper människor att 

uppnå återhämtning så att de får möjligheten att åter ta kontroll över sina liv och sin 

sjukdom. 
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I 

 

BILAGA A 

                 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



II 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Areberg, C., 

Björkman, T., 

& Bejerholm, U.  

2013 

Sverige 

  

Experiences of the 

individual placement 

and support approach 

in persons with severe 

mental illness. 

Att undersöka 

deltagarnas 

erfarenheter av IPS-

deltagande och deras 

erfarenheter av att få 

stöd från en anställds 

specialist (ES). IPS = 

individual placement 

and support. ES = 

employment 

specialist. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Personer med allvarlig 

psykisk sjukdom  

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Intervjuer 

transkriberades. Anteckningar och 

transkriberingarna analyserades 

efter Graneheim och Lundmans 

metod. Transkripten 

kategoriserades efter teman som 

sedan kondenserades. 

17 

(1) 

 

Deltagarna fick hjälp av en ES för att 

hitta lämplig IPS. Analysen resulterade i 

ett huvudtema: Att vara i centrum för 

uppmärksamhet i en process som tillför 

hopp och mening. Deltagarna beskriver 

deras upplevelse som god. Att de fick 

möjligheten att utforska det de hade lust 

med, styrkor och kompetens i relation 

till arbete. 

K 

I 

Bredski, J., Forsyth, 

K., Mountain, D., 

Harrison, M., Irvine, 

L., & Maciver, D. 

2015 

Skottland 

 

What in-patients 

want: a qualitative 

study of what’s 

important to 

mental health service 

users in their recovery 

Att presentera en 

kvalitativ analys av 

återhämtningsfaktorer 

hos personer inom 

psykiatrisk vård. 

Design: Kvalitativ.  

Urval: Slutenvårds patienter. 20 

män, 11 kvinnor. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Intervjuerna kodades och 

analyserades, tematiserades med 

induktivt tillvägagångssätt. 

 

31 

(0) 

 

Fyra teman som främjade återhämtning: 

hopp, medverkan, relationer och 

möjligheter. Totalt identifierades 20 

underteman. Deltagarna uttryckte att 

hopp var viktigt. Vissa kände 

hoppfullhet medan andra deltagare 

beskriver att en längre sjukhusvistelse 

orsakade känslor av hopplöshet, speciellt 

hos de som var under tvångsvård och de 

som ansåg att de inte behövde det. 

 

K 

I 

 

BILAGA B 



III 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Cleary, M., Horsfall, 

J., O'hara-Aarons, M., 

& Hunt, G. E. 

2013 

Australien 

Mental health nurses' 

views of recovery 

within an acute 

setting. 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård 

uppfattar 

återhämtning. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Sjuksköterskor som arbetar 

på psykiatriska akutmottagningar.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Tematisk analys. Svaren 

kategoriserades. 

 

21 

(0) 

Deltagarna i studien beskriver att det 

viktigaste sjuksköterskan kan bidra med 

inom akut psykiatrisk vård kretsar kring 

humanistisk interpersonlig omvårdnad. 

Till exempel att möta personen som en 

hel människa, vägleda, positiv 

förstärkning, vara hoppfull, uppmuntra, 

vara optimistisk och prata om framtiden. 

De förklarar vikten av att ha en positiv 

inställning, förmedla hopp, 

personcentrerad vård och kunskaper om 

läkemedel som används vid psykiska 

sjukdomar minskade chansen att 

personen skulle bli återiskriven. 

K 

I 

Connell, J., 

O'Cathain, 

A.,  Brazier, J. 

2014 

England  

Measuring quality of 

life in mental health: 

Are we asking the 

right questions? 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera domänerna 

för livskvalitet som är 

viktiga för personer 

med psykiska 

problem. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Personer med brett 

spektrum av psykiska problem på 

olika nivåer av svårighetsgrad. 

Datainsamling: 

Halvstrukturerade intervjuer 

Analys: Intervjuerna 

transkriberades ordagrant, 

anteckningar användes för två 

intervjuer. De använde sig av 

”framework analysis” som 

innebär att den tillåter både 

primära teman och uppkommande 

teman. 

19 

(0) 

 

Resultatet visar hur viktigt det är för 

personer med psykisk sjukdom att ha en 

positiv inställning för framtiden för att 

uppnå livskvalitet. Det innebär att ha 

mål, strävan och delta i aktiviteter som 

är meningsfulla men som även bidrar till 

ett syfte. Dessa behövs för att påbörja en 

förändring och bidra till ökat hopp för en 

bättre framtid. Det skiljde mellan 

deltagarna hur de såg på framtiden. 

K 

I 

 



IV 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Glassman S., 

Kottsieper P., 

Zuckoff, A., & 

Gosch, E. A. 

2013 

USA 

Motivational 

interviewing and 

recovery: experiences 

of hope, meaning and 

empowerment 

Syftet var att 

undersöka positiva 

återhämtningsfaktorer 

som hopp, mening 

och delaktighet och 

effekten av 

motiverande samtal. 

 

Design: Kvalitativ  

Urval: Personer med 

dubbeldiagnos som har haft fyra 

bedömningar, fyra MI-sessioner, 

telefonintervjuer och en månads 

uppföljningsmätning. Ålder 18 

och över. 2 män och 4 kvinnor. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Ljudupptagningar och 

transkriberingar. 

6 

(0) 

 

Deltagarna fick hjälp av en ES för att 

hitta lämplig IPS. Analysen resulterade i 

ett huvudtema: Att vara i centrum för 

uppmärksamhet i en process som tillför 

hopp och mening. Deltagarna beskriver 

deras upplevelse som god. Att de fick 

möjligheten att utforska det de hade lust 

med, styrkor och kompetens i relation 

till arbete. 

K 

I 

Bredski, J., Forsyth, 

K., Mountain, D., 

Harrison, M., Irvine, 

L., & Maciver, D. 

2015 

Skottland 

 

What in-patients 

want: a qualitative 

study of what’s 

important to 

mental health service 

users in their recovery 

Att presentera en 

kvalitativ analys av 

återhämtningsfaktorer 

hos personer inom 

psykiatrisk vård. 

Design: Kvalitativ.  

Urval: Slutenvårds patienter. 20 

män, 11 kvinnor. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Intervjuerna kodades och 

analyserades, tematiserades med 

induktivt tillvägagångssätt. 

 

31 

(0) 

 

Motiverande samtal associerades med 

förbättring i nivåer av deltagande, hopp, 

delaktighet och återhämtning. 

K 

II 

 



V 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Hayes, L., Herman, 

H., Castle, D., & 

Harvey, C.  

2017 

Australien   

Hope, recovery and 

symptoms: the 

importance of hope 

for people living with 

severe mental illness 

Att bedöma hopp och 

dess samband med 

symtom hos 

människor som lever 

med svår psykisk 

sjukdom. 

Design: Kvantitativ. 

Kvasiexperimentell 

effektivitetsstudie. 
Urval: 60 personer totalt med svår 

psykisk sjukdom. 32 personer i 

kontrollgruppen. 28 personer i 

experimentgruppen. 
Analys: Verifierade data 

analyserades.  Kategoriska data 

rapporterades som frekvenser. 

Parametrisk statistik användes i 

analyser. 

124 

(64) 

Genomsnittet av deltagarna skattades till 

20.5 med Snyder Hope Scale (HOPE). 

De fann en negativ korrelation mellan 

poängen på HOPE, Behaviour and 

Symptom Identification Scale (BASIS-

32) och Family Assesment Device 

(FAD). De fann positiv korrelation 

mellan poäng på HOPE, Friendship 

Scale (FS) och World Health 

Organization Quality of Life 

Questionare (QOLTOT). 

CCT 

II 

Hendryx, M., Green, 

C. A. & Perrin, N. A.  

2009 

USA 

Social Support, 

Activities, and 

Recovery from 

Serious Mental 

Illness: STARS Study 

Findings 

Att utforska 

förhållandena mellan 

socialt stöd i 

återhämtning från 

allvarlig psykisk 

sjukdom och möjliga 

effekter av deltagande 

i olika aktiviteter. 

Design: Mixad metod (kvalitativ 

och kvantitativ) 

Urval: 153 deltagare varav 92 

kvinnor och 85 män. Samtliga 

deltar i en hälsoplanering och har 

diagnoser. Ålder fr.o.m. 16 år.  

Datainsamling:  

Analys: Olika variabler som 

sammanställdes i fyra modeller 

beståendes av Modell 1: 

Demografiska och risker. Modell 

2: Variabler från modell 1 samt 

socialt nätverk och socialt stöd 

Modell 3: Totalt aktivitetspoäng 

Modell 4:  socialt stöd och total 

aktivitet och socialt nätverk och 

total aktivitet. 

153 

(0) 

Högre poäng på 

återhämtningsbedömningen relaterades 

till både socialt nätverk och engagemang 

i mer aktiviteter. Aktiviteterna kunde 

vara av vilken typ som helst och olika 

antal gånger per vecka 

 

K 

I 

 



VI 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Manuel, J. I., 

Hinterland, K., 

Conover, S., & 

Herman, D. B. 

2012 

USA   

“I Hope I Can Make it 

Out There”: 

Perceptions of 

Women with Severe 

Mental Illness on the 

Transition from 

Hospital to 

Community 

Att undersöka 

faktorer som påverkar 

övergången mellan 

psykiatrisk slutenvård 

och samhället hos 

kvinnor med svår 

psykisk sjukdom. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 25 deltagare, alla kvinnor, 

76 % afroamerikanskt ursprung. 

75 % hade diagnosen schizofreni 

eller schizoaffektivt syndrom 

Medianålder 38 år.  

Datainsamling: Fokusgrupper där 

deltagarna diskuterade olika 

frågor och erfarenheter som 

spelades in. 

Analys: Inspelningarna 

transkriberades och 

kompletterades med anteckningar. 

En forskargrupp gick igenom och 

tematiserade transkripten. 

25 

(0) 

Deltagarna beskriver olika faktorer som 

påverkat dem under sjukhusvistelsen 

som relationer och stöd. Även deras 

förhoppningar efter utskrivningen hur 

deras liv kommer se ut och olika 

faktorer de tror kommer påverka dem 

både negativt och positivt som miljö, 

stöd och sociala kontakter. 

K 

II 

McKenna, B., 

Furness, T., Dhital, 

D., Park, M., & 

Connally, F. 
2014 
Australien  

Recovery-Oriented 

Care in a Secure 

Mental Health 

Setting: “Striving for 

a Good Life” 

Att undersöka 

återhämtnings-

orienterat 

tillvägagångssätt 

inom psykiatrisk 

tvångsvård. 

Design: Kvalitativ 
Urval: Patienter inom psykiatrisk 

tvångsvård samt före detta 

patienter samt aktiv 

sjukvårdspersonal. 
Datainsamling: Intervjuer med 

patienter aktiva och före detta 

samt personal. Fokusgrupp för 

vårdare.  
Analys: Induktivt 

tillvägagångssätt, intervjuer 

transkriberades och 

kategoriserades i samråd mellan 

författarna. 

20 
(0) 

 

Sjukvårdspersonalen beskrev behovet av 

att påbörja uppbyggnaden av hopp direkt 

från det att vårdtagaren blev inskriven, 

att detta ansågs var en typ av stöttning 

som behövdes för att uppnå förändring. 

De beskriver vidare för att uppnå hopp 

behövde de samarbeta med patienterna 

och utforma en vårdplan. En “milestone” 

för att etablera hopp var när vårdtagaren 

kunde få dag- eller nattpermission då 

detta förenklade övergången mellan 

slutenvården och öppenvården. 

K 

I 

 



VII 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Milton, A., & 

Mullan, B. 

2015 

Australien   

A Qualitative 

Exploration of 

Service Users' 

Information Needs 

and Preferences 

When Receiving a 

Serious Mental 

Health Diagnosis. 

Att utforska vårdtagares 

preferenser av hur de vill 

ta emot ny diagnos på svår 

psykisk sjukdom. 

Design: Kvalitativ.  

Urval: 45 deltagare varav 21 

kvinnor. Ålder 25-79 år. 32 

födda i Australien, 5 i sydost-

Asien, 8 andra platser.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Induktivt, teman, 

kodade transkriberingar. En 

andra kodning utifrån ett 

teoretiskt perspektiv. 

45 

(0) 

 

Deltagare påtalade att diagnostiska 

samtal som saknade hopp var 

immobiliserande och potentiellt 

farliga. Deltagarna efterfrågade även 

att få hopp och feedback för att känna 

att livet har en mening och är värt att 

leva. Många deltagare uttryckte att 

hopp måste balanseras med ärlighet 

och realism. De ansågs vara bättre att 

få veta sanningen än att få falska 

förhoppningar.   

K 

II 

Outram, S., Harris, 

G., Kelly, B., Cohen, 

M., Sandhu, H., 

Vamos, M., Levin, 

T., Landa, L., 

Bylund-Lincoln, C. 

L., & Loughland, C. 
2014 
USA 
 

You never know 

what´s around the 

next corner: 

exploring 

practitioners´hope 

inspiring practices 

Att utforska hur 

sjukvårdspersonal vägleder 

och inspirerar hopp. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: Personal inom kommunal 

psykiatrisk vård samt inom 

beroendevård.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Intervjuerna 

transkriberades, analyserade och 

tematiserades med hjälp av ett 

datorprogram (NVivo) 

8 

(0) 

 

Deltagarna förklarar att de själva 

behöver känna hopp för att kunna 

utföra ett gott arbete. Kollegorna var 

ett gott stöd och att vägledning 

möjliggjorde personlig reflektion över 

arbetet. De förklarar vidare att minnas 

framgångshistorier från forna patienter 

gav deltagarna en känsla av hopp om 

att bemöta nya patienter. 

K 

II 



VIII 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Saelor K.T., 

Ness, O., 

Borg, M., & 

Biong, S. 

2015 

Norge 

  

You never know 

what´s around the 

next corner: 

exploring 

practitioners´hope 

inspiring practices 

Att utforska hur 

sjukvårdspersonal vägleder 

och inspirerar hopp. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: Personal inom kommunal 

psykiatrisk vård samt inom 

beroendevård.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Intervjuerna 

transkriberades, analyserade och 

tematiserades med hjälp av ett 

datorprogram (NVivo) 

8 

(0) 

 

Deltagarna förklarar att de själva 

behöver känna hopp för att kunna 

utföra ett gott arbete. Kollegorna var 

ett gott stöd och att vägledning 

möjliggjorde personlig reflektion över 

arbetet. De förklarar vidare att minnas 

framgångshistorier från forna patienter 

gav deltagarna en känsla av hopp om 

att bemöta nya patienter. 

K 

I 

Schön, U-K 

2009  

Sverige  

 

How men and women 

in recovery give 

meaning to severe 

mental illness 

Att utforska hur kvinnor 

och män hittar mening i 

sin psykiska hälsa och hur 

meningsskapandet 

inverkar på deras 

återhämtning. 

 

Design: Kvalitativ 

Urval: 30 kvinnor och män från 

RSMH som har återhämtat sig 

efter allvarlig psykisk sjukdom. 

Datainsamling: Djupintervjuer 

Analys: Transkriberade och 

kodade intervjuer. Text 

kategoriserades. Skillnader och 

likheter mellan och inom de 

båda könen analyserades. 

30 

(0) 

 

Återhämtningsmålet av dessa 

intervjuer var att göra psykosociala 

justeringar för till en uppfattad 

livslång sårbarhet. Intervjupersonerna 

såg sjukdomen både som en 

begränsning och tillgång, när de skulle 

hitta en mening i deras sjukdom och 

dess nuvarande och framtida 

konsekvenser. 

 

K 

II 



IX 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltaga

re 

(bortfall

) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

van Gestel-

Timmermans, H., 

Brouwers, E., van 

Assen, M., & van 

Nieuwenhuizen, C. 

2012 

Nederländerna 

Effects of a peer-run 

course on recovery 

from serious mental 

illness: a randomized 

controlled trial. 

Syfte var att utvärdera 

effekterna av en 12 

veckors peer-run kurs 

på återhämtning. 

Design: Kvantitativ RCT studie. 

Urval: Personer med svåra psykiska 

sjukdomar. 

Datainsamling: Randomiserad 

kontrollerad studie 

Analys: Linjär mixad modell 

 

333 

(0) 

 

Interventionen gick ut på att personer 

med svår psykisk sjukdom fick delta i en 

12 veckor lång kurs ledd av personer 

med samma problematik som hade 

kommit längre i sin återhämtning. 

Mötena hade olika 

återhämtningsrelaterade teman och hade 

ett mål samt en förklaring på hur de 

skulle uppnå detta. Deltagarna fick 

diskutera temat, deras erfarenheter och 

träna på färdigheter. De fick även en 

hemuppgift efter varje möte. 

RCT 

I 

 

Van Lith. T. 

2014 

Australien  

 

”Painting to Find my 

Spirit”: Art Making as 

the Vehicle to Find 

Meaning and 

Connection in the 

Mental Health 

Recovery Process 

 

Att utforska och bidra 

till en djupare 

förståelse för att se  

utveckling och 

förändringar hos 

deltagares 

erfarenheter i 

konstskapande och 

återhämtning till  

psykisk hälsa.  

 

Design: Kvalitativ.  
Urval: 12 personer från fyra olika 

konstbaserade program, som deltar i 

ett psykosocialt 

rehabiliteringsprogram. 5 män och 7 

kvinnor med ett åldersspann på 20-

50 år. Programmen var individuellt 

konstskapande, studio 

konstskapande, program och 

strukturerade konstgrupper samt 

individuell konst med läkningssyfte.   

Datainsamling: Tre intervjuer per 

deltagare under ett års tid.  

Analys: Intervjuinspelningar 

transkriberades och analyserades. 

En fenomenologisk tematisk analys. 

12 

(0) 

Återhämtningsmålet av dessa intervjuer 

var att göra psykosociala justeringar för 

till en uppfattad livslång sårbarhet. 

Intervjupersonerna såg sjukdomen både 

som en begränsning och tillgång, när de 

skulle hitta en mening i deras sjukdom 

och dess nuvarande och framtida 

konsekvenser. 

 

K 

II 



X 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltaga

re 

(bortfall

) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Waynor, W. R., Gao, 

N., & Dolce, J. N. 

2012(b) 

USA 

  

The Paradoxical 

Relationship Between 

Hope and the 

Educational Level of 

People in Recovery 

Att undersöka 

samband mellan hopp 

och utbildning hos 

människor som lider 

av psykisk sjukdom. 

 

Design: Kvantitativ.  

Urval: Arbetssökande personer med 

psykisk diagnos arbete. 47 män och 

37 kvinnor. Ålder 19-63. 

Datainsamling: Frågeformulär med 

demografisk information och 

utbildningsnivå. 

Analys: Statistisk analys. Hierarkisk 

multipelregression användes för att 

bestämma förhållandet mellan det 

variabla hoppförhållandet och 

prediktor variablerna. 

84 

(0) 

 

Analysen visade ett icke-signifikant 

samband mellan diagnoser och 

utbildningsnivå. Förhållandet mellan 

etnicitet och utbildningsnivå var också 

icke-signifikant. Relationen mellan kön 

och utbildningsnivå var också icke-

signifikant. Det paradoxala förhållandet 

mellan hopp och högutbildade personer 

med allvarlig psykisk sjukdom som är i 

återhämtning visar att dessa är mindre 

hoppfulla. 

K 

I 

 

Waynor, W. R., Gao, 

N., Docle, J. N., 

Haytas, L. A., & 

Reilly, A.  

2012(a) 

USA 

 

The Relationship 

between Hope and 

Symptoms 

Syftet var att bedöma 

förhållandet mellan 

hopp och symtom för 

en grupp människor 

psykisk sjukdom som 

mottog stöd från 

arbetsgivaren. 

 

Design: Kvantitativ.  

Urval: Personer med diagnos 

psykisk sjukdom, arbetslösa och 

arbetssökande. Ålder 23-63.  

Datainsamling: Frågeformulär med 

demografisk information. Tre olika 

frågeformulär som mäter hopp, 

hopplöshet och psykiska symtom.    

Analys: Statistisk analys. 

Förhållandet mellan beroende 

variabeln hopp och oberoende 

variabeln psykiska symtom. 

Förhållandet mellan beroende 

variabeln hopplöshet och den 

oberoende variabeln psykiska 

symtom 

74 

(0) 

 

Resultatet visade på ett betydelsefullt 

omvänt förhållande mellan hopp och 

symtom och en viktig positiv relation 

mellan hopplöshet och symtom. 

P 

I 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 



XI 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Werner, S. 

2012 

Israel  

  

Subjective well-being, 

hope, and needs of 

individuals with 

serious mental illness 

 

Syftet var att 

undersöka relationen 

mellan hopp och 

subjektivt välmående 

bland individer med 

allvarlig psykisk 

sjukdom. 

 

Design: Kvantitativ  

Urval: Personer med svår psykisk 

sjukdom 

Datainsamling: Strukturerade 

intervjuer 

Analys: Statistiska analyser i 

tabeller 

 

172 

(0) 

 

Resultatet visar medianen på subjektivt 

välmående (SWB) som mättes med 

Personal Well Being Index (PWI). Ingen 

större skillnad mellan variabler som 

bakgrund, ålder och civilstånd. Dock 

skiljde SWB mellan diagnoser där 

personer med schizofreni skattade högre 

SWB. Författaren hittade en stark positiv 

korrelation mellan hopp och SWB och 

att både uppnådda mål och icke 

uppnådda mål båda hade en negativ 

korrelation till SWB.  

 

P 

I 

 


