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Abstrakt 

Hopp är ett betydelsefullt mänskligt behov som är nödvändigt för att uppleva hälsa. Psykisk 

ohälsa och depression är stora och ökande folkhälsoproblem i samhället som medför stort 

lidande för de drabbade. Vid depression kan upplevelserna av nedstämdhet vara kopplade till 

att känna hopplöshet. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av hopp och 

hopplöshet hos personer med depression. I denna litteraturstudie ingick 15 vetenskapliga 

artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen 

resulterade i sex kategorier; att leva i en mörk och förtvivlande situation, att inte se någon 

framtid, att uppleva sociala problem och mötas av oförståelse, att vården inte gav hopp, att 

hitta sätta att hantera sin situation och att se en strimma ljus genom molnen. Slutsatsen var att 

personer med depression upplevde en överväldigande hopplöshet, men det fanns också många 

källor till hopp. Sjuksköterskan kan minska upplevelsen av hopplöshet genom att synliggöra 

hopp och visa förståelse. Vidare forskning behövs för att förstå upplevelserna mer ingående.  

 

Nyckelord: depression, hopp, hopplöshet, omvårdnad, upplevelse  
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Hopp är ett betydelsefullt mänskligt behov som kan beskrivas som en subjektiv individuell 

och unik känsla inför det som ännu inte hänt, en förmåga, en inre beredskap, ett tillstånd och 

en kraftkälla i personens varande och livets händelser. Det kan innebära en säkerhet i 

relationerna till andra människor och en syn på livet som konsekvent. Det kan skapa ett skydd 

mot förtvivlan, ge kraft och motivation i livet, sprida ljus över livets förändringar och anses 

nödvändigt för mänskligt liv och växande. En förutsättning för hopp är upplevelsen av 

möjligheter och det är nära kopplat till känslan av mening (Kylmä & Vehviläinen-Julkunen, 

1997).  

 

En person som upplever hopplöshet befinner sig i ett tillstånd av att sakna hopp, med en 

känsla av omöjlighet och passivitet inför ett hot (Stephenson, 1991). Känslor av hopplöshet 

kan vara ett psykologiskt svar på en negativ händelse och innebära att personen har negativa 

känslor och förväntningar inför sin framtid, samt upplever en hjälplöshet inför att förändra sin 

framtid. Det kan visa sig genom saknad entusiasm och tro, en förväntan om begränsade 

valmöjligheter och att inte kunna göra saker bättre (Dunn, 2005).  

 

Upplevelsen av hopp föregås och påverkas av händelser som kan beskrivas som orsak, 

kritiska egenskaper samt konsekvenser som sker som ett resultat av att uppleva hopp. Orsaker 

kan vara negativa och bördande händelser, som stressfulla stimuli, kriser, förluster, 

livshotande situationer och förtvivlan. Kritiska egenskaper är framtidsorientering, positiva 

förväntningar, realism och målsättande. Konsekvenser kan vara en förmåga att hantera 

livssituationen, förnyelse, förbättrad livskvalitet, utvecklande av nya strategier samt fysisk 

hälsa (Benzein & Saveman, 1998).  

 

Psykisk hälsa kan enligt World Health Organization (WHO, 2013) beskrivas som en del av 

hälsa och ett tillstånd av välbefinnande, där personen är medveten om sina förmågor och kan 

hantera den normala stressen i livet. Faktorer som kan ha stor betydelse är upplevelsen av 

hopp och mening i livet, möjligheten att skapa en positiv självbild, förmåga att hantera tankar 

och känslor, bygga en social identitet, relationer, få utbildning och delta i samhället.   

 

Psykisk ohälsa innefattar flera mentala och beteendemässiga tillstånd, som depression, bipolär 

sjukdom, schizofreni, ångesttillstånd och demens (International Classification of Diseases 

[ICD-10], 2015b). Faktorer som hopplöshet, osäkerhet, nedsatt fysisk hälsa och begränsade 

möjligheter på grund av lägre utbildning kan öka risken att drabbas av psykisk ohälsa (Patel & 
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Kleinman, 2003). Personer och grupper som lever med kronisk sjukdom, utsätts för stress, 

barn och unga som behandlas illa, äldre, minoritetsgrupper samt homo- och transsexuella, har 

större risk att drabbas. Psykisk ohälsa ökar risken för funktionsnedsättning och för tidig död, 

på grund av obehandlade fysiska sjukdomar och självmord (WHO, 2013), sämre följsamhet 

av behandling eller ohälsosammare livsstil (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2004). Det är därmed ett av de största folkhälsoproblemen, skapar ett stort lidande och 

medför omfattande sociala och ekonomiska konsekvenser för de drabbade, såväl som deras 

anhöriga (Folkhälsomyndigheten, 2009). Enligt WHO (2013) ökar psykisk ohälsa och enligt 

SBU (2004) även depressioner, där livstidsprevalensen att drabbas av en egentlig depression i 

västvärlden ligger runt 17-18 %. 

 

Människor med psykisk ohälsa utsätts ofta för olika sorters diskriminering och stigmatisering, 

som att exkluderas från samhället, nekas jobb och utbildning (Farrelly et al., 2014). Enligt 

Livingston & Boyd (2010) påverkas individens erfarenheter, uppfattningar och förväntningar 

kring sin psykiska sjukdom av sociala reaktioner och syn i samhälle och kultur. Detta kan 

medföra ytterligare stigmatisering, negativa känslor för den egna personen, svårigheter att 

anpassa beteendet och utveckla identiteten. Det associeras även med lägre nivåer av hopp, 

empowerment, självkänsla, livskvalitet och socialt stöd. 

 

Depression kännetecknas av långdragna perioder av nedstämdhet, meningslöshet och 

hopplöshet som påverkar det dagliga livet (SBU, 2004). Enligt WHO:s diagnossystem, ICD-

10 (2015a) kan depression vara av olika grad beroende på antal och allvarlighet av symtom. 

En lindrig depression innebär att personen är påverkad av sina symtom, men kan genomföra 

vanliga aktiviteter. Vid en måttlig depression (egentlig depression) är personen så påverkad av 

sina symtom att vanliga aktiviteter blir svåra att genomföra. Vid en svår depression påverkas 

personen av flertalet symtom, däribland förlorar självförtroendet, känslor av skuld, 

framträdande kroppsliga symtom och självmordstankar.  

 

Depression kan ge en ökad känslighet och sårbarhet, som på ett komplext sätt samspelar med 

känslor av skuld, meningslöshet, tomhet och hopplöshet i livet som helhet (Hedelin & 

Strandmark, 2001). Personer som har en depression kan uppleva att känslor av djup sorg och 

smärta blir så intensiva och överväldigande att de tar fysisk form och förlamar kroppen. Ofta 

finns tankar av självförakt, självkritik och självhat. Personen kan känna sig ensam, isolerad 

från andra och ha en önskan om att vara runt andra människor, trots oro och irritation vid 
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socialt umgänge och oförmåga till det (Granek, 2006). Personerna kan även uppleva fysiska 

problem i form av illamående, huvudvärk, yrsel, darrningar och bröstsmärta. Liksom 

sömnproblem som kan ge trötthet vid dagliga aktiviteter. De kan sakna energi, vara mindre 

motiverade och ha svårt för att ta sig upp ur sängen på morgonen.  En del upplever sig 

förvirrade, glömska, har koncentrationssvårigheter och svårt att ta in information och fatta 

beslut. Känslorna kan bli extrema och medföra att de plötsligt börjar gråta eller lättare blir 

irriterade, vilket kan ge problem i relationer. Även oro är vanligt, liksom en upplevelse av att 

världen ligger på ens axlar och en press som är svår att hantera (Brown, Atkinson, Haslam, 

Haslam & Cheryl, 2004).  

 

Upplevelsen av hopp är ett centralt begrepp inom omvårdnad, nödvändigt för att människan 

ska uppleva hälsa och står för föreställningen om en möjlig framtid. I svåra situationer kan 

hoppet fungera som en källa till förtröstan och glädje. Det kan också skapa en övertygelse om 

att det finns mening hur det än blir (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan har 

enligt den etiska koden ett grundläggande ansvar för att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses [ICN], 2012). För en 

persons upplevelse av hälsa och lindrat lidande kan det vara av stor betydelse att 

sjuksköterskan ger näring åt hoppet och stödjer upplevelsen av det, oavsett vilken situation 

denne befinner sig i (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). De bakomliggande orsakerna och 

konsekvenserna av hopp kan vara betydelsefullt för sjuksköterskor i olika hälso- och 

sjukvårdsmiljöer för att identifiera upplevelsen av hopp hos personer de möter (Benzein & 

Saveman, 1998). För att sjuksköterskor ska kunna främja hälsa och lindra lidande hos 

personer med depression kan det därmed behövas ökade kunskaper om deras upplevelser av 

hopp och hopplöshet. Med denna kunskap kan sjuksköterskan få större förståelse för 

personers upplevelser av hopp och hopplöshet och därmed förbättras möjligheterna att ge 

omvårdnad som främjar hopp och lindrar lidande. 

 

Syftet med denna studie var därmed att beskriva upplevelsen av hopp och hopplöshet hos 

personer med depression.  
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Metod 

För studiens syfte valdes en kvalitativ metod i form av innehållsanalys med manifest ansats 

(jmf Graneheim & Lundman, 2004). Detta då kvalitativ ansats med inifrånperspektiv enligt 

Polit och Beck (2012, s. 14, 120-121) används för att förstå mänskliga erfarenheter så som de 

levs och ger information för att förstå upplevelser. 

 

Litteratursökning 

Data från vetenskapliga primärdokument och originalartiklar som publicerats i internationella 

vetenskapliga tidskrifter användes (jmf Polit & Beck, 2012, s. 95). De vanligaste 

bibliografiska referensdatabaserna inom omvårdnadsforskning CINAHL, MEDLINE, 

PubMed och PsycINFO användes vid sökningen av litteratur (ibid, s. 100). Först gjordes en 

pilotsökning baserad på studiens syfte, för att kontrollera att det fanns vetenskaplig litteratur 

inom ämnet, precisera forskningsproblemet och identifiera inklusionskriterier. Då denna 

visade en begränsad mängd litteratur gjordes få begränsningar. Artiklarnas relevans för 

studien avgjordes istället vid genomgången av sökresultatet, baserat på titel, abstrakt och i 

vissa fall innehåll. För att systematisera sökningen (se tabell 1) användes MeSH-termer och 

respektive databas thesaur för att få fram korrekta ämnesord (jfr Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s. 61-64, 70). De söktermer som användes var depression, depressive 

disorder, hope, hopeless, hopelessness, experience, narratives, meaning, interview, 

qualitative studies och qualitative research. För att först utvidga och sedan avgränsa 

sökningen användes de booleska sökoperatörerna OR, AND och NOT (ibid, s. 64-65, 78).  

 

Inklusionskriterier var artiklar som var vetenskapligt granskade (peer-reviewed), skrivna på 

engelska eller svenska, publicerade från och med år 2005, utförda med kvalitativ metod, 

beskrev upplevelser hos personer som hade en depression eller en variant av depression (som 

årstidsrelaterad eller postpartumdepression) och studier där deltagarna var över 13 år. 

Exklusionskriterier var studier som beskrev upplevelser av att ha en depression i relation med 

annan samtidig sjukdom, handikapp eller att leva i en specifik kultur eller miljö. Om 

dubbletter påfanns vid sökningen exkluderades de per automatik.  
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Tabell 1 Översikt över litteratursökning 

Syftet med sökning: Upplevelsen av hopp och hopplöshet hos personer med depression. 
PsycINFO 20150202 

Begränsningar: Peer-reviewed, från och med år 2005 och framåt, engelska och svenska. 

*** Inkluderat: Methodology: Interview, qualitative study, focus group. Exkluderat: Methodology: Longitudinal 

study, prospective study, treatment outcome/clinical trial, brain imaging, retrospective study, experimental 

replication. Age group: Childhood (birth-12 yrs), school age (6-12 yrs), infancy (2-23 mo), neonatal (birth-1 

mo), preschool age (2-5 yrs). 

Söknummer **) Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

S1 FT Depression 109381  

S2 FT Depressive 34694  

S3  S1 OR S2 114011  

S4 FT Hope 14205  

S5 FT Hopeless 220  

S6 FT Hopelessness 2217  

S7  S4 OR S5 OR S6 16395  

S8 FT Experience* 172810  

S9 FT Narrative* 18540  

S10 FT Meaning* 38804  

S11 FT Interview* 186118  

S12 FT Qualitative  106711  

S13  S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 374592  

S14  S3 AND S7 AND S13 1346  

S15 FT HIV 21838  

S16 FT Dementia 26947  

S17 FT Cancer 37253  

S18 FT Neoplasm* 19253  

S19 FT Multiple Sclerosis 8554  

S20  S15 OR S16 OR S17 OR S18 OR S19 93709  

S21  S14 NOT S20 1198  

S22  S14 NOT S20 *** 278 11 

CINAHL 20150202 

Begränsningar: Peer-reviewed, från och med år 2005, engelska och svenska. 

Söknummer **) Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

S1 CH (MH "Depression”) OR (MH "Seasonal 

Affective Disorder") OR (MH 

"Depression, Reactive") OR (MH 

"Depression, Postpartum") OR Depress* 

43583 

 

 

S2 FT Hope 4811  

S3 FT Hopeless 174  

S4 FT Hopelessness 725  

S5  S2 OR S3 OR S4 5563  

S6 FT Experience* 94799  

S7 FT Narrative* 9251  

S8 FT Meaning* 13104  

S9 FT Interview* 88010  

S10 CH (MH "Qualitative Studies")  31177  

S11  S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 176764  

S12  S1 AND S5 AND S11 245 3 
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MEDLINE 20150202 

Begränsningar: Från och med år 2005, engelska och svenska. 

Söknummer **) Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

S1 MH (MH "Depression") OR (MH 

"Depression, Postpartum") OR (MH 

"Depressive Disorder") OR (MH 

"Depressive Disorder, Major") OR (MH 

"Depression, Chemical") OR (MH 

"Depressive Disorder, Treatment-

Resistant") OR (MH "Long-Term 

Synaptic Depression") 

68016  

Forts. Tabell 1 Översikt över litteratursökning 

S2 FT Hope 22269  

S3 FT Hopeless 440  

S4 FT Hopelessness 1476  

S5  S2 OR S3 OR S4 23983  

S6 FT Experience* 336914  

S7 FT Narrative* 12909  

S8 FT Meaning* 46389  

S9 FT Interview* 137615  

S10 MH (MH "Qualitative Research")   19019  

S11  S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 489211  

S12  S1 AND S5 AND S11 285  

S13 FT HIV 125562  

S14 FT Dementia 39298  

S15 FT Cancer 687782  

S16 FT Neoplasm* 673455  

S17 FT Multiple Sclerosis 26930  

S18  S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR S17 1134837  

S19  S12 NOT S18 236  1 

PubMed 20150203 

Begränsningar: Från och med år 2005, engelska, svenska, free full text och full text. 

Söknummer **) Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

S1 MSH Depression 39435  

S2 MSH Depression, postpartum 888  

S3 MSH Depression, reactive 2782  

S4 MSH Seasonal affective disorder 103  

S5 FT Depressive 125547  

S6  S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 43457  

S7 MSH Hope 7573  

S8 FT Hopeless 90  

S9 FT Hopelessness 366  

S10  S7 OR S8 OR S9 7975  

S11 FT Experience* 94408  

S12 FT Narrative* 3315  

S13 FT Meaning* 13528  

S14 FT Interview* 44756  

S15 FT Qualitative* 27801  

S16  S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 158498  

S17  S6 AND S10 AND S16 132  1 

** FT –fritext sökning, CH – CINAHL headings, MH – MEDLINE headings, MSH – Mesh term. 

 

Kvalitetsgranskning 

De 16 funna artiklar som svarade på studiens syfte kvalitetsgranskades (se bilaga 1 och tabell 

2) enligt Willman et al. (2011, s. 93, 108-109,175-176), för att kritiskt värdera dem och 

underlätta tolkning och sammanställning på ett konsekvent och opartiskt sätt. Bilaga H, 
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granskningsprotokollet för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod användes. För 

att klassificera studierna och jämföra deras kvalitet tilldelades en poäng för varje positivt svar. 

De fick då en poängsumma som räknades ut i procent av den totala möjliga poängsumman. 

Faktorer som gav en hög kvalitet var en klart beskriven kontext, väldefinierad frågeställning, 

välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och analysmetod, 

dokumenterad metodisk medvetenhet, systematisk dataredovisning, tolkningar förankrade i 

data och en diskussion om dess trovärdighet och tillförlitlighet, kontextualisering av resultat i 

tidigare forskning och relevanta praktiska implikationer. Faktorer som sänkte kvaliteten var 

ovan nämnda faktorer som beskrevs oklart, otydligt och osystematiskt. Gränser för kvalitet 

sattes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 96), där 60-69 % sågs som låg, 70-79 % 

som medel och 80-100 % som hög. Artiklar med låg kvalitet exkluderades (n=1).  

 

Analys 

Den metod som valdes för analys var kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). I enlighet med manifest innehåll genomfördes analysen textnära för att 

avspegla det texten innehöll och beskriva de synliga och uppenbara delarna.  

 

Till analysen användes de 15 artiklar som återstod efter kvalitetsgranskningen. Först valdes 

analysenheter ut, det vill säga det material som skulle analyseras. Analysenheterna bestod av 

artiklarnas resultatdel, som först lästes igenom flera gånger för att skapa en känsla för 

helheten. Sedan togs meningsenheter ut som svarade mot studiens syfte, vilket var då det 

nämndes som ord i texten eller då det ansågs falla under de beskrivningar av hopp och 

hopplöshet om nämnts inledningsvis. Meningsenheterna bestod av ord, meningar eller stycken 

som kunde kopplas ihop och hade en gemensam betydelse. Efter att meningsenheterna tagits 

ut märktes de med en siffra för att kunna hitta tillbaka till den ordinarie meningsenheten under 

analysprocessen. Liksom kodades genom att en etikett sattes på dem, beroende på vad de 

handlade om, för att skapa struktur. Därefter gjordes en kondensering, där de kortades ner var 

för sig men kärnan bevarades. Efter att ha läst igenom meningsenheterna ytterligare gjordes 

en abstraktion, vilket innebär att en beskrivning görs på en höge nivå genom att kategorier 

skapas. Det skapades kategorier i fem steg, där de delades in i grupper med liknande innehåll. 

Likheter i beskrivningar kopplades ihop till det återstod sex slutkategorier, som på ett 

övergripande sätt beskrev materialet och var varandra uteslutande. För att bevara det 

manifesta innehållet gjordes återkommande en avstämning med den ordinarie meningsenheten 

under denna process (jmf Graneheim & Lundman, 2004).   
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Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=15 )  

Författare, 

år 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Barr, 2006 

 

Kvalitativ 

 

11  Djupintervjuer, 

reflektions-

anteckningar. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

hermeneutisk 

cirkel. 

Kvinnorna med 

postpartumdepression fastnade i 

ett tillstånd mellan sitt tidigare 

och framtida jag, där vägen till 

moderskapet blev en ofullkomlig 

process.  

Hög 

86 % 

Buus et al., 

2012 

Kvalitativ 16  Djupgående 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Depression ansågs ha en 

psykosocial orsak och det 

medicinska var inte det centrala. 

Men att ta antidepressiva 

läkemedel upplevdes ändå 

meningsfullt och stärkte 

personernas känsla av kontroll 

och hopp för tillfrisknande.  

Hög 

100 % 

Evans et al., 

2012 

Kvalitativ 512 

meddeland

en i en 

support-

grupp på 

internet  

Diskussions-

forum på 

internet. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Socialt stöd var viktigt för en 

framgångsrik hantering av 

postpartumdepression. En 

stödgrupp på internet skapade en 

viktig mötesplats där de kunde 

skapa nätverk, få kontakt med 

andra, information, emotionellt 

stöd, uppmuntran och hopp. 

Medel 

71 % 

Houghton, 

2007 

Kvalitativ  4 Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Hopp hade betydelse inom fem 

områden: bortkoppling, där 

depressionen doldes; isolering och 

förtvivlan, där hoppet förlorades; 

meningsskapande, där hopp sågs 

som ett begrepp; att vara kontra 

göra, som beskrev den hjälpande 

relationen och återgång, som 

handlade om att finna hopp.  

Medel  

71 % 

Laegsgaard 

et al., 2010 

Kvalitativ 

 

17 Semi-

strukturerade 

fokusgrupp 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Genom deltagande i en genetisk 

studie skapades mer öppenhet 

kring depression i familjen. En 

biogenetisk förklaring till 

depression upplevdes kunna 

minska den självstigmatisering 

personerna upplevt och hjälpte 

dem förstå sig själva bättre.  

Medel 

79 % 

Lawrence et 

al., 2006 

Kvalitativ 110  Individuella 

djupintervjuer. 

Tematisk och 

kategorisk 

analys. 

Depression sågs som en sjukdom 

som orsakades av personliga och 

sociala omständigheter som 

uppkom med åldern. Det handlade 

om att må dåligt, känna 

hopplöshet och oro.  

Medel 

79 % 
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Tabell 2 fortsättning.      

Författare, 

år 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Macaskill, 

2012 

Mixad  

2 kvalitativa 

1 kvantitativ 

112  

 

10   

Online enkät. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Telefon-

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Personer med återkommande 

depression hade hittat positiva 

copingstrategier. Acceptans av sig 

själv ökade välbefinnandet och 

livskvaliteten. Depressionen hade 

gett positiva aspekter till livet och 

de fanns ett intresse för positiv 

psykologi. 

Medel 

71 % 

Newbold et 

al., 2013 

Kvalitativ  45 Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Att delta i gruppbaserade 

interventioner var fördelaktigt för 

vissa och för andra mindre bra. 

När det upplevdes positivt gav det 

en känsla av acceptans, hopp och 

hjälp att se saker annorlunda än 

personerna gjort tidigare.  

Medel  

71 % 

Nyman et 

al., 2012 

Kvalitativ   5 Observation, 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Narrativ analys. 

Att vara tillsammans med andra 

vid dagliga aktiviteter hjälpte 

personerna att skapa mening. Det 

skapande även hopp och en 

förväntan inför framtiden.  

Hög  

86 % 

Silverstein 

et al., 2010 

Kvalitativ 28 Djupgående 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Personerna upplevde ett kaos av 

att vara ensam och känna sig 

ensam, utomståendes påtvingade 

omständigheter och ens 

självbestämmande samt att känna 

sig ledsen och ha förmåga att 

påverka sitt humör.  

Hög 

86 % 

Simonds et 

al., 2014 

Kvalitativ 21 Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Unga människor upplevde 

återhämtning som en process, där 

en ny mening utvecklades för 

ångest och depression och 

upplevelsen av ens identitet 

förändrades. Det skedde inom tre 

områden, ett förlorat själv, 

omförhandlande av självet och 

förväntningar om ett framtida 

själv. 

Medel 

71 % 

Tiuraniemi 

& Korhola, 

2009 

Kvalitativ 1  Strukturerade 

intervjuer, 

observation. 

Osäker 

analysmetod. 

Med hjälp av gruppterapi kunde 

personen gå från att känna stark 

och överväldigande självkritik till 

att hitta en ny tolerans för sig 

själv. Det ledde till en känsla av 

hopp och att vara mer bestämd än 

tidigare.  

Medel 

79 % 
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Tabell 2 fortsättning.      

Författare, 

år 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Valkonen et 

al., 2011 

Kvalitativ 

 

14 Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys, 

hermeneutisk 

cirkel. 

Terapi i olika former hjälpte 

personerna få överrensstämmelse i 

sina inre livsberättelser, främjade 

skapandet av situationsbundna 

inre berättelser och gjorde ibland 

det möjligt att formulera en ny 

historia kring sig själv och ens 

problem.  

Medel  

79 % 

Wilhelmsen 

et al., 2013 

Kvalitativ 14 Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

analysmetod. 

Internet-baserad kognitiv beteende 

terapi (ICBT) gav personerna en 

känsla av att ta kontroll och hopp 

om tillfrisknande. ICBT gav även 

en känsla av tillhörighet och att 

inte vara ensam i sin situation.  

Hög 

86 % 

Zeng et al., 

2012 

Mixad  

1 kvalitativ  

1 kvantitativ  

31 Djupgående 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

analys. 

Personerna visade ett mycket 

negativt tankesätt, där 

värdelöshet, hopplöshet, 

ledsamhet och hjälplöshet var de 

fyra komponenterna till det 

negativa tänkandet.  

Hög 

93 % 

 

 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i sex kategorier som beskrev upplevelsen av 

hopp och hopplöshet vid depression (se tabell 3). Dessa beskrivs nedan i brödtext med 

illustrerande citat från artiklarna. 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier 

Att leva i en mörk och förtvivlande situation 

Att inte se någon framtid 

Att uppleva sociala problem och mötas av oförståelse  

Att vården inte gav hopp 

Att hitta sätt att hantera sin situation  

Att se en strimma ljus genom molnen 

 

Att leva i en mörk och förtvivlande situation 

I två studier beskrev personer med depression känslan av hopplöshet som att leva i en mörk, 

dyster och mycket hemsk värld (Houghton, 2007; Lawrence et al., 2006). Enligt Houghton 

(2007) beskrevs det som att befinna sig på den värsta tänkbara platsen i världen, som att vara 
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nere i ett mörkt djupt hål eller att vara i en hemsk berg och dalbana. Lawrence et al. (2006) 

beskrev det som att den enda vägen framför sig var en som en lång svart tunnel. 

 

‘‘I have had depression, it’s like a menace. I feel, everything just seems dull and black and horrible. . . . 

Like a big black tunnel, that’s the only way, that’s how it used to be for me’’ (Lawrence et al., 2006, s. 

27) 

 

I flera studier beskrev personer med depression hopplöshet av att känna sig fångad i en svår 

och olycklig situation de inte kunde göra något åt (Zeng, Kent & North. 2012; Silverstein et 

al. 2009; Simonds et al., 2013). I Zengs et al. (2012) studie relaterades känslan av hopplöshet 

både till den svåra livssituationen och det fysiska tillståndet. I Silversteins et al. (2009) studie 

beskrevs känslan av hopplöshet i att bara vilja vara hemma och tänka hela tiden, att söka 

lindring en stund genom att göra något, men efteråt inte känna att det hjälpte då allt kom 

tillbaka igen. Denna maktlöshet av att inte kunna göra något åt sin situation beskrevs i 

Simonds et al. (2013) studie som den värsta känslan. 

 

”there’s just nothing around you and you can’t kill yourself, can’t do anything, nothing will take it away 

so it’s just like the worse feeling in the world yet there’s nothing you can do about it.” (Simonds et al., 

2013, s. 295) 

 

Studier visade att hopplösheten även kom från de många negativa tankar som depressionen 

förde med sig, som påverkade personerna negativt (Valkonen, Hänninen & Lindfors, 2011; 

Macaskill, 2012; Lawrence et al., 2006). I en studie beskrevs det som att personerna styrdes 

av det sjuka, genom att saker var mindre begripliga än då de var friskare (Macaskill, 2012). I 

Lawrence et al. (2006)beskrev personerna att de ständigt oroade sig för vad som hände och 

vad de skulle göra. Alla tankar gjorde att de saknade förmåga och impuls att göra något trots 

att de verkligen ville göra det. Houghtons (2007) studie visade liknande att depressionen 

gjorde det svårt att hantera situationer. 

 

 ‘‘You can’t do anything . . . there’s no impulse in you to do something. That bit of you seems to have died 

and you don’t feel things in the same way’’ (Lawrence et al., 2006, s. 27) 

 

Flera studier visade hur förmågan att göra vardagliga saker och att känna tillfredsställelse av 

dem påverkades påtagligt vid depression (Lawrence et al., 2006; Barr, 2006; Houghton, 2007; 

Tiuraniemi & Korhola, 2009). Dessa oförmågor gjorde i sin tur att hoppet förlorades och 
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ledde till en känsla av hopplöshet (Houghton, 2007; Tiuraniemi & Korhola, 2009). Houghtons 

(2007) studie beskrev att depressionen kopplade bort personerna från verkligheten, det 

normala och hoppgivande. De kunde inte njuta av och se fram emot saker som vackert väder 

eller att träffa närstående som förut och förlorat hopp var starkt relaterat till denna upplevelse 

av isolering. Lawrences et al. (2006) och Barrs (2006) studier visade att personerna saknade 

kraft och lust att göra saker och ens kliva upp ur sängen på morgonen, allt var för 

ansträngande. Vardagen gick endast ut på att fungera och det fanns en stor svårighet i att 

förmå sin kropp att göra saker (Barr, 2006). 

 

“You just function. Nothing gets done well and sometimes not at all. You know you have to do something, 

somehow you can’t get your body to actually do it [pause] that’s the bad days. On a better day you can 

do it but you certainly don’t enjoy it.” (Barr, 2006, s. 366) 

 

Tiuraniemi och Korholas (2009) studie beskrev hur hopplöshet, nedstämdhet och skam 

upplevdes inför uppgifter som måste göras, ens oförmåga att slutföra dem och uppnå vad man 

ansåg tillräckligt. 

 

Studier visade även att en bidragande del i känslan av hopplöshet var att ha en negativ 

självbild och se ner på sig själv (Valkonen et al., 2011; Macaskill, 2012; Houghton, 2007; 

Tiuraniemi & Korhola, 2009). Personerna såg sig som förlorare, odugliga (Valkonen et al., 

2011) och avsaknande av något jämfört med andra (Macaskill, 2012). I Houghtons (2007) 

studie kände personerna sig dåliga då de inte klarade att göra saker som förut, samt hade svårt 

att se sina positiva sidor trots att andra påtalade dem. Tiuraniemi och Korholas (2009) studie 

beskrev hur självkritik gjorde att man förhindrade sig själv att göra saker man tyckte om, då 

man kände att tiden borde läggas på viktigare saker.  

 

”… how would I say it, that at that point when for the last 10 years you wake up every morning thinking 

that you are a loser and capable of nothing, then the life does not go forward anyway.” (Valkonen et al., 

2011, s. 233)  

 

Att inte se någon framtid 

Flera studier visade att personer med depression hade svårt att se någon framtid, slut på sitt 

lidande eller ljus i framtiden (Lawrence et al., 2006; Macaskill, 2012; Zeng et al., 2012; 

Houghton, 2007). I Lawrences et al. (2006) studie hade äldre personer förlorat hoppet inför 

framtiden, sin hälsa och etablerade roll i livet. De hade resignerat över att omständigheterna 
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inte skulle förbättras, hade inget att se fram emot och väntade bara på döden. Även i Zengs et 

al. (2012) och Houghtons (2007) studier hade personerna negativa känslor och kände 

hopplöshet inför framtiden. De trodde att deras svårigheter aldrig skulle gå över och framtiden 

saknade betydelse. I Macaskills (2012) studie beskrev en person med återkommande 

depression sin kamp för att bli frisk och den nedslående känslan av att få ytterligare en 

depression. 

 

“… You feel that you have this huge hill to climb to get out of the depression and then there will be 

another one. It’s dispiriting. …”(Macaskill, 2012, s. 383) 

 

En studie beskrev en direkt oro inför framtiden, som låg mystiskt gömd i en oförutsägbar 

dimma (Valkonen et al., 2011). Personerna kände att de hittills misslyckats, oroade sig för 

vilka val de kommer göra i livet och visste inte vad de ville. De upplevde att livet inte gick 

framåt som de hoppats eller att de kunde styra det och jämförde sig med vad andra redan 

åstadkommit.  

 

Flera studier beskrev personernas upplevelse av hopplöshet av att ha gjort olika saker för att 

bli frisk från depressionen och att ha gett upp tanken på att något skulle kunna göra det bättre 

(Wilhelmsen et al., 2013; Evans, Donelle & Hume-Loveland, 2011; Valkonen et al., 2011).  

 

 “There just isn’t any hope. You think that you’re going to be like that forever and that’s not… it’s not 

worth living.” (Houghton, 2007, s. 4)  

 

Studier visade även att upplevelsen av att vara i en hopplös och påfrestande situation ledde till 

en önskan om att rymma från sitt liv (Evans et al., 2011; Simonds et al., 2013; Lawrence et 

al., 2006;). I Evans et al. (2011) studie kom denna önskan från att känna sig mörk, frustrerad, 

desperat och helt slut. Ibland gjorde det att människor tog sitt liv (Lawrence et al., 2006; 

Simonds et al., 2013).  I två studier sågs livet inte värt att leva och känslan av hopplöshet 

ledde till självmordstankar eller självmordsförsök (Houghton, 2007; Zeng et al., 2012). Zeng 

et al. (2012) beskrev att livet var kopplat till så mycket smärta, lidande och svårigheter att 

döden sågs som en befrielse från smärtan och den enda lättnaden. Personerna hoppades därför 

få dö snart, ju förr desto bättre. 

 

”How can I be satisfied with my status, just lying in bed? I don’t know when will be the end ... Alas, I am 

quite pessimistic. The sooner I die, the less pain it will be. It makes no difference to me to live one day 
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more or less. The pain will be less if I live one day less, on the contrary, the pain will be more if I live one 

day more … I am very pessimistic! I have gone through tragic situation already and future means nothing 

for me.” (Zeng et al. 2012, s. 17) 

 

Att uppleva sociala problem och oförståelse från andra  

Studier visade att upplevelsen av hopplöshet för många med depression var kopplad till att de 

problem och symtom som sjukdomen medförde, skapade problem med relationer (Simonds et 

al., 2013; Houghton, 2007) och var hinder för att delta i sociala sammanhang (Simonds et al., 

2013; Wilhelmsen et al., 2013). Houghtons (2007) studie visade att problemen med relationer 

berodde på den minskade glädjen i vardagen. I Simonds et al. (2013) studie upplevde unga 

personer främst obehag och utmaningar i relationerna till andra i samma ålder och deltog 

därför mindre i sociala aktiviteter med sina kompisar. Detta försämrade även livskvaliteten, 

självkänslan och motivationen. 

 

Studier visade att en del i hopplösheten var att personerna kände sig ensamma, utanför och att 

de fanns lite att se fram emot (Nyman et al., 2012; Lawrence et al., 2006). Nymans et al. 

(2012) studie beskrev hur vardagliga aktiviteter inte längre var meningsfulla då personerna 

inte hade någon att dela dem med. De jämförde sig med familj och vänner som hade många 

aktiviteter jämfört med dem själva och önskade att de kunde vara med andra och delta i 

aktiviteter, men var samtidigt rädda för att bli en börda. Lawrences et al. (2006) studie 

beskrev att äldre personer upplevde ensamhet och att ha lite att se fram emot då de bodde 

långt från sina barn och barnbarn och hade begränsad kontakt med dem. Liksom att en 

huvudorsak till depression var svårigheten i att förlora sin livspartner och bli lämnad ensam 

efter en lång tid. 

 

Studier visade även att personer med depression möttes av oförståelse från andra för deras 

situation, vilket påverkade dem negativt. Det kopplades mycket till att ha en psykisk sjukdom 

istället för en fysisk, som gjorde att de anklagade sig själva (Laegsgaard et al., 2010; 

Houghton, 2007). Laegsgaard et al. (2010) beskrev det som att det fanns en syn på depression, 

både hos dem själva och andra, att det bara handlade om viljekraft och att ta sig samman. De 

möttes av oförståelse från andra som inte förstod varför de inte gjorde det, då inget syntes 

utifrån som vid en fysisk sjukdom. Personerna anklagade då sig själva och kände skam och 

skuld över att depressionen var deras eget fel.  
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“Well, I have heard that quite often: pull yourself together, you can do it, right. And I could do it, last 

year, but not now. But nothing is wrong with you physically, right? Why don’t you do it then?… There is 

a difference between mental and physical disease - the physical is more tangible. It is easier to deal with. 

I mean, if somebody walks with a limp, or has a bad liver or is in dialysis, well it is easier to deal with, 

you can see it, he is lying there with tubes all over. (Laegsgaard et al., 2010, s. 475) 

 

I Houghtons (2007) studie förlorades hoppet då personerna inte fick förståelse från andra, 

vilket kunde handla om att de sa åt dem att göra saker och inte förstod att de ibland bara 

inte kunde. Liksom att ingen brydde sig om vad de tyckte. Trots att det var energikrävande 

skapadades en fasad för andra där depressionen doldes, genom att inte prata om den, ljuga 

och låtsas vara normal eller fysiskt sjuk, för att inte ses som deprimerad och svag. Detta 

ledde till en försämrad självbild genom känslor av självtvivel och värdelöshet samt 

resulterade i att man anklagade sig själv. 

 

“weakness, so you didn’t talk about it. [I’ve spent] forty years of lying about it and pretending to be a so-

called normal person” (Houghton, 2007, s. 3) 

  

I flera studier beskrevs det hur andras syn på att de var deprimerade kunde smitta av sig på 

dem själva och göra att depressionen blev deras identitet (Macaskill, 2012; Laegsgaard et al., 

2010; Houghton, 2007). Laegsgaard et al. (2010) och Houghton (2007) beskrev att personerna 

tog illa vid sig av den stigmatiserade och negativa bilden i samhället av personer med psykisk 

sjukdom. Det kunde göra att hoppet förlorades, då det var svårt att inte ta åt sig av bilden av 

att vara dum, patetisk och värdelös, som liknade den syn de redan hade på sig själva 

(Houghton, 2007). Liksom då depressionsdiagnosen kunde bli en självuppfyllande profetia. I 

Macaskills (2012) studie beskrevs det hur en diagnos kunde försvaga en genom att närstående 

trodde att man behövde ses efter och inte klarade sig själv. 

 

“When they write in the papers about the mentally ill, that so many people are mentally ill – it hits you, 

so to speak. And then they write: you cannot tell from appearance, but they are among us. And they write 

that some people are afraid of them…and what could they be up to. But I don´t think we should all be 

lumped together and just be called mentally ill.” (Laegsgaard et al., 2010, s. 475) 

 

Att vården inte gav hopp 

I två studier (Macaskill, 2012; Houghton, 2007) fanns ett missnöje med vården, som enbart 

fokuserade på de problem personen hade och inte gav stöd eller hopp. I Macaskills (2012) 

studie beskrevs det även hur personerna var trötta på att bara ses som en deprimerad patient. 
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“When I see the doctor, the psychiatric nurse, or any other health worker, all they talk about is my 

problems, it would be refreshing to talk about the strengths I have to help me get through” (Macaskill, 

2012, s. 383) 

 

I Houghtons (2007) studie beskrevs en upplevelse att vården hade ett medicinskt synsätt, där 

fokus var på sjukdomen och inte människan. Det fanns en fixering vid läkemedel och 

handlade om funktionsförbättringar och att bota personen här och nu, inte om vem den kunde 

bli i framtiden. Det pratades inte öppet om upplevelser och hopp i vårdrelationen och ansågs 

att den kunde förstöra det hopp som fanns. Det beskrevs även en bristande förståelse från 

vården och att det ledde till att drastiska åtgärder övervägdes som en sista utväg och hopp. 

 

”a last resort and a tiny bit of hope … somebody to say to me, you will get through this, but there was 

nobody … nobody understood.” (Houghton, 2007, s. 5) 

 

Houghtons (2007) studie beskrev även hur det fanns ett behov av en stödjande och ömsesidig 

relation, men att det i mötet skapades en barriär där personen upplevde att vårdpersonalen 

bara var professionell. Det fanns en önskan om att få prata människa till människa och känna 

jämlikhet.  

 

 “I’m pouring out my life to that person and they’re kind of sitting there and just being ‘the professional’ 

… it’s not going to work for me … I want somebody to share a little bit of themselves … some sort of 

human to human talking … I hope to have some feeling of equality.” (Houghton, 2007, s. 5) 

 

Houghton (2007) beskrev vidare ett behov av att mötas av ödmjukhet och förståelse för att det 

fanns många saker som personen inte kunde göra, men samtidigt en önskan om bekräftelse att 

man faktiskt kommer klara det. Liknande beskrev en person i Macaskills (2012) studie att det 

skulle vara uppfriskande om någon pratade om de styrkor man hade som kunde hjälpa en 

klara sig igenom depressionen. 

 

I Houghtons (2007) studie förklarades att personerna deltog i forskning med en förhoppning 

om att öka förekomsten av professionella som samtalar om och inger hopp.   
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”If this can help you [the author] become … a professional who will bring that hope … and discuss it 

with people, rather than just take a clinical point of view … that would be fantastic … because people 

[with depression] are reaching out for … hope.” (Houghton, 2007, s. 6) 

 

Att hitta sätt att hantera sin situation 

Tre av studierna beskrev hur personerna med depression tog kontroll över sin situation och att 

detta ledde till positiva känslor av hopp (Wilhelmsen et al., 2013; Silverstein et al., 2009; 

Tiuraniemi & Korhola, 2009). Silverstein et al. (2009) beskrev att det handlade om att ta 

ansvar för och äga sina problem. Det handlade inte alltid om vad man gjorde, utan att man 

gjorde något överhuvudtaget, men även att man ville lära sig olika sätt för att fungera bättre 

på (Wilhelmsen et al., 2013).  Tiuraniemi och Korholas (2009) studie beskrev också vikten av 

att inte känna sig tvingad och att man har tillåtelse från sig själv att göra annat än det man 

upplever att man måste göra ibland.  

 

”I wanted to get better; therefor I wanted to learn some techniques in order to function better.” 

(Wilhelmsen et al., 2013, s. 4) 

 

Det beskrevs att hopp var kopplat till behandling, en tro på att det skulle hjälpa och en vilja att 

lära sig mer om sitt tillstånd (Wilhelmsen et al. 2013). I tre studier beskrevs hur behandlingen 

ökade hoppet (Buus et al., 2012; Wilhelmsen et al., 2013; Valkonen et al., 2011). 

Antidepressiv medicin gav hopp genom att ge lindring och ökade känslor av visshet och 

kontroll (Buus et al., 2012). Terapi i olika former gav hopp genom att ge personerna 

information som skapade en större förståelse för dem själva (Wilhelmsen et al., 2013; 

Valkonen et al., 2011). Den hjälpte även dem göra betydelsefulla förändringar i synen av sig 

själv, vilket ledde till en förbättrad självbild (Valkonen et al., 2011).  

 

Flera studier beskrev att olika copingstrategier kunde ge hopp då de hjälpte personerna att 

hantera sin situation (Macaskill, 2012; Buus et al., 2012; Houghton, 2007; Silverstein et al. 

2009). Copingstrategierna ledde till känslor av hopp om att inte få återfall, då de nya 

strategierna dämpade stressen (Buus et al., 2012). Aktiviteter och att umgås med andra var 

copingstrategier som användes med framgång (Macaskill, 2012; Silverstein et al., 2009). 

Vissa beskrev att hålla sig borta från andra var ett sätt att hantera situationen, speciellt om 

dessa personer fick en att må sämre (Macaskill, 2012). En annan strategi var att vara snällare 

mot sig själv (Houghton, 2007). 

 



20 

 

 “It could be a way of making you feel more able to cope with the depression.” (Macaskill, 2012, s. 377) 

 

Några studier visade på vikten av att uppleva att man inte var ensam i sin situation 

(Wilhelmsen et al., 2013; Newbold et al., 2013; Evans et al., 2011). Newbold et al. (2013) 

beskrev att deltagande i gruppterapi var en källa till hopp, då man var en del av en grupp 

människor med liknande problem och deltagarna kunde ge och ta emot stöd från varandra. 

Evans et al. (2011) studie visade att stödgrupper på internet hade en liknande funktion, 

personerna kunde ta del av varandras berättelser och ge stöd genom uppmuntran, bekräftelse 

och acceptans. Det gav också hopp om att depressionens tankar och känslor hade ett slut, att 

det fanns ett ljus i slutet av tunneln och att man skulle ta sig igenom depressionen.  

 

“… Just reading some of the stories of recovery on this board makes me feel better. It is a great tool to 

have as you are recovering. …” (Evans et al., 2011, s. 407) 

 

Tre studier beskrev vikten av att kunna acceptera sjukdomen som en del av den man var och 

att detta var en källa till hopp (Macaskill, 2012; Houghton, 2007; Valkonen et al., 2011). 

Detta då förnekelse av sjukdomen inte hjälpte tillfrisknandet (Macaskill, 2012). I Valkonens 

et al. (2011) studie beskrevs acceptans som att man inte förväntade sig att bli av med 

depressionen helt, utan såg variationerna i humöret som en del av livet. I Houghtons (2007) 

studie beskrevs det som att kunna ha en identitet, ett liv med depressionen och skapa mening, 

även fast man hatade den. 

 

 “[I had] to learn to accept it is a part of who I am … and that was really hard because for a while it was 

who I was. I was depression. I was … the person with depression. Now I am the person who does this, 

who does that, and I also have depression. It is part of me and sometimes I hate its guts … it belongs to 

who I am … and I live with that.” (Houghton, 2007, s. 4)   

 

Att se en strimma ljus genom molnen 

I Houghtons (2007) studie förklarades hopp som något svårdefinierat och beskrevs 

metaforiskt som att se ett ljus, som något positivt och en lätthet i kroppen. Det var kopplat till 

att kunna hantera, uppnå det normala och återta tidigare roller, samt till att se framtiden.  

 

Två studier beskrev vikten av att känna sig och bli inbjuden till olika aktiviteter för 

upplevelsen av hopp (Wilhelmsen et al., 2013; Nyman et al., 2012). Att bli inbjuden och delta 

i vardagliga aktiviteter var motiverande och skapade hopp, förväntningar och idéer för 
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framtiden (Nyman et al., 2012). Deltagande i trevliga aktiviteter lättade nedstämdheten och 

var betydelsefullt för att bryta sig ur sin hopplösa situation av isolering och ensamhet 

(Silversteins et al., 2009). 

 

Studier visade att det var viktigt att känna social tillhörighet för känslan av hopp (Wilhelmsen 

et al., 2013; Houghton, 2007; Nyman et al., 2012). Liksom att uppfylla en roll i någon annans 

liv och att ha någon som bryr sig och visar oro (Nyman et al., 2012). Upplevelsen av 

tillhörighet ökade personernas hopp och var en motivation att tillfriskna (Wilhelmsens et al., 

2013). Att skapa nätverk och få stöd, från familj, vänner eller professionella skapade även 

hopp. Hoppet kunde också vara kopplat till att ha familj och vänner som man inte behövde 

dölja depressionen för (Houghton, 2007). Vidare beskrevs även att vårdrelationen kunde ge 

hopp om man kände sig bekräftad och förstådd och blev erbjuden behandling och strategier 

som synliggjorde hopp.  

 

Två studier visade hur hopp kunde skapas genom en tro på att stigman runt sjukdomen skulle 

minska (Houghton, 2007; Laegsgaard et al., 2010). I Houghtons (2007) studie var det därför 

en källa till hopp för personen med depression att få möjlighet att utbilda andra om psykisk 

ohälsa och synliggöra ämnet.  

 

”You can stand there and you’re living proof that mental illness is episodic and it doesn’t mean you’re 

going to be locked away in an institution, it doesn’t mean that you can’t go on to achieve or follow your 

dreams …” (Houghton, 2007, s. 5-6)  

 

I Laegsgaard et al.s (2010) studie var detta kopplat till hopp från forskning som gjorde att 

depression sågs mer som en genetisk och fysisk sjukdom, vilket gjorde tillståndet mer 

berättigat, minskade skam och skuldkänslor, samt ökade öppenheten kring sjukdomen.  

 

“[After participating in the genetic project] it was like, you could put down some of the guilt. Before, you 

sort of thought about what did I do wrong. It made you feel guilt. But if it is a genetic disease – well – 

then it is not your fault, it’s just the way it is” (Laegsgaard et al., 2010, s. 475).  

 

Att få diagnosen depression hjälpte till att skapa förståelse och acceptans kring sitt eget 

beteende (Houghton, 2007; Laegsgaard et al., 2010). Houghtons (2007) studie visade att 

personerna med depression upplevde att en diagnos skapade mening och hopp. Det gjorde så 
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de kunde sluta låtsas och gav en förklaring och tillåtelse till de känslor de hade. Laegsgaard et 

al. (2010) beskrev även att diagnosen gav stor lättnad.   

 

Flera studier beskrev att hopp för framtiden kom från en tro på att problemen en dag skulle 

upphöra och att allt skulle bli bra igen (Simonds et al., 2013; Tiuraniemi & Korhola, 2009; 

Newbold et al., 2013; Houghton, 2007). Det handlade mycket om att höra, se och få veta att 

man kan ta sig igenom en depression och bli frisk, vilket i sig skapade hopp (Tiuraniemi & 

Korhola, 2009; Newbold et al., 2013; Houghton, 2007).   

 

Studier visade att personerna kunde se positiva aspekter av sin depression (Laegsgaard et al., 

2010; Simonds et al., 2013; Macaskill, 2012). Laegsgaards et al. (2010) studie beskrev hur 

personerna ansåg att ett liv med depression kan vara ett gott liv.  Simonds et al. (2013) studie 

beskrev att depressionen hade lett till positiva saker som gjorde personen starkare, gav ett nytt 

självförtroende och stärkte hoppet om att klara av saker de aldrig trott att de skulle klara. Men 

även att de uppskattade de små sakerna i livet mer, upplevde personlig växt och brydde sig 

mer om andra. Macaskills (2012) beskrev att personer som genomgått flertalet depressioner 

fick ökad psykisk styrka. 

 

 ”After each bout, I feel I am stronger - I can survive this.” (Macaskill, 2012, s. 380) 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av hopp och hopplöshet hos 

personer med depression. Analysen resulterade i sex kategorier; att leva i en mörk och 

förtvivlande situation, att inte se någon framtid, att uppleva sociala problem och mötas av 

oförståelse, att vården inte gav hopp, att hitta sätta att hantera sin situation, att se en strimma 

ljus genom molnen. 

 

Resultatet visade att hoppet ofta förlorats vid depression, hopplösheten hade tagit över och 

dominerade personens vardag. Alpers, Helseth och Bergbom (2012) såg liknande hur kritiskt 

sjuka personer som vårdades på en intensivvårdsavdelning upplevde ett förlorat hopp. 

Upplevelsen av hopplöshet tycks likartad, där livet inte längre var värt att leva och de 

upplevde sig vara i en dyster tillvaro, saknade kraft och kunde inte se något positivt eller 

givande i livet. Vidare visade resultatet att hopplösheten kom från att känna sig fångad i en 
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svår och olycklig situation man inte kunde göra något åt. Liksom att självbilden var negativ. 

Higginson och Mansell (2008) och Santos-Tavares och Thorén-Jönsson (2013) beskrev 

liknande hur personer som genomlidit stora psykologiska påfrestningar eller polio, kände sig 

fast i situationen då de inte visste vad de kunde göra, vilket ledde till känslor av hopplöshet. 

Isaksson, Gunnarsson och Ahlström (2007) beskrev hur kvinnor med multipel skleros (MS) 

upplevde känslor av att inte duga och vara värdelös på grund av sin sjukdom. Att uppleva 

hopplöshet tycks därmed vara relaterat till upplevelsen av att inte veta vad eller hur man ska 

göra för att ta sig ur sin påfrestande situation, vilket kan handla om att sakna kunskap eller 

handlingsförmåga. Liksom att inte längre kunna se de positiva sidorna och styrkorna man har.  

 

Liknande den oro inför framtiden som beskrivits i resultatet, av att livet inte gick som 

förväntat och att de inte hade förmågan att styra det, visade Isakssons et al. (2007) studie 

känslor av osäkerhet kring framtiden, där framtiden upplevdes mörk och hopplös. Resultatet i 

denna studie visar på att personerna inte kunde se en ljus framtid och framtiden saknade 

betydelse. Till skillnad från resultatets beskrivning av hopplöshet och självmordstankar, 

beskrev Turner (2005) hur personerna i studien om upplevelsen av hopp bland unga, ibland 

fick känslor av att vilja begå självmord. Men samtidigt att de kunde vända denna känsla, då de 

hade en vilja och längtan för livet. Det kan ses att en del av att uppleva hopplöshet är att tappa 

sitt hopp, sina förväntningar och sin tro på framtiden. Det kan även ses hur omfattande 

hopplösheten kan vara vid depression, då personerna med depression beskrev att de var fast i 

situationen och inte tycks ha förmågan att vända denna och se hopp inför framtiden.  

 

Som visat i resultatet upplevdes en oförståelse från andra kring situationen, vilket ledde till 

negativa känslor och förlorat hopp. Higginson och Mansell (2008) beskrev att personerna i 

deras studie också upplevde oförståelse och att andra personer försökte ta beslut för eller 

pressa dem till saker de själva ännu inte var redo för. Något i denna studie var att andra 

personer tyckte att personen med depression bara skulle ta sig samman. Det är svårt att svara 

på vad denna oförståelse beror på, men som personerna med depression uttryckte det, kan det 

handla om att depression inte syns på ytan som en fysisk sjukdom gör. Även att det finns en 

okunskap kring depression i samhället kring vad det innebär at ha en depression, som kan 

göra att omgivningen inte förstår individens upplevelser och därmed inte vet hur de ska bete 

sig kring personen.  
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Studien visade även att vården kunde ta ifrån personerna hoppet, då de inte blev hörda och 

bemötta så som de önskade. Soundy et al. (2012) beskrev att det för kvinnor med MS var 

viktigt att vårdpersonalen inte tog hoppet ifrån dem, även när de hoppades på något som 

ansågs orealistiskt. I motsats till detta beskrev Lohne och Severinssons (2004) studie av 

personer som fått akuta skador på ryggmärgen, beskrev vikten av att inte inge falskt hopp och 

att hoppet skulle vara realistiskt. Att inge falskt hopp innebar att man som sjuksköterska 

späder på orealistiska mål som personerna har, där motsatsen, ett realistiskt hopp istället kan 

innebära hopp kring de saker som faktiskt går att uppnå. Hammer, Mogensen och Hall (2009) 

beskrev hur kvinnor med nydiagnostiserad cancer upplevde hopp när vårdpersonalen skapade 

en positiv atmosfär, där personerna blev behandlade med respekt. Det tycks därmed vara 

betydelsefullt att oavsett sjukdom eller tillstånd bli bemött med respekt och på ett sätt som 

skapar hopp. Hoppet får inte osynliggöras eller tas ifrån en. När det kommer till att inte inge 

falskt hopp men att samtidigt inte ta ifrån personerna deras hopp tycks det handla om att 

samtidigt som individens förhoppningar respekteras, späds dessa inte på och uppmuntras av 

sjuksköterskan, på samma gång som de inte heller får helt tas ifrån individen. Det handlar om 

att hitta en balans mellan vad som är realistiskt och vad som kan skapa onödigt lidande genom 

att vara för oåtkomligt.  

 

Resultatet i denna studie visade att ta kontroll och ansvar för sin situation ledde till positiva 

känslor. Behandling i olika former, så som stödgrupper, skapade känslor av kontroll och hopp. 

Fernandez, Breen och Simpson (2014) beskrev i en studie om personer med bipolär sjukdom, 

liksom Soundy et al. (2012) att ta ansvar och kontroll var positivt och ledde till känslor av 

hopp. Liknande resultatet i vår studie visade Fernandez et al. (2014) att acceptans av 

sjukdomen skapade självinsikt. Liksom att stödgrupper gav en känsla av tillhörighet, hopp 

och att inte vara ensam i sin situation. Resultatet visade även att personer med depression 

hade ett behov av att hitta något att göra åt sin situation, så de kunde se ett slut på sitt lidande 

och känna hopp. Aylotts (1998) studie beskrev att personer behöver ha en tillräcklig kontroll 

över omgivningen för att underlätta situationen och bevara hoppet. McManus, Waite och 

Shafran (2009) studie visade att kognitiv beteendeterapi för lågt självförtroende var effektivt 

för att bryta onda cirklar av depression och ångest samt minska sårbarheten i att reagera på 

livsstress. Fennel och Segal (2011) beskrev att mindfullnessövningar är bra verktyg för att 

skapa insikt och hållbara perspektiv. Det medvetandegör tankar, känslor och kroppsliga 

upplevelser, gör att saker ses klarare och ökar acceptansen. Taliaferro, Rienzo, Pigg, Morgan 

och Dodds (2009) studie visade betydande lägre nivåer av hopplöshet, depression och 
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självmordsbeteende bland collegestudenter som utförde fysisk aktivitet. Att ta kontroll över 

sin situation på olika sätt kan därmed ses som hoppgivande och tycks vara det första steget 

mot tillfrisknande. Det kan ge personerna en känsla av att det kanske går att göra något åt sin 

situation ändå. Oavsett sjukdom verkar det vara av vikt att hitta olika sätt att hantera vardagen 

med den, samt olika aktiviteter som ger upplevelser av hopp.  

 

Liknande resultatet i denna studie beskrev Lohne och Severinsson (2004) hopp som något 

positivt samt förväntningar och drömmar för framtiden. Hammer et al (2009) och Turner 

(2005) beskrev båda hopp som en positiv drivkraft. Hopp verkar därmed beskrivas liknande 

oavsett situation, som något positivt som kopplas mycket till att se möjligheter i framtiden och 

att vilja leva. Resultatet i denna studie visade även att det var betydelsefullt att känna sig 

inbjuden, delta i trevliga aktiviteter med andra, känna tillhörighet och få stöd för känslan av 

hopp. Alpers et al (2012) beskrev hur bara tanken på att få delta i trevliga aktiviteter med 

andra upplevdes upplyftande samt att bara närvaron av anhöriga gav positivt stöd och 

uppmuntran. Turner (2005) beskrev vikten av att känna tillhörighet och hopp beskrevs som att 

veta att man var älskad och att kunna älska tillbaka. Relationer med andra och känslan av 

tillhörighet kan därmed vara något som ger näring och är en stark källa till hopp. 

Relationernas betydelse nämns ofta och omfattande, vilket kan innebära att det är en av de 

mer betydande komponenterna i upplevelsen av hopp.  

 

Utifrån resultatet sågs att det fanns ett hopp och ibland en tro, om att en dag bli bra, tillfriskna 

från sin sjukdom och kunna återgå till det normala. Tutton et al. (2011) och Lohne och 

Severinsson (2004) såg samma hopp i sina studier, där personerna hade hopp om att kunna 

återgå till den hälsa och det liv de hade innan. Hammer et al. (2009) beskrev att det fanns 

hopp för att en dag bli botad. Hopp i samband med sjukdom tycks därmed kunna kopplas 

både till en tro och önskan om en bättre framtid. Men samtidigt till att återta det normala, det 

vill säga en framtid som är mer lik den situation som fanns innan sjukdomen. Det behöver inte 

alltid handla om att kunna se till nya saker, utan hopp kopplas också till att kunna hitta 

tillbaka till en tid som upplevdes mer positiv. Resultatet visade också att personerna som tagit 

sig igenom en depression fick en förnyad syn på livet. Higginson och Mansell (2008) beskrev 

hur personerna i deras studie upplevde att erfarenheten hade förändrat dem på ett positivt sätt, 

att de mer empatiska och funnit nytt självförtroende. Utifrån detta skulle utgången av en 

depression kunna vara en källa till hopp. Kanske framförallt hos personer med återkommande 



26 

 

depressioner, då vetskapen om de positiva aspekterna efteråt kan vara något att sträva mot och 

ett ljus i slutet av tunneln.  

 

Utifrån resultatet i denna litteraturstudie kan det antydas att känslan av hopplöshet kunde 

skapa ännu starkare känslor av hopplöshet. Det beskrevs upplevelser som kan förstås ur ett 

cirkelresonemang, där överväldigande tankar, oförmåga att göra saker, sociala problem och en 

negativ självbild gav näring åt varandra och samverkade i en ökande upplevelse av 

hopplöshet. Denna negativa cirkel gjorde det svårt för hoppet att framträda, då personerna 

förhindrades att uppleva positiva saker på grund av depressionens påverkan på dem. De fick 

istället bara sin känsla av hopplöshet bekräftad och tog ytterligare ett varv i den onda cirkeln. 

Detta fenomen har tidigare beskrivits liknande av Beck (2008) och Fennell och Segal (2011).  

 

Praktiska implikationer 

Resultatet visade att det fanns ett behov av att inte behöva dölja och förneka depressionen, 

vilket anses särskilt angeläget då upplevelsen av att vara i en påfrestande och hopplös 

situation kunde leda till tankar på självmord. Bürgy (2008) beskrev i en studie om kraftig 

förtvivlan vid depression, vikten av att uppmärksamma hopplöshet som ett tecken på 

depression och suicidalitet. Higginson och Mansells (2008) studie visade att ett viktigt steg i 

tillfrisknandet var att sluta förneka sina problem. Ett medvetandegörande kunde leda till 

upptäckter som skapade förståelse för orsaken till ens svårigheter. Sjuksköterskor bör därmed 

uppmärksamma tecken på depression och självmordstankar hos personer de möter i sitt 

arbete, för att ge lättnad samt underlätta acceptans, tillfrisknande och hopp. 

 

Resultatet visade även att de fanns behov av en vård som inte bara fokuserade på problemen 

och det medicinska. Vårdrelationen behövde präglas av ömsesidighet, jämlikhet och förståelse 

för att främja känslan av hopp. Fennel och Segal (2011) poängterade i sin studie av 

mindfullness-baserad kognitiv terapi vid depression, vikten av den terapeutiska relationen. 

Denna skulle bygga på ett samarbete där vårdaren bekräftade upplevelser, möjliggjorde 

självmedvetenhet, vägledde och tydliggjorde, samt visade empati, acceptans, värme och 

äkthet. På så sätt kunde tillit utvecklas och förändring bli möjligt. Även om sjuksköterskan 

inte ansvarar för terapin vid depression kan det vara betydelsefullt att i sitt möte med dessa 

personer eftersträva en ömsesidig relation och ett förhållningssätt av denna typ. 
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Resultatet visade tydligt på ett behov av att mötas av ödmjukhet och förståelse för de 

förmågor man saknade. Liksom att minska den nedstämdhet, skam och hopplöshet som kom 

från detta och att andra såg det som en brist på viljekraft. Connor och Walton (2011) beskrev i 

sin studie att existentiellt lidande (som hopplöshet och förtvivlan) ofta missas av 

vårdpersonal, vilket leder till interventioner som inte minskar det eller ökar det. Vidare 

beskrevs att sjuksköterskor behöver förstå hur existentiella tillstånd påverkar människors 

förmåga att ge en förväntad respons, något de kan behöva sätta sin syn på fysiska och 

psykiatriska tillstånd åt sidan för. Det ansågs av största vikt att ta sig tid att lyssna på 

personens hanterande av sin situation och att underlätta detta. Aylotts (1998) studie av 

hopplöshet vid cancer, beskrev vikten av att varje person ses som en individ. Där 

sjuksköterskors obekvämhet i att hantera människor vars beteende inte passar in i ens normer, 

förväntningar och arbetsbörda, kan resultera i en benämning av dem som ”ett problem”. Detta 

skapande av negativa stereotyper ansågs kunna försämra vårdens kvalitet och ta bort en viktig 

källa till stöd för personen. Sjuksköterskor bör därmed lyssna på personens upplevelser och 

visa förståelse för dem, liksom hänsyn till dennes oförmågor och inte kräva för mycket. 

Istället bör fokus läggas på personens resurser och det den kan, för att hitta källor till hopp 

och öka känslan av det. Depression bör även ses som en sjukdom och inte ett tillstånd av 

bristande viljekraft. Sjuksköterskor bör reflektera över sina tankar och handlande samt tänka 

på hur de uttrycker sig så inte stigmatiseringen förstärks. Detta skulle kunna minska 

personernas skuld, börda och lidande och öka hoppet.  

 

Resultatet visade att personer med depression var i stort behov av hopp, någon som pratade 

om de styrkor de hade som kunde hjälpa dem klara sig igenom samt vårdpersonal som pratade 

mer om hopp och ingav hopp. Aylotts (1998) studie beskrev bemötandet av en person som 

upplever hopplöshet; att tillåta personen kontrollera det som går, bemöta dennes beslut och 

önskemål med respekt, hålla denne informerad om vad den kan förvänta sig, visa omsorg, 

rikta personens tankar från nuvarande tillstånd till framtiden, uttrycka hopp för personen, 

involvera denne i vården och att involvera familj och viktiga andra i dennes vård. 

Sjuksköterskor bör därmed lägga större vikt vid ämnet hopp i samtal med personer med 

depression. De kan ge information om prognos och tillfriskningsmöjligheter och lyfta 

personens styrkor och möjligheter som kan hjälpa den att tillfriskna. Liksom hjälpa personen 

att se en framtid och ljus i tillvaron genom att tillsammans sätta upp nåbara mål, prata om 

möjligheter, drömmar och vad den vill i livet.  
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Metodkritik 

Den använda metoden diskuteras här genom Polit och Becks (2012, s. 584-585) fem 

grundläggande begrepp för att uppnå trovärdighet vid kvalitativa studier; trovärdighet, 

tillförlitlighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet och äkthet.  

 

Bekräftelsebarheten i denna studie ökas av att den utfördes av två personer som bearbetade 

och resonerade med varandra. Det fanns en överenshet om datans riktighet, relevans och 

innebörd (ibid).  Det gjordes en noggrann litteratursökning och genomgång av sökresultatet. 

Studien innehåller en förhållandevis stor datamängd för att bättre kunna studera det komplexa 

fenomenet. Endast artiklar med medel eller hög kvalitet inkluderades, som var från olika 

länder, med personer i olika situationer, ålder och depressioner samt med olika 

insamlingsmetoder. Detta kan öka trovärdigheten genom en ökad möjlighet att belysa 

forskningsfrågan från olika aspekter och att ge en rikare beskrivning av fenomenet 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Det gjordes en noggrann och bearbetad analys, där fragmentering försökte undvikas. 

Analysen utfördes av det manifesta innehållet och det lades stor vikt vid att det behölls genom 

hela analysprocessen, genom återkommande kontroll med ordinarie meningsenhet. Alla 

nyanser av beskrivningarna försöktes få med i analysprocessen och citat används. På så sätt 

ökas säkerheten i att datan återspeglar sanningen och därmed trovärdigheten och 

bekräftelsebarheten (Polit & Beck, 2012, s. 584-585).  

 

Alla steg i tillvägagångssättet beskrivs och det görs en rik presentation av fynden tillsammans 

med lämpliga citat. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar det möjligheten för läsaren 

att söka alternativa tolkningar och att bedöma trovärdighet och överförbarhet i fynden. Det 

kan öka möjligheten att få samma resultat om studien görs om, vilket ökar tillförlitligheten. 

Även äktheten ökas av att det visar en bredd av verkligheter och skapar en större förståelse för 

personernas upplevelser (Polit & Beck, 2012, s. 584-585).  

 

Begränsningar med studien är det faktum att hopp och hopplöshet är svårdefinierade begrepp 

som har olika betydelse för olika människor och det var ibland svårt att bedöma vilka 

meningsenheter som skulle ingå. Forskare har alltid med sig en förförståelse från ens tidigare 

erfarenheter, bakgrund och värderingar, vilket kan påverka studiens resultat (Polit & Beck, 
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2012, s. 597). Därmed utesluts inte att andra forskare kan få ett annat resultat, vilket kan 

minska trovärdigheten (Ibid, s. 584-585).  

 

Litteratursökningen hade även kunnat vara mer systematisk för att öka trovärdigheten (Ibid, s. 

584-585). Databasernas thesaur och de sökord som fanns under denna varierade mellan 

databaserna. Därmed användes mestadels fritext i PsycINFO och i resterande databaser de 

sökord under Thesauren som stämde med inklusions- och exklusionskriterierna. I de databaser 

som gav över 250 träffar (PsycINFO och MEDLINE) gjordes en sökning med NOT för att 

minska dessa och få bort studier som beskrev depression relaterat till de till synes vanligast 

förekommande sjukdomarna. Även studier som beskrev depression relaterat till att leva i en 

viss kultur eller miljö, som kriminellt gäng eller urbefolkningsgrupp, exkluderades. Detta 

gjordes för att få en ultimat sökning i respektive databas. Liksom en korrekt bild över studiens 

syfte, som inte förvreds av resultat från studier som mer gällde upplevelser kring den andra 

situationen än depressionen i sig. Det kan dock inte helt uteslutas att relevanta studier missats 

på detta sätt och återigen att andra forskare får ett annat resultat (ibid, s. 584-585).  

 

Metoden kvalitativ innehållsanalys medför alltid en viss mängd tolkning, som kan vara en 

svår balansgång. Det eftersträvades att inte lägga till något perspektiv på fenomenet, men det 

är samtidigt omöjligt att som forskare inte göra detta (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

 

 

Slutsatser 

Upplevelsen av hopplöshet hos personer med depression tycks överväldigande och tar över 

hela livssituationen, där tankar, beteende och det sociala livet drabbas negativt. Personerna 

verkar kunna hamna i en ond cirkel av hopplöshet. Samtidigt kunde hoppet bli en motkraft till 

hopplösheten. En god omvårdnad har stor betydelse för upplevelsen av hopp genom att ge ett 

stöd som skapar hopp, hjälpande behandling, främjar relationer och social samvaro och 

hjälper personen tro på en bättre framtid.  

 

Sjuksköterskor har en betydande roll för upplevelsen av både hopp och hopplöshet. För att 

främja hälsa genom ökat hopp och minska lidandet genom minskad hopplöshet, behöver 

sjuksköterskor inse betydelsen av och uppmärksamma psykisk ohälsa och depression hos 

personer de möter. Sjuksköterskans främsta uppgift är att bemöta individen med respekt och 
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förståelse för dennes situation samt tillvarata personens resurser. De behöver öppna upp för 

samtal om hopp och sträva efter att inge det. 

 

Denna studie kan öka kunskapen inom omvårdnadsvetenskapen om upplevelsen av hopp och 

hopplöshet vid depression, samt dess betydelse för upplevelsen av hälsa och lindrat lidande. 

Framtida forskning skulle behövas där upplevelsen av hopp och hopplöshet vid depression 

beskrivs genom intervjustudier, samt forskning kring hur hopp kan främjas vid depression 

genom omvårdnadsåtgärder.   
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Bilaga 1 
Översikt över kvalitetsgranskning enligt Willman et al. (2011, s. 175-176), maxpoäng inom parentes 

 

Författare, 

år 

Syfte 

(1) 

Kontext 

(1) 

Etik 

(1) 

Urval 

(2) 

Metod 

(3) 

Giltighet 

(3) 

Kommunicer-

barhet (3) 

Summa 

(14) 

Barr, 2006 1 1 1 11 111 1-- 111 12/14 

86 % 

Buus et al., 

2012 

1 1 1 11 111 111 111 14/14 

100 % 

Evans et al., 

2011 

1 1 1 1- 111 1-- 11- 10/14 

71 % 

Houghton,  

2007 

1 1 1 1- 11- 1-- 111 10/14 

71 % 

Laegsgaard et 

al., 2010 

1 - 1 11 111 1-1 1-1 11/14 

79 % 

Lawrence et 

al., 2006 

1 1 1 11 11- 11- 11- 11/14 

79 % 

Macaskill, 

2012 

1 1 - 11 111 11- 1-- 10/14 

71 % 

Newbold et 

al., 2013 

1 1 1 1- 111 1-- 1-1 10/14 

71 % 

Nyman et al.,  

2012  
1 1 1 11 111 1-1 11- 12/14 

86 % 

Parker et al., 

2012  

- 1 1 1- 11- 1-- --- 6/14 

43 % 

Silverstein et 

al., 2009  

1 - 1 11 111 111 1-1 12/14  

86 % 

Simonds et 

al., 2013 

1 1 1 1- 111 1-1 1-- 10/14 

71 % 

Tiuraniemi & 

Korhola, 2009  

1 1 1 11 11- 11- 11- 11/14 

79 % 

Valkonen et 

al., 2011 

1 1 1 11 111 1-- 11- 11/14 

79 % 

Wilhelmsen et 

al., 2013  

1 1 1 11 111 111 1-- 12/14 

86 % 

Zeng et al., 

2012  

1 - 1 11 111 111 111 13/14 

93 % 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


