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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Språk förändras med tiden och ett begrepps betydelse kan skilja beroende på 
vem som använder det, i vilken situation och vid vilken tidpunkt. Återhämtning är ett vanligt 
förekommande begrepp inom sjuksköterskeprofessionen. Tidigare forskning visar på en 
differentierad definition och är enig om att djupare forskning är nödvändig. En 
begreppsanalys kan leda till tydligare och klarare ramar för förståelsen av ett begrepp. Detta 
ger mindre utrymme för egen tolkning som i sin tur leder till en mer samlad förståelse av 

begreppet. Syfte: Att tydliggöra begreppet återhämtning ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 
Metod: Begreppsanalys. Resultat: Analysen har lett fram till tre olika definierande 
karaktäristika, att återgå till normalitet, att hitta sätt att hantera sin situation samt att 
återta kontroll. Dessa knyter delvis an till tidigare forskning men det går att utläsa skillnader 
i de definitioner som detta arbete resulterat i kontra tidigare forskning. Slutsats: Djupare 

forskning behövs på begreppet återhämtning. Detta arbete har bidragit med att tydliggöra 
definitionen av begreppet men det kan vara av intresse att komplettera de modellfall som 
arbetet presenterat med ytterligare fall, samt att genomföra de sista två stegen i metoden för 

att ytterligare stärka resultatet. 

 

Nyckelord: attribut, hantering, kontroll, normalitet, omvårdnad 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Language changes over time and the meaning of a concept may differ 
depending on who uses it, in which context and occasion. Recovery is a common term in the 
nursing profession. Previous research shows a differentiated definition and agrees that 
deeper research is necessary. A concept analysis can lead to a narrower scope for 
understanding of the concept which leaves less room for interpretation. This in turn gives a 
more coherent understanding of the concept. Aim: To clarify the concept recovery from a 

health and care science perspective. Method: A concept analysis. Result: The analysis has 
resulted in three different defining attributes, to return to normality, to find ways to handle 
the situation and to regain control. These attributes partly relate to previous research but 
differences in the definition that this work resulted can be derived. Conclusion: Deeper 
research is needed on the concept of recovery. This work has contributed in clarifying the 

definition of the concept, but it may be of interest to supplement the model cases that the 
work presented with additional cases, and to implement the last two steps in the method to 

further strengthen the result. 

Keywords: attribute, control, coping, normality, nursing 
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1 INLEDNING 

Som studenter vid Sjuksköterskeprogrammet, Mälardalens högskola, akademin för hälsa 
vård och välfärd (HVV) introducerades vi till en rad intresseområden där det är önskvärt med 

fördjupad kunskap. Ett av dessa områden var ”Begreppsanalys enl. Walker och Avant (2014) 
av begreppet; återhämtning”.  Återhämtning är ett begrepp som är centralt inom 
sjuksköterskeyrket men det saknas en klar definition av vad begreppet innebär. Med sådan 
oklarhet följer risken att begreppet används utan reflektion och att olika grupperingar inom 

vården väljer att applicera sina egna attribut på begreppet.  

Språk förändras med tiden och ett begrepps betydelse kan skilja beroende på vem som 
använder det, i vilken situation och vid vilken tidpunkt. Begreppet återhämtning väckte vårt 
intresse och vår nyfikenhet som blivande sjuksköterskor eftersom det är ett begrepp som är 
centralt för omvårdnad. Frågor som direkt dök upp för oss var ”vad betyder egentligen 

återhämtning?” och ”betyder det samma för oss som för vårdtagarna?”. Vår erfarenhet av 
sjuksköterskeprogrammet är att alla har rätt till omvårdnad på lika villkor där återhämtning 
får en central roll, förståelsen av begreppet blir då viktig såväl hos vårdtagare som vårdgivare. 
Författarna som bägge har en invandrarbakgrund, har valt att genomföra en begreppsanalys 
eftersom missförstånd, till följd av kommunikationssvårigheter och oklara definitioner av 

begrepp, hör till vår vardag. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs begrepp som är centrala för detta arbete, tidigare forskning och 

vårdteoretiska perspektiv. 

2.1 Centrala begrepp 

Ett begrepps betydelse och hur det används förändras med tiden. Begreppsanalyser och 
forskning från fem, tio eller tjugo år sedan behöver inte vara relevanta idag. Vår omvärld 
förändras och utvecklas och på samma sätt utvecklas och förändras vår syn och användning 
av begreppen (Walker & Avant, 2014). Begrepp (eng. concept) är, enligt Segesten (2017), 
mentala konstruktioner som hjälper till att skapa ordning och reda i sådant som ses och 

upplevs. Det är inte ovanligt att många olika ord används för att beskriva ett och samma 
begrepp, som exempel omnämns det begrepp som kan benämnas kvinna, dam eller feminin 
varelse. Det förekommer också att samma ord används för flera olika begrepp, här ger 
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Segesten (2017) som exempel begreppet ”en röd individ” som skulle kunna innebära en 
individ som är klädd i rött alternativt en individ som har vänsterpolitiska åsikter (Segesten, 
2017). Walker och Avant (2014) beskriver att begrepp är grundläggande byggstenar vid 
teorikonstruktion, därför är det av vikt att de begrepp som används är tydligt definierade och 

starkt förankrade så att det är framgår med klarhet vad som beskrivs eller förklaras när ett 
begrepp används. En begreppsanalys är en metod eller modell som används för att utforska 
och bestämma struktur och funktion hos ett begrepp. Varje begrepp innehåller kännetecken 
eller definierande karaktäristika som särskiljer dem från andra begrepp och låter oss 

bestämma vilka fenomen som matchar ett begrepp och vilka som inte gör det.  

2.1.1 Hälsa 

Hälsa utgör, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016a), den centrala målsättningen för 
omvårdnaden och förenklat finns det två sätt att se på hälsa inom sjukvården. Den ena sidan 
ser hälsa som motsatsen till sjukdom där medicinens uppgift blir att ställa diagnos, bota eller 
lindra sjukdom och återställa hälsa. Den andra sidan har ett mer filosofiskt synsätt där hälsa 
och sjukdom är varandras motsatser och där hälsa ses som en helhet av människans 

upplevelser och värderingar. I bägge dessa synsätt kommer begreppet återhämtning att spela 
en central roll men definitionen av begreppet kan komma att skifta något där den ena sidan 
har en mer klinisk syn på begreppet och den andra sidan utgår mer från vårdtagarens 

upplevelse (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). 

2.1.2 Omvårdnad 

Begreppet omvårdnad (eng. nursing) definieras enligt Arman, Dahlberg och Ekebergh (2015) 
som det som faller inom sjuksköterskan ansvars- och kunskapsområde. Med detta menas 

såväl det patientnära praktiska arbetet som det vetenskapliga och teoribildande. 

Omvårdnaden har som främsta mål att främja hälsa och välbefinnande och att förebygga 

ohälsa. Vidare beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2016a) i sin värdegrund för 
omvårdnad att omvårdnad även syftar till att minska lidande samt sörja för att människor i 
livets slutskede får ett värdigt avslut med hänsyn tagen till etnicitet, kulturell och social 

bakgrund, kön och ålder.  

Omvårdnad är den profession som utgörs av vetenskapliga, erfarenhetsbaserade, estetiska 
och etiska kunskaper som används för att beskriva en förmåga, ett behov och en professionell 
kompetens som en vetenskaplig disciplin (Ung & Lützén, 2014). Meleis (2011) delar 
begreppet omvårdnad i fyra drag, humanvetenskapligt fokus, praktisk inriktning, 

omsorgstradition och hälsoorientering. 

Omvårdnadsbegreppet har de senare åren blivit något mer diffust då det vidgats till att 
innefatta även den kommunala vården där det ibland förekommer outbildad personal. I detta 
arbete syftar begreppet omvårdnad dock till den definition som är förknippad med den 

utbildade sjuksköterskans arbetsområde (Arman et al., 2015). 
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2.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som här presenteras är begreppsanalyser av samma eller angränsande 
begrepp som det här arbetet analyserar. De belyser den befintliga definitionen av 
återhämtning och vad som behöver undersökas djupare. Gemensamt för samtliga tidigare 
studier som refererats är att de alla påtalar att begreppet återhämtning är diffust med många 
varierande definitioner och att mer och djupare forskning behövs för att komma till en 

enhetlig definition av begreppet. 

Begreppsanalyser genomförda av Allvin, Berg, Idvall och Nilsson (2007), Brennaman och 
Lobo (2011) samt McCauley, McKenna, Keeney och McLaughlin (2015) med avgränsningarna 
postoperativ vård samt psykiatrisk vård beskriver flera olika användningar av begreppet 

återhämtning. Gemensamt är att de benämner återhämtning som en energikrävande process 
och diskuterar vidare bristande tydlighet i dess användning, både i hur det används 
professionellt i sjukvården men även i vad det är forskarna faktiskt ämnar undersöka. Det 
råder stora skillnader mellan hur begreppet används och uppfattas av vårdgivare kontra 
vårdtagare. Det finns vårdgivare som har en likartad syn på begreppet som vårdtagare men 

även grupper av vårdgivare som har en mer klinisk syn på begreppet som kraftigt avviker 
från den syn vårdtagarna generellt har. Brennaman och Lobo (2011) och McCauley et al. 
(2015) har gemensamt att de nämner återgång till normalitet eller helhet som centralt för 
återhämtning. Något som påtalas är behovet av djupare forskning för att förtydliga begreppet 
och att slutmålet ändå är att samtliga intressenter till slut behöver komma till konsensus hur 

begreppet definieras men att deras arbeten är en god grund att utgå ifrån. 

En studie av Gabrielsson, Sävenstedt och Zingmark (2015) som genomför en begreppsanalys 
av begreppet personcentrerad vård inom psykiatrin påvisar en nära relation till begreppet 
återhämtning där begreppet återhämtningsorienterad fastställs som ett av begreppets 

definierande karaktäristika. Det påtalas att tidvattenmodellen enligt Barker & Buchanan-
Barker (2005), som har begreppet återhämtning som ett centralt begrepp, har haft en stor 
påverkan på utvecklingen av förståelsen av begreppet inom omvårdnaden. Baek och Kim 
(2017) diskuterar i sin studie, som försöker applicera begreppet återhämtningsorienterad 
inom psykiatrisk omvårdnad, att det finns en del forskning på begreppet återhämtning inom 

psykiatrin; trots detta så saknas djupare forskning och en tydlig definition men nämner 
respekt för autonomi, hopp och positivitet, stödjande av självhantering och fokus på 
livskvalitet som utmärkande. Även denna studie pekar på behovet av fler och djupare studier 
för att skapa en bättre och mer definierad förståelse av begreppet. Markowitz (2001) och 
Noiseux och Ricard (2008) påtalar att återhämtning är ett komplext fenomen och att vår 

förståelse av begreppet är under ständig utveckling; här nämns självkänsla, självinsikt och att 

återhämtning är en process som utmärkande. 

De begreppsanalyser som tidigare genomförts på begreppet återhämtning är generellt sett 

mycket avgränsade och fokuserar ofta på ett specifikt område inom omvårdnad, främst 
postoperativ vård och psykiatri. En tydlig klyfta mellan vårdtagare och vårdgivare går att 
utläsa vid användning av begreppet, där vårdgivare tenderar till att ge en mer klinisk 
definition av begreppet som ofta går att mäta i kvantitativa studier och attribut som avsaknad 
av symptom eller att återfå funktion associeras med begreppet. Vårdtagare tenderar ha en 
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mjukare definition av begreppet som mer fokuserar på vårdtagarens upplevelse och känsla 
där attribut som ökad självkänsla, livsglädje och hopp är vanligt förekommande (Allvin et al., 

2007; Brennaman & Lobo, 2011; McCauley et al., 2015).  

En ytterligare dimension av begreppet återhämtning påtalas av Lofthus et al. (2018) som, 
förutom klinisk återhämtning och personlig återhämtning även undersöker social 
återhämtning där individen ses i ett socialt sammanhang. Social återhämtning befinner sig 
enligt Davidson, Tondora och Ridgway (2010), Lofthus et al. (2018) och Roe, Rudnick och 

Gill (2007) i gränslandet mellan klinisk återhämtning och personlig återhämtning och 
handlar i stor utsträckning om samspelet mellan individen och omgivningen. Återhämtning 
är i denna definition inte en strikt individuell företeelse utan beroende av samspelet med 
andra. Lofthus et al. (2018) nämner självkänsla och hopp som utmärkande för återhämtning 
medan både Davidson et al. (2010) och Roe et al. (2007) är överens om att återhämtning är 

en energikrävande process.  

2.3 Vårdteoretiska perspektiv 

Under vårdteoretiska perspektiv beskrivs först tidvattenmodellen enligt Barker och 

Buchanan-Barker (2005), och sedan följer en beskrivning av begrepp som är av relevans för 

arbetets syfte. 

2.3.1 Tidvattenmodellen 

Detta arbete relateras till tidvattenmodellen som är en teori utvecklad av Barker och 
Buchanan-Barker (2005). Tidvattenmodellen är en modell för återhämtning utvecklad av 
sjuksköterskor och vårdtagare inom psykiatrin som inriktar sig på omvårdnad med 

återhämtning i fokus. Centralt i modellen är att den fokuserar på människors inneboende 
vilja att förändras och förbättras och försöker utreda meningen i människors upplevelser. 
Barker och Buchanan-Barker (2005) poängterar även vikten av att främja vårdtagarens vilja 

att själv leda och styra sin återhämtning istället för att dirigeras av vårdgivare. 

Valet av tidvattenmodellen som teoretiskt perspektiv att diskutera resultatet mot baseras på 
att den utgår från vårdtagarens personliga berättelser och upplevelse. Modellen är centrerad 
kring återhämtning och har fokus på att hjälpa vårdtagaren att själva ta ansvar för sin 
återhämtning. Då denna modell utgår från vårdtagarens berättelse har den potential att ge en 

tydlig bild av vårdtagarsidans definition av begreppet återhämtning i 
omvårdnadensprocessen. Detta bör sedan ställas mot den differentierade definition 

vårdgivare ofta förknippar med begreppet. 

Tidvattenmodellen enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) utgår från sex stycken 

centrala principer som beskrivs nedan: 

1. Nyfikenhet är en dygd: Varje individ är härskare över sitt liv och dess inneboende 
problem. Endast genom äkta nyfikenhet kan vårdgivaren lära sig något om det 

mysterium som vårdtagarens liv och historia utgör.  
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2. Kraften i uppfinningsrikedom belyser vikten av att inte fokusera på problem, brister 
och svagheter. Det är istället vårdtagarens uppfinningsrikedom som är viktigt i 
tidvattenmodellen där fokus ligger på hur denne agerar för att klara sin vardag. 

3. Betydelsen av att respektera vårdtagarens önskan påtalar att ett aktivt samarbete är 

en förutsättning för att kunna identifiera vårdtagarens behov. 
4. Se kriser som en möjlighet. En kris behöver inte alltid vara ett problem, 

tidvattenmodellen väljer hellre att se dessa som en möjlighet, en signal om att en 
förändring behövs.   

5. Vårdtagaren äger målen, de mål som vårdgivaren sätter representerar slutet av 

omvårdnadsprocessen. Alla mål representerar små steg som vårdtagaren kommer ta 
på vägen mot ett odefinierat slut. 

6. Strävan efter elegans representerar den enklaste vägen, enklast möjliga beslut för att 

uppnå den förändring vårdtagaren önskar uppnå. 

2.3.2 Att vara människa 

Lindwall (2017) beskriver att människan är en omätbar enhet av kropp, själ och ande. Med 

kroppen menas människans identitet, integritet och i det innersta finns värdighet som gör 
varje individ unik. Kroppen ses som boning för hälsa och lidande liksom själen och anden. I 
studier av den äldre vårdtagaren framkommer att hen vill bli uppfattad som en människa 
som lever i sin åldrande kropp och inte som en diagnos att behandla. ”I den äldre 
människans kropp rör sig tankarna i nuet som ett kontinuum mellan historien, det liv de levt 

och framtiden, dvs. återhämtningens tid” (Lindwall, 2017, s. 113).  

2.3.3 Att lindra lidande 

Enligt Arman (2017) är ett antal vårdvetenskapliga och medicinska forskare överens om att 
den primära uppgiften för all vårdverksamhet är att lindra lidande. Den subjektiva mänskliga 
upplevelsen lidande kan ha många orsaker som kroppsliga smärtor, förlust av kontroll, 
hopplöshet, ångest, oro, ensamheten med mera. Att lida betyder att vara människa och 

lidandet kommer naturligt för varje individ. Att lindra lidandet delas i tre faser: förnekande, 

insikt och kamp som varje individ upplever på olika sätt. 

2.4 Styrdokument och riktlinjer  

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskriver Svensk 
sjuksköterskeförenings (2017a) att för att säkerställa att den legitimerade sjuksköterskan har 
den yrkeskännedom och kompetens som är nödvändig för att möta vårdtagarens behov och 
kunna leda och utveckla omvårdnaden behöver hen arbeta i enlighet med hälso- och 

sjukvårdslagar, författningar och styrdokument. Enligt Sjuksköterskans profession - Grunden 
för din legitimation, gäller att professionen vilar på vetenskaplig grund, följer etiska regler, är 
autonom, värderas högt av samhället, tillhör en nationell organisation och att omvårdnad 
ligger som grund för utbildningen, yrkesutövningen och forskningen.  Sjuksköterskans 
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ansvarsområde är omvårdnad som baseras på en humanistisk människosyn. Kunskap om 
hela människan, utveckling, hälsa, välbefinnande, ohälsa, tillfrisknande, lidande och död 
ingår i omvårdnad vilken sjuksköterska bestämmer med patienten och anhöriga på ett etiskt 
sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b).  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som den 

beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (2017b), delar sjuksköterskans ansvar i fyra 
områden, allmänheten, yrkesutövningen, professionen och samarbete med kollegor och 
medarbetare. Omvårdnad innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 
lindra lidandet och ska utövas med respekt för mänskliga och kulturella rättigheter oavsett 

kön, ålder, nationalitet, politiska åsikter, sexuell läggning eller social ställning.  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskriver målet med hälso- och sjukvården som en 
god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen och syftar till att förebygga ohälsa. 
Vård ska ges med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans värdighet. 
Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att omvårdnad ska ske med respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Omvårdnaden ska utformas och genomföras i samråd med 

patienten och utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar.  

2.5 Problemformulering 

Begreppet återhämtning ter sig ha en självklar betydelse men har använts i litteratur och i 
vardagliga situationer på en mängd olika sätt med betydelserna ett angreppssätt, en vision, 
en modell, en filosofi, ett paradigm etcetera. Tidigare forskning visar på en bred och 
differentierad användning av begreppet med stora skillnader beroende på om det används ur 

vårdgivarperspektivet eller ur vårdtagarperspektivet. Den ena sidan fokuserar på den kliniska 
och sociala aspekten av återhämtning som objektivt kan kvantifieras genom studier och 
analyser. Den andra sidan har sitt fokus i det existentiella och mäts subjektivt genom 

upplevelsen av hur en individ har lärt sig att leva med eller acceptera ett sjukdomstillstånd. 

Förståelsen av ett begrepps betydelse förändras över tid och uppfattningen av ett begrepp 
kan skilja beroende av ålder, kultur, kön och egna värderingar. Innebörden i begreppet är 
oklar eller mycket differentierad när det samtidigt är så centralt i sjuksköterskans arbete. En 
begreppsanalys kan leda till tydligare och klarare ramar för förståelsen av ett begrepp vilket 
ger mindre utrymme för egen tolkning som i sin tur leder till en mer enhetlig förståelse av 

begreppet vilket kan underlätta för både vårdgivare och vårdtagare.  

3 SYFTE 

Syftet med denna begreppsanalys är att tydliggöra begreppet återhämtning ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. 
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4 METOD 

Val av metod var begreppsanalys enligt Walker och Avants (2014) modell. En begreppsanalys 
är en formell lingvistisk övning för att fastställa dess definierande karaktäristika. Analysen 
som sådan måste vara noggrann och precis men slutresultatet blir aldrig definitivt, detta för 
att två olika individer ofta finner något varierande kännetecken för ett och samma begrepp 
och att vetenskaplig och generell kunskap ändras så snabbt att det som ses som sant idag inte 
behöver vara sant imorgon. Hur ett begrepp används förändras över tid, ofta långsamt men 

ibland snabbt. Kulturella, sociala och kontextuella faktorer påverkar ofta dessa förändringar, 
det innebär att det en begreppsanalys aldrig kan ses som en färdig produkt (Walker & Avant, 

2014). 

4.1 Analysmetod 

Walker och Avant (2014) har skapat en metod för att analysera ett begrepp som består av åtta 
tydligt definierade steg, denna metod är en förenkling av den modell i 11 steg som Wilson 
(1963) utvecklat. De åtta stegen är att Välja ett begrepp, Bestämma ett mål eller syfte med 

analysen, Identifiera begreppets alla användningsområden, Identifiera de definierande 
karaktäristika för begreppet, Beskriva ett modellfall, Beskriva ett gränsfall, relaterade fall, 
motsatsfall, påhittat fall och ogiltigt fall, Identifiera förutsättningar och konsekvenser och 

att Definiera empiriska referenter. 

Walker och Avant (2014) uttrycker att det är av största vikt att de åtta stegen följs i ordning 
men uttrycker samtidigt att det inte är en sekventiell process utan att samtliga tidigare steg 
hela tiden revideras vartefter arbetet fortskrider i en iterativ process. En god förståelse för 
vardera av de åtta stegen behövs för att använda processen på ett riktigt sätt, därför kommer 
vardera steg att beskrivas ingående (Walker & Avant, 2014). Figur 1 illustrerar att de två 

inledande stegen definierar begreppsanalysens inriktning; de efterföljande stegen följer en 
process som genomförs i ordning men det är inte en sekventiell utan en iterativ process. Nya 
tankar eller uppslag i ett steg leder ofta till att tidigare steg behöver revideras eller 

kompletteras. 
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Figur 1: Figuren illustrerar att begreppsanalys enligt Walker och Avant (2014) inte är en sekventiell 

utan en iterativ process.  

4.1.1 Steg 1 - Välj ett begrepp 

Det begrepp som valts behöver vara relevant och komma till användning inom 
intresseområdet som i det här fallet är vårdvetenskapligt perspektiv, beskriver Walker och 

Avant (2014) och fortsätter med att poängtera att det är viktigt att välja ett tydligt avgränsat 
ämne för att inte riskera att för många olika definitioner blandas in vilket leder till att 

analysen inte når önskat djup.   

4.1.2 Steg 2 - Bestäm ett mål eller syfte med analysen 

Det är viktigt att formulera ett syfte eller mål som är tillräckligt avgränsat och beskriver 
avsikten med analysen, denna avsikt blir vägledande för författaren under analysens 

genomförande. Walker och Avant (2014) uttrycker även vikten av att bestämma varför det är 
av intresse att utföra en begreppsanalys på det valda begreppet och skriva ner detta. Detta 
beslut blir viktig under analysens genomförande när olika användningar av begreppet 

framträder.  

4.1.3 Steg 3 - Identifiera begreppets alla användningsområden 

I detta steg ska begreppets hela användningsområde identifieras. Uppslagsverk, ordböcker, 

synonymordböcker, vårdvetenskapliga studier och annan tillgänglig litteratur används för att 
fånga så många användningsområden för begreppet som möjligt. Walker och Avant (2014) 
betonar att inte begränsa sökningen till vårdvetenskaplig litteratur då detta kan ge en 
subjektiv bild av begreppets användningsområde. Det är viktigt att ta både implicita och 
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explicita uttryck i beaktande för att hålla analysen objektiv, med implicita uttryck menas 
sådant som är underförstått eller insinuerat medan explicit innebär sådant som är 
uttryckligen beskrivet. I den slutliga analysen bör författaren så långt det är möjligt sträva 
efter att använda alla användningsområden för begreppet men i de fall det inte blir hållbart 

står det fritt att välja bort aspekter som inte är av relevans för analysens syfte efter att de 
redovisats, här blir analysens syfte vägledande för vilka användningsområden som kan väljas 

bort (Walker & Avant, 2014).  

4.1.4 Steg 4 - Identifiera de definierande karaktäristika för begreppet 

Att identifiera de definierande karaktäristika är centralt i begreppsanalysen. I detta steg 
beskriver Walker och Avant (2014) att det är viktigt att synliggöra vad som karakteriserar ett 

begrepp för att tydliggöra begreppets innebörd. Samtliga källor bearbetas upprepade gånger 
och karaktäristika för begreppet listas antingen som specifika eller generella i relation till 
analysens fokusområde. De karaktäristika som förekommer i högre utsträckning kan komma 
att ha ökad betydelse för arbetet men kan komma att omprövas flera gånger under 

bearbetningsfasen (Walker & Avant, 2014). 

4.1.5 Steg 5 - Beskriv ett modellfall 

För att kunna pröva om definierade karaktäristika är hållbara behöver dessa prövas i ett 
modellfall. Alla definierade karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser för begreppet 
behöver ingå i modellfallet och det bör därför skapas efter att alla dessa definierats. Ett 
sådant modellfall kan vara ett självupplevt eller annat autentiskt fall, egenkonstruerat eller 

konstruerat från insamlat material. Fallet kan vara vårdrelaterat men inte nödvändigtvis, 
ibland kan ett vårdrelaterat fall hjälpa till att tydliggöra förståelsen av ett begrepp men det 
kan även vara ett hinder för den objektiva förståelsen av begreppets mening (Walker & 

Avant, 2014). 

4.1.6 Steg 6 - Beskriv ett gränsfall, relaterade fall, motsatsfall, påhittat fall och ogiltigt 

fall 

I detta steg konstrueras ytterligare fall där karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser 
används i olika grad för att utökad tydlighet i innebörden hos olika definierade 

karaktäristika. Precis som i föregående steg kan dessa fall vara självupplevda, 

egenkonstruerade eller konstruerade från insamlat material (Walker & Avant, 2014). 

 Gränsfall 

Gränsfallet påminner mycket om modellfallet men innehåller inte samtliga 
definierade karaktäristika, vanligen utelämnas ett som är av betydelse.  

 Relaterade fall 
Det relaterade fallet innehåller endast en delmängd av definierade karaktäristika. 
Skillnaderna mellan de båda fallen hjälper till att skapa ökad förståelse av begreppet. 

 Motsatsfall 
Motsatsfallet innehåller inte de definierade karaktäristika för begreppet utan dess 
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raka motsatser. Detta syftar till att fördjupa förståelsen av begreppets innebörd 
genom att visa vad det inte innebär. 

 Påhittat fall 

Ett påhittat fall innehåller delar av definierade karaktäristika men dessa sätts i ett 
annat sammanhang för att beskriva något vanligt på ett främmande eller oväntat sätt. 
På så sätt synliggörs delar av begreppet som tas för givet. Alla begreppsanalyser 
behöver inte ett påhittat fall om övriga fall ger en tillräckligt tydlig bild av begreppet. 

 Ogiltigt fall 

I det ogiltiga fallet används begreppet och karaktäristika i ett felaktigt sammanhang.  
Definierade karaktäristika kan förekomma men används i så fall felaktigt, inte heller 

det ogiltiga fallet används i alla begreppsanalyser. 

4.1.7 Steg 7 - Identifiera förutsättningar och konsekvenser 

Att identifiera förutsättningar och konsekvenser är ett steg som ofta ignoreras eller förbises 
men det är nog så viktigt och kan markant öka förståelsen för ett begrepp men hjälper även 

till att förfina de definierande karaktäristika. Walker och Avant (2014) beskriver i detta steg 
att vissa begrepp bara existerar om vissa förutsättningar uppfylls vilket innebär att 
förutsättningarna blir avgörande för förståelsen av begreppet. En förutsättning är något som 
måste finnas på plats innan innebörden av begreppet kan inträffa, det kan således inte även 
vara definierande karaktäristika för begreppet. En konsekvens är sådant som uppstår som ett 

resultat av begreppet. Här förtydligar författaren under vilka förutsättningar det valda 
begreppet existerar samt vilka konsekvenser användningen av begreppet genererar både på 
kort och på lång sikt. Genom att beskriva förutsättningar och konsekvenser når förståelsen av 
begreppet ett ytterligare djup (Walker & Avant, 2014). Detta steg har av tidsbesparande skäl 

inte inkluderats i arbetet. 

4.1.8 Steg 8 - Definiera empiriska referenter 

I det avslutande steget sammanställs de parametrar som kan användas för att mäta detta 
begrepp i en empirisk studie. I många fall är definierade karaktäristika och empiriska 
referenter identiska men i vissa fall kan analysen av ett begrepp bli väldigt abstrakt och så 
även dess definierande karaktäristika. I dessa fall blir empiriska referenter nödvändiga då de 
används för att känna igen och identifiera definierande karaktäristika. Författaren definierar 

här parametrar och förklarar dem men behöver inte skapa en metod för att mäta dessa 
parametrar (Walker & Avant, 2014). Detta steg har av tidsbesparande skäl inte inkluderats i 

arbetet. 

4.2 Datainsamling och urval  

Datainsamling skedde genom lexikal och litterär sökning och motsvarar Steg 3. Identifiera 
begreppets alla användningsområden i Walker och Avants (2014) modell för 

begreppsanalys. 
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Manuell sökning efter begreppet återhämtning genomfördes i ordböcker, lexikon och 
synonymordböcker. Walker och Avant (2014) menar att detta ger en djupare inblick i alla 
begreppets användningsområden och säkerställer att inte relevanta karaktäristika förbigås. 
Då begreppet återhämtning är ett substantiv behöver det böjas inför en lexikal sökning. I det 

stora flertalet av de uppslagsverk som detta arbete innefattar har infinitivformen, att 
återhämta sig, av verbet återhämta sig använts. Sökning skedde även med den engelska 

översättningen av begreppet och används termerna recovery respektive recover.   

Sökningar efter begreppet genomfördes inte i skönlitteratur, dagstidningar, radio eller tv. 
Denna avgränsning användes dels för att ha möjlighet att genomföra arbetet inom de 
tidsramar som examensarbetet dikterar, dels för att arbetets inriktning är den 

vårdvetenskapliga uppfattningen av begreppet.   

4.2.1 Lexikal datainsamling 

I den lexikala datainsamlingen genomsöktes både digitala och manuella medier så som 

ordböcker, ordlistor, lexikon och synonymordböcker för att fastställa begreppets etymologi 
samt begreppets språkliga betydelse. En mängd av bibliotekets manuella medier 
genomsöktes och sammanställdes tillsammans med material från digitala medier och ett 
urval som representerar alla identifierade användningar av begreppet inkluderades i 

examensarbetet. 

4.2.2 Facklitterär datainsamling  

I den facklitterära datainsamlingen inkluderades ett bekvämlighetsurval av vårdvetenskaplig 
litteratur baserat på det utbildningsmaterial som innefattas i sjuksköterskeutbildningen och 
annan vårdvetenskaplig litteratur författarna hade att tillgå där begreppet återhämtning 

fanns representerat. 

4.2.3 Litterär datainsamling 

I den litterära datainsamlingen söktes journalartiklar i databaserna CINAHL Plus och 
PubMed. Utgångspunkten var begreppet recovery som sedan bröts ner i flera led genom att 
begränsa sökresultaten med olika variationer av sökbegreppen concept*, ”concept analysis” 
och nurs* och den booleska operatorn AND. Sökningarna i bägge databaser avgränsades till 
journalartiklar utgivna under perioden 2003–2019 med tillgänglig fulltext och abstract. För 
att säkerställa att valda artiklar höll hög kvalitet begränsades sökningarna i CINAHL Plus 

ytterligare till ”peer reviewed” vilket innebär att de granskats av andra forskare och 
forskningsetiska nämnder innan publicering. Denna begränsning finns inte tillgänglig i 
PubMed så därför kontrollerades manuellt att alla valda artiklar från PubMed är markerade 
som ”peer reviewed” i beskrivningen av artikeln. Sökbegrepp och urvalskriterier presenteras i 

Bilaga A. Sökmatris. 

Samtliga artiklar i urvalet har kvalitetsgranskats av författarna enligt den modell som 
presenteras i Bilaga B. Kvalitetsgranskning. 9st Ja/Nej-frågor, baserade på Friberg (2017) 
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och ämnade att bedöma kvaliteten vid urval av kvantitativa och kvalitativa studier, 
besvarades där ett Ja ger 1 poäng och ett Nej ger 0 poäng. En summering av poängen ger en 
sammantagen bedömning där 0–3 poäng bedömdes vara av låg kvalitet och föll bort i urvalet. 
För en studie med en sammantagen poäng i spannet 4–6 bedömdes kvaliteten som medel 

och en studie med poängen 7–9 bedömdes vara av hög kvalitet. Artiklar som under 
kvalitetsgranskningen visat sig falla i kategorin låg kvalitet har av tidsbesparande skäl inte 

presenterats i matrisen i Bilaga B. Kvalitetsgranskning. 

4.3 Dataanalys 

Lexikal analys användes för att beskriva begreppets historia och ursprung medan språklig 
betydelse beskrevs genom semantisk analys. För att få en uppfattning om begreppets 
karaktäristika och att finna dess innebörd används enligt Segesten (2017) den lexikala 
sökningen. Även begrepp som kan vara relaterade till det ursprungliga begreppet 

återhämtning eftersöktes. Dahllöf (1999) definierar semantik som det vetenskapliga studiet 
av språklig betydelse och ett begrepps betydelse kan bli mindre konkret desto mer man 
ifrågasätter vad betydelse egentligen innebär. Semantiken skapar en mer konkret bild genom 
att fokusera på ordets språkliga innehåll (Dahllöf, 1999) och användes för att ta reda på ett 
begrepps språkliga betydelse som i sin tur kan delas upp i tre olika faktorer, ett uttryck, ett 

begrepp och en sak (ting). Semantik riktar in sig på egenskaperna hos ett begrepp och dess 
allmänna betydelse (Sjöström, 2001). Etymologisk analys användes för att analysera 
begreppets ursprung och hur begreppets betydelse kommit att förändras över tid. Förändring 
av ett begrepps betydelse sker på olika sätt och kan exempelvis ske genom ändring i stavelse, 
ändring i mening, ändring i uttal och genom att låna ord från andra språk (The Oxford Guide 

To Etymology, 2009).  

I den facklitterär analysen granskades vårdvetenskaplig litteratur för att skapa en bild av den 
samlade definitionen av begreppet återhämtning som det används inom 

omvårdnadsområdet. Litterär analys av data genomfördes i detta arbete, i enlighet med 
Segesten (2017), genom att läsa alla källor upprepade gånger för att bekanta sig med 
materialet och att hitta upprepningar av begreppet. Karaktäristika (eng. attributes) listades 
för att se vad begreppen innebar och inte innebar. Samtliga utvalda artiklar lästes igenom 
upprepade gånger och termer som var vanligt förekommande kopplade till återhämtning 

färgmarkerades och sammanställdes, dessa jämfördes med begreppets användning i 
facklitteratur och semantiska beskrivning. Efter ett antal genomläsningar kunde ett antal 
termer utläsas som vanligt förekommande, de termer som författarna uppfattade som 
relaterade grupperades och samtliga artiklar lästes åter igenom med dessa grupperingar som 
grund för att identifiera användningsområden och snart kunde tre definierande 

karaktäristika utläsas. Efter att karaktäristika identifierats beskrevs de i resultatet. 
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4.4 Etiskt ställningstagande 

Arbetet har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för god sed i 
forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2017). Allt insamlat material har analyserats och 
bearbetats och sedan återberättats i arbetet på ett sätt som på bästa sätt representerar 
ursprungsmaterialet. Författarna har varit aktsamma med att inte plagiera eller förvränga 
material. Samtliga artiklar som ligger till grund för detta arbete har varit ”peer reviewed” 

vilket innebär att de granskats av andra forskare och forskningsetiska nämnder för att 
säkerställa hög kvalitet. Polit och Beck (2012) förklarar att fabricering är att hitta på material 
eller studieresultat samt att med förfalskning menas att utelämna eller manipulera material, 
utrustning eller processer. Plagiering innebär att använda sig av någons idéer, resultat eller 

formuleringar och presentera det som sitt som eget.   

I detta arbete har författarna, i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) god forskningssed, 
presenterat all data utan fabriceringar och egna värderingar och allt material är tydligt 

refererat. 

5 RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras i enlighet med den modell som Walker och Avant (2014) 
har utformat. Resultatet inleds med Steg 1. Val av begrepp, och Steg 2. Analysens syfte. I 
Steg 3. Identifiera begreppets alla användningsområden, redogörs för begreppets ursprung 

och olika typer av användning. Steg 4. Identifiera definierande karaktäristika för begreppet, 
analyserar och beskriver begreppets utmärkande attribut. I Steg 5. Ett modellfall, beskrivs att 
fall som prövar begreppet. Steg 6. Identifiera ytterligare fall, beskriver fler modeller som 
prövar begreppet och beskriver när begreppet inte infaller. Steg 7. Förutsättningar och 
konsekvenser, är ett steg som ytterligare hjälper till att förfina begreppets definierande 

karaktäristika. I det avslutande Steg 8. Empiriska referenter, sammanställs de parametrar 

som kan användas för att mäta begreppet i en empirisk studie. 

5.1 Val av begrepp 

Detta arbete analyserar begreppet återhämtning.  

5.2 Analysens syfte 

Syftet med denna begreppsanalys är att tydliggöra begreppet återhämtning ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv.  
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5.3 Identifiera begreppets alla användningsområden 

I steg 3 av Walker och Avants (2014) modell för begreppsanalys presenteras resultatet av den 
lexikala och litterära analysen. Den lexikala analysen omfattar 17 verk där det redogörs för 
begreppets användning och betydelse samt ursprung. I den litterära analysen ingår fem verk 

från vårdvetenskaplig litteratur och tio vårdvetenskapliga artiklar.  

5.3.1 Begreppets engelska översättning 

Den engelska varianten recovery, eller att återgå till hälsa, beskrivs ha sitt ursprung under 

mitten av 1400-talet och kommer från det anglo-normandiska ordet recoverie (ca. 1300) som 
i sin tur har sitt ursprung i ordet recovrer med betydelsen att ta tillbaka, återerövra i legala 
sammanhang (Collins English dictionary, 2015; Online Etymology Dictionary, 2018; Oxford 

English Dictionary, 2009).  

5.3.2 Begreppets svenska ursprung 

I den lexikala sökningen har inte någon etymologisk beskrivning av det svenska begreppet 

återhämtning eller att återhämta sig, kunnat identifieras. Svensk Ordbok (2009) anger att 
begreppet återhämtning har använts sedan 1809 och återhämta har använts sedan 1734. 
Den tidigaste dokumenterade användning av begreppet återhämtning som författarna 
kunnat identifiera återfinns i Ordlista öfver svenska språket (1874) men här presenteras 
ingen definition av begreppet. Ett flertal källor, däribland Nordstedts Svenska Ordbok (2003) 

och Bonniers Lexikon 23 Ordbok (1994), hänvisar till en definition av begreppet kopplad till 
ekonomiska sammanhang i Tyskland efter andra världskriget, Tysklands återhämtning efter 
kriget. I Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (1986) definieras begreppet 
återhämta och återhämtning grupperat som att återhämta krafter, återhämta sig efter 
chocken, sansa sig. Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok (2006) beskriver begreppet 

återhämtning med när man vilar upp sig för att bli starkare och må bra igen, eller när 

exempelvis ekonomin blir bättre igen. 

5.3.3 Lexikon och synonymordböcker 

Lexikon och synonymordböcker har analyserats för att fånga alla användningsområden för 
begreppet och presenteras i tabellform där tabell 1 presenterar fynden för det svenska 
begreppet återhämtning och dess engelska översättning recovery, tabell 2 presenterar 

infinitivformen av begreppet som på svenska blir återhämta och i engelsk översättning 

recover. 

Tabell 1: Ordböcker och lexikon – Återhämtning / Recovery 

Återhämtning Recovery 

Verk Beskrivning Verk Beskrivning 

Nordstedts Svenska 
Ordbok (2003) 

Det att återhämta sig, ofta i 
ekonomiska sammanhang 

Engelsk-Svensk 
Handelsordbok (1998) 

Återhämtning, återtagande, 
återvinning, uppgång, 
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inkassering indrivning, 
återkrav 

Natur och Kulturs Stora 
Svenska Ordbok (2006) 

1: när man vilar upp sig för 
att bli starkare och må bra 
igen 
2: när exempelvis ekonomin 
blir bättre igen 

The Oxford Dictionary of 
Synonyms and Antonyms 
(2007) 

Förbättring, att hämta tillbaka 

Svensk 
ordbok+uppslagsbok 
(1999) 

Det att återhämta sig, ofta i 
ekonomiska sammanhang 

Macmillan English Dictionary 
for advanced learners (2002) 

Processen att bli frisk och 
återfå hälsan efter en skada 
eller sjukdom 

Processen att återgå till 
normal aktivitet efter en 
period av låg aktivitet 

Att få något tillbaka som varit 
försvunnet eller stulet 

Svenska skolordlista 
(2004) 

Det att återfå sina krafter, 
det att något börjar bli 
bättre igen 

The New Penguin Thesaurus 
(2000) 

Att återfinna saknade delar, 
återtagande, återfående, 
återuppliva, förbättra, kurera, 
hela, rehabilitering 

Svensk Ordbok (2009) det att återhämta sig 
Exempel: han unnade sig en 
kort tid av vila och 
återhämtning innan han tog 
itu med nya uppgifter 

ofta bildligt, särsk. ekon. 
den senaste veckans 
återhämtning på börsen 

Oxford English Dictionary 
(2009) 

Känslan av att återfå ägande 
av något, särskilt något som 
saknats 

En persons återgående till ett 
normalt tillstånd eller till 
medvetande. 

 
Tabell 2: Ordböcker och lexikon – Återhämta / Recover 

Återhämta Recover 

Verk Beskrivning Verk Beskrivning 

Nordstedts Svenska 
Ordbok (2003) 

Bringa tillbaka till normalt 
tillstånd efter ansträngning 
med avseende på kroppen 

Engelsk-Svensk 
Handelsordbok (1998) 

Att återhämta sig, återfå, 
återvinna, återta (om affär) 

Norstedts svenska 
fickordbok (2009) 

Om man varit sjuk men har 
återhämtat sig så har man blivit 
frisk igen 

The Oxford Dictionary 
of Synonyms and 
Antonyms (2007) 

Bli bättre, samla, hämta 

Svensk 
ordbok+uppslagsbok 
(1999) 

Bringa tillbaka till sitt normala 
tillstånd efter ansträngning 

Oxford English 
Dictionary (2009) 

Att återhämta sig från fel, 
olycka eller sjukdom 

Svenskt språkbruk; 
ordbok över 
konstruktioner och 
fraser (2003) 

Återhämta krafterna, 
återhämta sig efter något, 
återhämta sig från något 

  

Svenska skolordlista 
(2004) 

Få tillbaka, vila sig, lugna sig, 
börja fungera bättre igen. 
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5.3.4 Facklitterär analys 

I den facklitterära analysen har vårdvetenskaplig litteratur analyserats. 

I ett återhämtningsinriktat arbetssätt ligger makten hos vårdtagaren och inte hos 
omvårdnadspersonalen menar Drevenhorn och Gabrielsson (2016). Återhämtning vid 

sjukdom och ohälsa handlar i första hand om den förändringsprocess vårdtagaren genomgår 
kopplat till ohälsa och behandling, och inte om avsaknad av symptom eller medicinsk 
behandling som annars är en vanligare beskrivning av begreppet. Ett återhämtningsbaserat 
arbetssätt innebär en medvetenhet om att vårdpersonal inte kan återhämta en vårdtagare 
utan deras uppgift är att agera stödjande och främjande för återhämtningsprocessen 
(Drevenhorn & Gabrielsson, 2016). Läran om återhämtning är enligt Ljungqvist och Jenner 

(2011) hur en individ hittar vägen till sig själv, det handlar således inte om att åter bli den 

man var utan att gå vidare i livet. 

Vila är ett begrepp som Asp och Ekstedt (2014) starkt förknippar med återhämtning. De 

menar att när en individ upplever vila i någon form, sker återhämtning och detta skapar 
förutsättningar för att kunna återuppta aktiviteter som är ansträngande. Fredriksson (2017) 
refererar upprepade gånger till begreppet återhämtning, tillsammans med begrepp som 
avkoppling, rekreation och ledighet, som synonymer till begreppet vila. Här beskrivs vila och 
icke-vila som motsatser och i vilan skapas förutsättningarna för icke-vila. Detta resonemang 

innebär att i vilan utvecklas en balans och återhämtning som möjliggör att närma sig icke-
vila. Skärsäter (2014) nämner återhämtning som en utvecklingsväg där alla runt omkring 
vårdtagaren är inblandade. Återhämtning har inverkan på hela tillvaron, självsynen och jag-

känslan där både det inre och yttre är av vikt. 

5.3.5 Artikelanalys 

I artikelanalysen har vårdvetenskapliga artiklar analyserats. Artikelanalysen har, efter att 

definierande karaktäristika fastställts, grupperats baserat på hur de relaterar till varandra 

och till resultatet.  

I en studie av Allvin, Ehnfors, Rawal, Svensson och Idvall (2009) beskrivs begreppet 

postoperativ återhämtning som en återgång till det normala, att återfå tidigare funktion och 
återuppta aktiviteter som kunde genomföras innan operation. Det beskrivs även att 
återhämtning är en process som kräver energi för att vårdtagaren åter ska bli hel. Allvin et al. 
(2009) beskriver vidare att vårdpersonalen uppfattar att kärnan i återhämtningsprocessen 
består i att minska lidandet och obehagliga fysiska symptom och uppnå ett känslomässigt 

välbefinnande. Kritisk sjukdom och akutvård resulterar, enligt Jensen et al. (2016), allt oftare 
i någon form av funktionsnedsättning, antingen fysisk, kognitiv eller mental. Här undersöks 
effektiviteten i ett riktat återhämtningsprogram jämfört med standardvård hos vårdtagare 
som erhållit akutvård. I denna studie knyts begreppet återhämtning tätt samman med 
rehabilitering; kliniska mätvärden som nivå av ängslighet, depression eller PTSD används för 
att mäta nivå av återhämtning. Ultrabilitation är ett begrepp myntat av Buetow, Martínez-

Martin och McCormack (2017) i en studie som syftar till att undersöka om det finns behov att 
sträcka rehabilitering för funktionshindrade bortom det återhämtningsinriktade synsätt som 
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är vanligt idag. Studien vill påvisa att det inte alltid är lämpligt eller önskvärt att låsa fast sig 
vid begreppet återhämtning eller återgång till det normala och har myntat ett begrepp som 
rör sig mot, runt och förbi begreppet återhämtning. Buetow et al. (2017) beskriver att för 
vissa individer är målet med återhämtning det bästa som kan förväntas. För andra kan 

maximering av återhämtning vara antingen oönskat eller inte tillräckligt ambitiös. Studien 
definierar återhämtning som återgång till det normala men menar att detta är kanske inte 

alltid tillräckligt för vårdtagare med funktionshinder.  

Olsson, Strand och Kristiansen (2013) analyserar återhämtningsfasen hos våldsbenägna 
vårdtagare inom rättsmedicin och menar att den kännetecknas av det egna erkännandet av 
personliga omständigheter i livet, i det inkluderas att acceptera behovet av struktur, en 
känsla av mognad samt ansvarstagande för sitt eget liv. Vändpunkten mot återhämtning 
delas här in i tre domäner, högriskfasen som kännetecknas av intensivt negativa tankar och 
känslor, vändpunktsfasen där reflektion över jaget och det egna livet och att angripa livet på 

nya sätt är utmärkande, samt återhämtningsfasen som kännetecknas av erkännande, 
acceptans, mognad och bättre självförståelse. Återhämtning beskrivs här som att uppleva 
mindre missnöje, större tro på sig själv och ökad tro på att klara svåra situationer (Olsson et 
al., 2013). Marynowski-Traczyk, Moxham och Broadbent (2017) beskriver, i sin studie 
baserad på legitimerade sjuksköterskors förståelse av begreppet återhämtning inom 

psykiatrin, att deras förståelse av begreppet ur vårdtagarens perspektiv är mycket begränsad. 
Sjuksköterskans bild av begreppet återhämtning är tätt knuten till den vårdvetenskapliga 
definitionen. Den kliniska definitionen beskrivs här som objektiv och observerbar och håller 
ett smalt symptomologiskt fokus medan personlig återhämtning beskrivs som att ha 
förmågan att skapa ett meningsfullt liv i den del av samhället man själv väljer. Personlig 

återhämtning handlar här inte om botande eller att återvända till det tillstånd som upplevdes 
innan sjukdom utan handlar i huvudsak om att lära sig hantera symptomen. Gustafsson och 
Ahlström (2006) undersöker i sin studie nivåer av känslomässig nöd och hantering i det 
tidiga stadiet av återhämtning efter akuta handskador. Denna studie fokuserar i stort på 
vårdtagare med permanenta skador och återhämtning knyts tätt till olika sätt att lära sig 

hantera sin nya vardag. I en studie av Lau-Walker (2006) analyseras två framträdande 
psykologiska teorier om patientrespons, sjukdomsrepresentation och självkänsla. Båda 
teorierna betonar personlig erfarenhet, självbild, respons på sjukdom och behandling, och att 
vårdtagarnas övertygelser om sitt hälsotillstånd har större betydelse för deras återhämtning 
än sjukdomens allvar och påverkar vidare vårdtagarnas beteende. En tro på att ett 

sjukdomstillstånd är tillfälligt eller övergående och en låg grad av självuppfattad 
funktionsnedsättning eller nivå av allvarlighet för sjukdomsförloppet anses vara nära 

förknippat med positiv återhämtning.   

Byrne, Schweppes och Bradshaw (2018) diskuterar det australiensiska systemet för 

behandling av vårdtagare inom psykiatrin, där staten sedan tidigt 1990-tal, har ställt krav på 
vårdgivare att använda sig av återhämtningsinriktade system. Studien pekar ut att det finns 
tämligen djup forskning kring vårdgivares förståelse av begreppet återhämtning men att 
vårdtagarnas förståelse av begreppet behöver undersökas mer ingående. En definition av 
begreppet som presenteras är att återhämtning skapades av och för människor med 

diagnostiserad mental sjukdom och refererar till filosofi och angreppsätt som stödjer ett liv 
fyllt av hopp som är unikt, djupt meningsfullt för individen och egenutvecklat. Byrne et al. 
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(2018) fann begrepp som hopp och ett meningsfullt liv som starkt knutna till återhämtning. 
Vidare ansågs möjlighet till autonomi eller självbestämmande vara starkt bidragande 
faktorer till lyckad återhämtning. I en intervjustudie av Tanaka (2018) med syfte att 
identifiera styrkor som främjar återhämtningsprocessen hos äldre med depression 

identifierades tre huvudteman. En känsla av känslomässigt sammanhang utgjorde basen för 
att främja återhämtningsprocessen, här refereras till att lita på vårdgivare och familj, 
förmågan att uppfatta människors vänlighet samt känslomässig samhörighet till människor i 
sin närhet. Dialog med livet representeras av en känsla av prestation, modet att möta döden, 
att förstå sjukdom i relation till livet och förmågan att hitta sätt att leva med ålderdomen. 

Upptäckt ansågs representera visdom och spiritualitet som återfinns i erfarenheten av 
ålderdom och depression. Keller, Delaney, Senagore och Feldman (2016) undersöker 
kunskap om och förståelse för förbättrade återhämtningsvägar eller enhanced recovery 
pathways. Studien påtalar vikten av välinformerade vårdtagare, bevarande av mag- och 
tarmfunktion, aktiv smärtlindring samt vikten av att främja vårdtagarens autonomi som 

avgörande faktorer för förbättrad återhämtning. 

5.4 Identifiera definierande karaktäristika för begreppet 

För att identifiera de egenskaper som är framträdande för begreppet har begreppets engelska 

översättning, dess svenska ursprung, användningsområden identifierade i ordböcker, lexikon 
och synonymordböcker, användningsområden från den vårdvetenskapliga litteraturer och 
användningsområden från de analyserade artiklarna har analyserats. Detta utgör Steg 4. 
Identifiera de definierande karaktäristika för begreppet i Walker och Avants (2014) metod 
för begreppsanalys. Tre definierande karaktäristika för begreppet återhämtning har 

identifierats. 

5.4.1 Att återgå till normalitet 

Centralt för återhämtningsprocessen är en återgång till så normal funktion som sociala och 
personliga begränsningar tillåter (Buetow et al., 2017). En återkommande definition för 
begreppet återhämtning är en återgång till det normala, att återfå tidigare funktion och 
återuppta aktiviteter som tidigare kunde genomföras (Allvin et al., 2009; Macmillan English 

Dictionary for advanced learners, 2002; Nordstedts Svenska Ordbok, 2003; Svensk 
ordbok+uppslagsbok, 1999; Svenskt språkbruk; ordbok över konstruktioner och fraser, 
2003). Allvin et al. (2009) beskriver att ”…postoperative recovery was defined as an energy-
requiring process of returning to normality or wholeness. This was achieved as patients 

regained control over physical, psychological, social and habitual functions” (s. 412). 

5.4.2 Att hitta sätt att hantera sin situation 

Att hitta sätt att lära sig leva med eller hantera sin situation är starkt förknippat med 
återhämtning. Det kan handla om att se på sitt problem objektivt och från alla håll samt att 
hitta sätt att acceptera en förändrad situation, eller att angripa en situation på ett nytt sätt. 
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Återhämtning behöver således inte innebära att återgå till ett tidigare tillstånd eller mående. 
Det behöver inte alltid vara bättre som det var förr utan en ny bättre vardag kan istället vara 
målet för återhämtning. (Buetow et al., 2017; Gustafsson & Ahlström, 2006; Olsson et al., 
2013). Ett citat som stärker detta är ”Recovery is a journey and not a destination or cure” 

(Marynowski-Traczyk et al., 2017, s. 76). 

Vid exempelvis en skada som har permanenta konsekvenser eller vid mental sjukdom kan 
återhämtning innebära att nå det mål som med rimlighet kan sättas eller att uppnå optimal 

funktion baserat på individuella förutsättningar (Buetow et al, 2017; Marynowski-Traczyk et 
al., 2017). Enligt Ljungqvist och Jenner (2011) är läran om återhämtning hur en individ hittar 
vägen till sig själv. Marynowski-Traczyk et al. (2017) menar att ”Personal recovery is not 
about cure or return to a pre-illness state, and is much more than symptom management. 
Recovery is a holistic, deeply personal and individual experience of engaging in a meaningful 
life” (s. 75). Återhämtning handlar i första hand om förändringsprocessen en vårdtagare 

genomgår kopplat till ohälsa och behandling (Drevenhorn & Gabrielsson, 2016).  

5.4.3 Att återta kontroll 

Återhämtning är återkommande starkt förknippat med att återta kontroll. Ett liv som är 
unikt, meningsfullt och egendefinierat där vårdtagarens autonomi, egenhantering och 
egenkontroll främjas definieras som icke förhandlingsbara attribut kopplade till förbättrad 

återhämtning (Byrne et al., 2018; Keller et al., 2016). En känsla av prestation och att förstå 
sjukdom i relation till livet, att ha en optimistisk syn på en svår tillvaro och att hitta sitt 
naturliga jag nämns vidare av Tanaka (2018). Olsson et al. (2013) beskriver att återvända till 
ett tryggt och hälsosamt liv i samhället med en känsla av mognad och eget ansvar för sitt liv 
samt att finna mening i livet och ta kontroll över sin återhämtning är definitioner som 

återkommer. Vidare beskriver Olsson et al. (2013) ”…recovery from schizophrenia was 
comprised of four components: finding hope, redefining identity, finding meaning in life and 
taking responsibility for recovery” (s. 506). Drevenhorn och Gabrielsson (2016) menar att i 

ett återhämtningsinriktat arbetssätt ligger makten hos vårdtagaren och inte hos vårdgivaren. 

5.5 Ett modellfall 

Som Steg 5 i Walker och Avants (2014) metod presenteras ett modellfall som demonstrerar 
begreppets alla definierande karaktäristika. Modellfallet är ett rent och konkret exempel som 

otvivelaktigt demonstrerar begreppet.  

Modellfallet, som illustreras i Figur 2, har alla definierande karaktäristika. 
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Figur 2: Ett modellfall innehållande alla definierande karaktäristika. 

Kalle 58 år, har diagnostiserats med diabetes typ2 för en månad sen, nu besöker Kalle 
vårdcentralen och en diabetessjuksköterska för ett vårdande samtal om hur sista månaden 
har förlöpt och hur Kalles återhämtning fortlöper. Kalle berättar att allt kändes svårt de 

första veckorna, främst vad gäller att komma ihåg att ta mediciner regelbundet, att ändra 
sina matvanor och lägga om hela sin livsstil. Han berättar vidare att hans familj ändrat 
matvanor tillsammans med honom och att hans fru påminner honom om att ta mediciner. 
Kalles vän har även han diabetes så Kalle får vägledning den vägen vilket leder till att han 
upplever livet lättare. Nu uttrycker Kalle att situationen känns bättre och han kommer ihåg 

att ta sina mediciner själv samt att leva med den genomförda livsstilsförändringen och sin 

diabetes känns normalt. 

En återgång till normalitet representeras av att Kalle beskriver att det känns bra nu och allt 
känns normalt. Att hitta sätt att hantera sin situation återfinns i att Kalle med hjälp av sin 

familj lägger om sin kost och familjen är här delaktig, Kalle har dessutom en vän i samma 
situation som hjälper honom att hitta vardagliga rutiner. Att återta kontroll återspeglas i att 

Kalle nu själv hanterar sin medicinering och har funnit sig tillrätta i sin nya livsstil. 

5.6 Identifiera ytterligare fall 

Som en fortsättning på Walker och Avants (2014) modellfall följer Steg 6 Identifiera 
ytterligare fall där två nya fiktiva fall presenteras, ett gränsfall och ett motsatsfall har 
inkluderats. Walker och Avant (2014) nämner även relaterade fall, påhittat fall och ogiltigt 

fall som möjliga fallbeskrivningar för att ytterligare förfina förståelsen av begreppet men 
beskriver även att alla fallbeskrivningar inte är nödvändiga om det med tillräcklig tydlighet 

framgår vad begreppet är och inte är.  

5.6.1 Ett gränsfall 

I gränsfallet, som Figur 3 illustrerar, saknas ett av de definierande karaktäristika.  
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Figur 3: Ett gränsfall där de flesta men inte alla definierande karaktäristika är representerade. 

Eva är 48 år och har för ett år sedan genomgått en bröstcanceroperation. Under en 
efterkontroll berättar Eva för sin läkare och sjuksköterska att hon mår mycket bättre nu, att 
hon är mycket gladare och har fått sitt sociala liv tillbaka. Det som oroar henne är att 

sommaren kommer snart och hur ska hon ha baddräkt nu efter operationen? De baddräkter 
som hon brukat använda passar inte längre och att hon upplever fantomsmärtor i det 
förlorade bröstet.  Eva beskriver att hon känner det som att det aldrig kommer att sluta göra 

ont men oavsett det är hon nöjd och glad över att nu vara cancerfri. 

Eva har förståelse för sin sjukdom och har återtagit kontrollen genom att acceptera sin 
situation och är nöjd och glad. Återgång till normalitet representeras av att hon har fått sitt 
sociala liv tillbaka men hon har ännu inte hittat nya sätt att hantera sin situation inför 

sommaren vilket innebär att hitta sätt att hantera sin situation saknas. 

5.6.2 Ett motsatsfall 

Figur 4 illustrerar motsatsfallet där samtliga de definierande karaktäristika för återhämtning 

saknas.  

  

Figur 4: Ett motsatsfall där inga definierande karaktäristika finns representerade. 
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Sara, 35 år, är dansare och har varit om en trafikolycka och sedan dess rullstolsburen. Vid en 
regelbunden undersökning berättar hon för sin sjuksköterska hur jobbigt det är för henne, 
Sara beskriver sina vardagliga problem som att gå på toaletten med hemtjänstens hjälp och 
att det känns obehagligt. Vidare beskriver hon att hon saknar dansen och allt annat hon har 

gjort innan trafikolyckan. Dagliga bekymmer med hemtjänsten från morgonen till kvällen gör 

henne deprimerad och hon uttrycker att hon inte kan acceptera sin nya livssituation. 

Sara har inte situationen under kontroll, hon har svårt att hantera sin vardag och kan inte 

hitta sätt att återgå till normalitet. 

5.7 Förutsättningar och konsekvenser 

Walker och Avant (2014) beskriver att Steg 7. Identifiera förutsättningar och konsekvenser 

är ett steg som ofta förbises i begreppsanalyser, det är dock ett steg som kan tillföra extra 

djup i förståelsen av begreppet.  

I detta arbete har författarna valt att inte genomföra steget Identifiera förutsättningar och 

konsekvenser; det främsta skälet till detta val är den begränsade tidsram som arbetet 
genomförs inom och att lägga tid på detta steg skulle kunna resultera i lägre kvalitet i de delar 

av analysen som är obligatoriska. 

5.8 Empiriska referenter 

I det avslutande Steg 8. Definiera empiriska referenter, beskriver Walker och Avant (2014) 
att en sammanställning av de parametrar som kan användas för att mäta detta begrepp i en 
empirisk studie genomförs. Definierade karaktäristika och empiriska referenter kan i många 
fall vara identiska men i vissa fall kan analysen av ett begrepp bli väldigt abstrakt och så även 

dess definierande karaktäristika. 

Med hänsyn till den begränsade tidsram som arbetet genomförts inom, samt att författarna 

är sjuksköterskestudenter och inte forskare så har detta steg i begreppsanalysen exkluderats.  

6 DISKUSSION 

I avsnittet diskussion presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. I 
metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter som är av betydelse för den 

sammantagna kvaliteten för arbetet, resultatdiskussionen redogör för resultatet kopplat till 
bakgrunden och till sist avslutas med en etikdiskussion som diskuterar etiska överväganden. 
Författarna har valt att inleda diskussionsavsnittet med metoddiskussionen eftersom 
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metoden har betydelse för arbetets process och leder naturligt vidare till 

resultatdiskussionen.  

6.1 Metoddiskussion 

Examensarbetets styrkor och svagheter diskuteras här i förhållande till trovärdighet, 
pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet som enligt Henricson (2017) är kriterier för 
vetenskaplig kvalitet. Med trovärdighet menas att säkerställa att forskningen utförts i 

enlighet med regler för vetenskapligt skrivande samt att respondentvalidering genomförs för 
att säkerställa att insamlat material har uppfattats på ett verklighetstroget sätt. Arbetets 
pålitlighet påvisas genom att med noggrannhet och tydlighet beskriva alla arbetets ingående 
steg samt redovisa tidigare kunskap och erfarenheter. Med bekräftelsebarhet menas att det 
tydligt ska framgå att författarna inte medvetet tillåtit att teoretisk inriktning eller egna 
värderingar påverka arbetets resultat eller slutsatser. Överförbarheten handlar om hur väl 

arbetets resultat går att applicera i andra sammanhang och miljöer. För att uppnå god 
överförbarhet behövs fylliga redogörelser som förser läsaren med tillräcklig mängd data för 
att kunna bedöma ifall resultaten går att överföra till ett annat sammanhang. (Henricson, 

2017).  

Begreppet återhämtning är vanligt förekommande i vårdvetenskaplig litteratur och artiklar 
men dess användningsområde är brett och skiljer sig åt, främst med skillnader mellan 
vårdtagare och vårdgivares användning av begreppet (Allvin et al., 2007; Brennaman & Lobo, 
2011; McCauley, McKenna et al., 2015). För att möta examensarbetets syfte, att tydliggöra 

begreppet återhämtning ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, valdes begreppsanalys enligt 
Walker och Avant (2014) som metod. Segesten (2017) anger begreppsanalys som en lämplig 
metod för att bidra till förståelsen av och tydliggöra innebörden i de begrepp vi möter inom 
omvårdnaden och Walker och Avant (2014) beskriver att det finns en mängd olika metoder 
för begreppsanalys men de anser att deras metod är lättast att förstå och bemästra, särskilt 

för nybörjare, vilket styrker valet av begreppsanalys enligt Walker och Avant (2014) som 
metod. Vidare beskrivs att deras begreppsanalys inte är en sekventiell process utan att 
samtliga tidigare steg hela tiden revideras vartefter arbetet fortskrider i en iterativ process, ny 
information eller nya idéer som dyker upp kan därmed implementeras i tidigare steg i 
processen och efterföljande steg revideras vilket bidrar till ökad kvalitet för varje iteration 

(Walker & Avant, 2014). Författarna var noga med att kontinuerligt revidera föregående steg 
genom processen och löpande fylla på med nya fynd i nya iterationer, detta ses som en styrka 
som förstärker arbetets trovärdighet och pålitlighet. Något som författarna saknade i 
metoden var en tydlig beskrivning av hur insamlade data bör analyseras och presenteras 
vilket ledde till val baserade på egen erfarenhet och återkoppling från handledare och 
opponenter, detta uppfattas som en svaghet kopplat till arbetets bekräftelsebarhet. Walker 

och Avants (2014) påtalar med eftertryck att för att nå ett så korrekt resultat som möjligt 
behöver alla användningsområden av begreppet undersökas. Det är av vikt att inte begränsa 
sig till endast vårdvetenskaplig litteratur då det kan innebära att viktiga aspekter av ett 
begrepp förbises. Både implicit och explicit användning av begreppet bör inkluderas och så 
många källor som möjligt bör analyseras. Då detta examensarbete hade en mycket begränsad 
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tidsram har det varit nödvändigt att göra avgränsningar då det rekommenderade omfånget, 
att inkludera alla användningsområden, inte ansågs rimligt. Sökningar efter begreppet har 
inte skett i skönlitteratur, dagstidningar, radio eller tv, då detta arbetes fokus är den 
vårdvetenskapliga användningen av begreppet varför allt material i den facklitterära analysen 

och artikelanalysen har haft vårdvetenskaplig förankring. Dessa begränsningar ses som en 

svaghet då viktiga attribut kan ha förbisetts.  

För att hitta relevanta vårdvetenskapliga artiklar har sökningar genomförts i databaserna 

CINAHL Plus och PubMed som enligt Östlundh (2017) är lämpliga då de har sitt fokus på 
omvårdnad och medicin. Eftersom detta arbete är baserat på sedan tidigare insamlad och 
kvalitetsgranskad data finns det inget behov av forskningsetisk granskning och att samtliga 
artiklar är ”peer reviewed” är något som enligt Henricson (2017) stärker arbetets 
trovärdighet. Sökningarna i respektive databas inleddes på en grundläggande nivå med 
sökordet recovery och bröts sedan ned med ytterligare sökkriterier för att begränsa urvalet 

till en hanterbar nivå. Den booleska termen AND användes för att begränsa urvalet, Östlundh 
(2017) beskriver att AND används för att koppla ihop två söktermer och ger resultat där båda 
sökbegreppen ingår, den booleska operatorn OR valdes bort eftersom den skulle generera ett 
större sökresultat. Trunkering användes för att fånga en vidare användning av söktermerna 
och är enligt Östlundh (2017) något som används för att möjliggöra att alla böjningar av ett 

begrepp inkluderas i urvalet. Söktermer, urval och resultat dokumenterades för varje sökning 
och presenteras i detaljerad form i detta arbete som Bilaga A, vilket är något som enligt 
Henricson (2017) stärker arbetets trovärdighet och pålitlighet. Då de initiala sökningarna gav 
ett urval som var oöverskådligt, då antalet träffar var alltför stort, dokumenterades antalet 
sökträffar och sökningarna förfinades i flera steg. När ett hanterbart antal träffar uppnåtts 

granskades artiklarna på rubriknivå och det urval av abstract som författarna bedömde 
relevanta lästes, i de fall abstracten ansågs vara av relevans för detta examensarbete lästes 
även fulltext. De artiklar som författarna ansåg vara av intresse kvalitetsgranskades enligt en 
modell baserad på Friberg (2017) som presenteras i Bilaga B. Artiklar som under 
kvalitetsgranskningen visade sig falla under acceptabel nivå slutfördes inte av tidsbesparande 

skäl och av den anledningen har endast de artiklar som håller god kvalitet, och därmed 
använts i arbetet, presenterats i matrisen över granskade artiklar. Samtliga artiklar i urvalet 
kvalitetsgranskades av bägge författarna oberoende av varandra och resultaten jämfördes 
sedan, i de fall författarna var av olika uppfattning granskades artiklarna ytterligare en gång 
för att säkerställa resultatet och endast artiklar där författarna var överens har använts i 

arbetet. De artiklar som passerat kvalitetsgranskningen är de som detta examensarbetes 
resultat är baserat på och det är något som enligt Henricsson (2102) påverkar arbetets 

pålitlighet och överförbarhet. 

Efter datainsamlingen följde nästa steg i Walker och Avants (2014) metod som är att 

identifiera begreppets definierande karaktäristika. Detta steg beskrivs inte djupgående av 
Walker och Avant (2014) och författarna upplevde till en början en viss frustration över det 
oklara i uppgiften vilket ses som en svaghet. Efter att åter ha studerat tidigare 
begreppsanalyser som använts i bakgrunden för examensarbetet klarnade bilden och arbetet 
kunde påbörjas. Författarnas förståelse av de analyserade artiklarna fördjupades och 

förändrades med varje genomläsning vilket resulterade i resultatet flera gånger reviderades, 
omformulerades och grupperades baserat på nya fynd. Det slutgiltiga resultatet för 
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artikelanalysen presenteras därför grupperat baserat på dess kopplingar till identifierade 
definierande karaktäristika. Detta följer den iterativa process som Walker och Avant (2014) 

beskriver och ses därmed som en styrka.  

För att bekräfta definierande karaktäristika skapades en uppsättning fallbeskrivningar där 
samtliga karaktäristika prövades. Ett modellfall, ett gränsfall och ett motsatsfall inkluderades 
i arbetet. Walker och Avant (2014) ger också förslag på relaterade fall, ett ogiltigt fall och ett 
påhittat fall som beskrivningar som ytterligare kan förtydliga begreppet, men nämner även 

att om det med önskvärd tydlighet framgår vad begreppet är och inte är så är dessa inte 
nödvändiga. Att inte inkludera fler fall kan här ses som en svaghet men med hänsyn tagen till 
examensarbetets tidsram, och författarnas bedömning att etablerade fallbeskrivningar är 

fullgoda för att beskriva begreppet, har dessa fallbeskrivningar exkluderats ur arbetet.  

Detta examensarbete har skrivits med hjälp av grupphandledning och har opponerats på av 
studiekamrater vilket är något som enligt Henricson (2017) stärker trovärdigheten och 
bekräftelsebarheten. Henricson (2017) beskriver vidare att arbetets trovärdighet, pålitlighet 
och överförbarhet stärks genom att diskutera dess styrkor och svagheter. Den valda metoden 
är med tydlighet och noggrannhet beskriven, detta stärker enligt Polit och Beck (2012) 

pålitligheten, men var även nödvändigt för att författarna själva skulle få en god förståelse för 
metoden. Walker och Avant (2014) pekar ut fallgropar som är viktiga att undvika. Många 
begrepp har inneboende värden för oss, det är viktigt att förstå att bara genom att ha valt ett 
begrepp att analysera har det påvisats att vi har känslor kopplade till begreppet. Det är av 
denna anledning extra viktigt att behandla begreppet med objektivitet. Författarna har i detta 

arbete inte valt begreppet återhämtning utan valt ett ur de fördefinierade intresseområden 
som fanns att tillgå, ”Begreppsanalys enl. Walker och Avant (2014) av begreppet; 
återhämtning”. Att det undersökta begreppet inte valts av författarna ses därmed här som en 
styrka. En annan fallgrop som nämns är att en begreppsanalys lätt kan upplevas som 
överväldigande; en begreppsanalys har inga fasta regler utan är en intellektuell process som 

kräver eftertanke och engagemang. Walker och Avant (2014) påpekar att allt de kan göra är 
att ge riktlinjer men att det intellektuella arbetet tillhör författarna. Att det inte finns några 
strikta regler som dikterar hur en begreppsanalys ska genomföras skulle kunna tolkas som en 
svaghet men författarna upplever att de riktlinjer som specificeras i Walker och Avants 
(2014) modell tillsammans med beskrivning av begreppsanalys enligt Segesten (2017) ger 

tillräcklig vägledning för att genomföra begreppsanalys med god kvalitet. 

Författarnas tankegångar har utmanats och förändrats ett antal gånger under arbetet och då 
främst under analysfasen där vanligt förekommande ord sammanställdes. Vid ett flertal 
tillfällen upplevde författarna att bilden var klar, för att sedan helt få denna omkullkastad 

ögonblicket efter. De definierande karaktäristika som slutligen fastställdes omformulerades 
och prövades flera gånger mot arbetets syfte: att tydliggöra begreppet återhämtning ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. När de ansågs fungera kunde de sedan prövas vidare, detta 
medförde även att tidigare delar av arbetet behövt revideras i en iterativ process precis som 

Walker och Avant (2014) beskriver.  

Under examensarbetets gång blev det tydligt för författarna att begreppsanalys som metod 
inte fullt ut överensstämmer med den mall för examensarbete vi som studenter har att 
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förhålla oss till. I flertalet av de begreppsanalyser författarna studerat utelämnas helt tidigare 
forskning samt riktlinjer och lagar, likaså i de metoder för begreppsanalys som författarna 
kommit i kontakt med. Till stor del inriktar sig tillgänglig kurslitteratur på andra metoder än 
begreppsanalys i sina beskrivningar av examensarbete. Via handledning har författarna 

vägletts till det format detta examensarbete har antagit men en svårighet att jämföra detta 
arbete med andra examensarbeten kan urskiljas då de till stor del skiljer sig i sin utformning. 
Att arbeta med begreppsanalys har författarna dock upplevt som mycket positivt, en 

intellektuell utmaning som uppmuntrat ett analyserande tankesätt.  

6.2 Resultatdiskussion 

Analys av lexikon, synonymordböcker, facklitteratur och vårdvetenskapliga artiklar har lett 
fram till tre olika definierande karaktäristika, att återgå till normalitet, att hitta sätt att 
hantera sin situation samt att återta kontroll. Med dessa som grund skapades tre 

fallbeskrivningar som illustrerar omvårdnadssituationer med samspelet mellan vårdgivare 
och vårdtagare och där begreppet återhämtning är centralt. Walker och Avant (2014) menar 
att definierande karaktäristika är hjärtat i begreppsanalysen och Henricson (2017) beskriver 
att resultatdiskussionen ska utgå från huvudfynden så därför presenteras definierande 
karaktäristika och kopplas till tidigare forskning, styrdokument och riktlinjer samt teoretiskt 

perspektiv.  

Att återgå till normalitet återfinns i Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 
som enligt Svensk sjuksköterskeförenings (2017a) beskriver att sjuksköterskan ska bedöma 

patientens hälsotillstånd genom patientens subjektiva upplevelser och objektiva data. Utifrån 
dessa planeras omvårdnaden vilket i sin tur kan leda till att patienten med sjuksköterskans 
hjälp och egna resurser kan återgå till normalitet. Både Sjuksköterskans profession - grunden 
för din legitimation och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver tillfrisknande och att 
återställa hälsa som centralt för omvårdnaden vilket kan knytas till att återgå till normalitet 

(Svensk sjuksköterskeförening; 2016b; Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Resultatet 
påvisade att återgång till det normala inte alltid är tillräckligt eller ens önskvärt utan att det 
ibland handlar om att hitta en ny normalitet vilket kan knytas till Barker och Buchanan-
Barkers (2005) tidvattenmodell som definierar att vårdtagaren äger målen och att alla mål 
vårdtagaren sätter upp representerar små steg på väg mot ett odefinierat slut. En koppling till 

Arman (2017) går även att göra där definitionen av att lindra lidande delas upp i tre faser och 
den tredje och avslutande fasen är kamp. I tidigare forskning av Brennaman och Lobo (2011) 

och McCauley et al. (2015) nämndes återgång till normalitet som centralt för begreppet.  

Att hitta sätt att hantera sin situation är centralt i tidvattenmodellen, enligt Barker och 

Buchanan-Barker (2005), som fokuserar på människors inneboende vilja att förändras och 
förbättras. Vikten av att inte fokusera på problem utan istället ha fokus på att klara sin 
vardag samt att se kriser som en möjlighet påtalas i tidvattenmodellens sex centrala principer 
(Barker & Buchanan-Barker, 2005). I resultatet representeras detta främst av att lära sig att 
hantera symptomen, acceptans, förbättrad självbild och självförståelse samt att återhämtning 

främst är en förändringsprocess vilket knyter an till tidigare forskning av Allvin et al. (2007), 
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Brennaman och Lobo (2011), Markowitz (2001), McCauley et al. (2015) och Noiseux och 
Ricard (2008) som nämner självkänsla och självinsikt som centrala attribut samt att 
återhämtning är en process. Patientlagen (SFS 2014:821) fastställer rätten till detta genom 
att fastslå att omvårdnaden ska utformas och genomföras i samråd med patienten och utgå 

från patientens önskemål och individuella förutsättningar. 

I Barker och Buchanan-Barkers (2005) tidvattenmodell definieras att varje individ är 
härskare över sitt liv och dess inneboende problem och vikten av att främja vårdtagarens vilja 

att själv leda och styra sin återhämtning vilket knyter an till resultatets att återta kontroll. 
Vårdtagarens autonomi, egenhantering och egenkontroll beskrevs här som centralt vilket 
fastställs i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Autonomi och stödjande av 
självhantering är även representerat i tidigare forskning av Baek och Kim (2017) som 
nämnde detta som centralt för begreppet och Markowitz (2001) och Noiseux och Ricard 
(2008) pekade på självkänsla och självinsikt som utmärkande, vilket kan kopplas till attribut 

i resultatet såsom autonomi, egenhantering och egenkontroll. 

Något som författarna reflekterat över är att återhämtning är en energikrävande process 
benämns som gemensamt definierande karaktäristika för större delen av tidigare forskning 

(Allvin et al., 2007; Brenneman & Lobo, 2011; Davidson et al., 2010; McCauley et al., 2015; 
Noiseux & Ricard, 2008; Roe et al., 2007). Vidare påtalar tidigare forskning att en klyfta 
existerar mellan förståelsen av begreppet ur vårdgivar- respektive vårdtagarperspektivet 
(Allvin et al., 2007; Brenneman & Lobo, 2011; McCauley et al., 2015). Detta är inte något som 
författarna kunnat identifiera i någon större utsträckning i det material som varit underlag 

för resultatet. Tyngdpunkten har snarare legat på återhämtning som en förändringsprocess 
men att denna skulle vara särskilt energikrävande är inte något som varit framträdande i det 
analyserade underlaget. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att urvalet är 
tämligen begränsat med hänsyn till tidsramen samt att, som Walker och Avant (2014) 
nämner, en begreppsanalys ska aldrig ses som en slutprodukt eftersom förståelsen förändras 

med tiden och nya analyser kan ge ett förändrat resultat. 

6.3 Etikdiskussion 

Det här arbetet har följt Vetenskapsrådets (2017) värderingar att inte fabricera, förfalska eller 

plagiera. Alla använda artiklar i arbetet är ”peer reviewed” vilket innebär att de granskats av 
andra forskare och forskningsetiska nämnder innan publicering vilket bidrar till god 
standard och objektivitet. Arbetet är baserad på sedan tidigare insamlade data därför finns 
inget behov av forskningsetisk granskning. Allt material har, i enlighet med Vetenskapsrådets 
(2017) formulering i God forskningssed, tolkats och överförts till analysen på ett sätt som på 

bästa sätt representerar ursprungsmaterialet. Författarna har varit aktsamma med att inte 
plagiera eller förvränga framsökt material. Inga etiska problem har identifierats under 

examensarbetets gång. 
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7 SLUTSATS 

Detta examensarbete har genom att fylla på med aktuell kunskap bidragit med att tydliggöra 
definitionen av begreppet. Den definition av begreppet som examensarbetet har resulterat i 
har likheter med tidigare forskning men även skillnader. Tidigare forskning har påtalat en 
tydlig klyfta i förståelsen mellan hur vårdgivare och vårdtagare ser på återhämtning men det 
är inte något som detta arbete kommit i kontakt med eller återfunnit i analyserat material. 
Återhämtning har återkommande definierats som en energikrävande process i tidigare 

forskning men detta är inte en definition som det här arbetet har kommit i kontakt med i 
någon större utsträckning. En möjlig förklaring skulle kunna vara det något begränsade 
urvalet med hänsyn till tidsramen, alternativt att förståelsen av begrepp är något som 
ständigt förändras och ett begrepps definition därför aldrig kan ses som en slutgiltig produkt. 
Begreppet återhämtning är inte tydligt definierat och mer forskning behövs för att tydliggöra 

de rika variationer i förståelsen av begreppet som existerar. Återhämtning definieras i detta 
examensarbete som en process som består i att hitta nya sätt att hantera sin situation och 

återta kontrollen över sitt liv och sin hälsa på vägen tillbaka till normalitet.  

7.1 Förslag till vidare forskning  

Ett begrepp kommer aldrig att ha en slutgiltig definition då dess användning och förståelse 
förändras över tid och kan ha olika betydelse i olika sammanhang. Av detta skäl är det för 
vårdvetenskapen av vikt att kontinuerligt söka förnyad kunskap kring begrepp som är 

centrala för omvårdnaden. Tidigare forskning likväl som resultatet av detta arbete pekar på 
att mer och djupare forskning är nödvändig. Den snäva tidsramen för detta kan ha påverkat 
resultatet, och det kan ur vårdvetenskapligt hänseende vara relevant att komplettera de 
modellfall som examensarbetet presenterat med ytterligare fall, samt att genomföra de sista 

två stegen i metoden för att ytterligare stärka resultatet. 
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dimensioner (fysiska symptom, fysiska funktioner, 
psykologiska, sociala, aktiva) och 19 objekt. Varje objekt 
formulerades som ett påstående i frågeformuläret. 
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Titel: 
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Årtal: 
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synsätt som råder. 

En konceptuell studie baserad på 
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För en del individer med funktionshinder är inte 
optimerad återhämtning önskvärt eller tillräckligt. För 
att utöka begreppet rehabilitering har det latinska ordet 
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att skapa begreppet ”ultrabilitate” tänkt att betyda 
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antingen genom totalt ointresse för återhämtning eller 
att ta sig till och förbi eller runt återhämtning. 
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(3) Författare: 
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Titel: 
Recovery without autonomy: Progress 
forward or more of the same for mental 
health service users? 

Årtal: 
2018 

Tidskrift: 
International Journal of Mental Health 
Nursing 

Att undersöka människors 
medvetenhet om de principer 
som ligger till grund för modellen 
för återhämtning i psykiatrisk 
vård, de vårdsätt som anses vara 
viktigast och om dessa vårdsätt 
kompletterar principerna för 
återhämtning. 

1217 vuxna slumpvis utvalda i 
Australien deltog i en nationell 
undersökning som genomfördes 
manuellt via telefon. 

Deskriptiv analys användes för att 
presentera socio-demografiska 
karaktäristika. 

Australiensiska medborgare var i viss utsträckning 
medvetna om de principer som ligger till grund för 
modellen för återhämtning i psykiatrin., främst kopplat 
till hopp, möjlighet att leva ett meningsfullt liv och 
vikten av stöd från vänner, familj och andra som lever 
med mental störning. 

Autonomi var inte något som prioriterades högt utan 
den generella synen var att vård av mental sjukdom ska 
hanteras av sjukvården. 

(4) Författare: 
Gustafsson, Ahlström 

Titel: 
Emotional distress and coping in the early 
stage of recovery following acute traumatic 
hand injury: a questionnaire survey. 

Årtal: 
2006 

Tidskrift: 
International journal of nursing studies 

Att beskriva olika hanteringssätt 
hos vårdtagare med en allvarlig 
handskada i de tidiga stadierna 
av återhämtning 

En enkätundersökning med en 
deskriptiv och jämförande design 

Att hantera situationen genom att ”hålla situationen 
under kontroll” och ”försöka se på situationen objektivt 
och se alla sidor” var de vanligaste 
hanteringsmetoderna. Symptom för känslomässig nöd 
uppvisades bland 32% av vårdtagarna, dessa vårdtagare 
använde sig av markant fler hanteringsmetoder än 
övriga. 

(5) Författare: 
Jensen, Egerod, Bestle, Christensen, Elkit, 
Hansen, Knudsen, Grode, Overgaard 

En randomiserad kontrollerad 
studie (RCT) för att kontrollera 
effektiviteten i ett 
återhämtningsprogram för 
vårdtagare som lämnat 

Parallella RCT genomfördes på 10 
akutvårdsavdelningar i Danmark 
mellan december 2012 och 
december 2015. 386 slumpmässigt 
utvalda vårdtagare som legat i 

Inga nämnvärda skillnader kunde uppmätas mellan de 
två programmen efter 12 månader 
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Titel: 
A recovery program to improve quality of 
life, sense of coherence and psychological 
health in ICU survivors: a multicenter 
randomized controlled trial, the RAPIT study. 

Årtal: 
2016 

Tidskrift: 
Intensive care medicine 

akutvårdsavdelningen jämförd 
med standardiserad vård det 
första året efter akutvård. 

respirator mer än 48h fick antingen 
standardvård (196) eller 
sjuksköterskeledd återhämtning 
(190). 

Mätpunkter var health-related 
quality of life (HRQOL), sense of 
coherence (SOC) och post-
traumatic stress disorder (PTSD) 
efter 12 månader. 

(6) Författare: 
Keller, Delaney, Senagore, Feldman 

Titel: 
Uptake of enhanced recovery practices by 
SAGES members: a survey 

Årtal: 
2017 

Tidskrift: 
Surgical Endoscopy 

SAGES Surgical Multimodal 
Accelerated Recovery Trajectory 
(SMART) Enhanced Recovery 
Task Force ämnar skapa verktyg 
för “utökade 
återhämtningsvägar”. 

En online-enkät utformat av en 
kommitté från SMART användes för 
att bedöma deltagares kunskap och 
användning av utökad 
återhämtning. 

229 deltagare slutförde enkäten. Respondenterna var i 
huvudsak kirurger i åldersspannet 35–44. Nära hälften 
använde sig regelbundet av modellen för utökad 
återhämtning medan ca 30% inte kände till den alls. 

Utbildning, verktyg och standardiserade protokoll för 
användning behövs. 

(7) Författare: 
Lau-Walker 

Titel: 
A conceptual care model for individualized 
care approach in cardiac rehabilitation--
combining both illness representation and 
self-efficacy. 

Årtal: 
2006 

Att analysera två framträdande 
psykologiska teorier om 
patientrespons, 
sjukdomsrepresentation och 
självkänsla. 

Undersöka möjligheterna att 
utveckla en konceptuell 
individualiserad vårdmodell som 
skulle utnyttja båda teorierna. 

Genom litteraturanalys fastställs 
gemensamma teman som används 
till att skapa ett konceptuellt 
ramverk med syfte att bidra till en 
gemensam tillämpning av de bägge 
teorierna. 

Båda teorierna betonar personlig erfarenhet, självbild, 
respons på sjukdom och behandling, och att 
vårdtagarnas övertygelser har större betydelse för deras 
återhämtning än sjukdomens allvar. Teorierna är mest 
avvikande i sin tillämpning av terapeutiska ingrepp. 
Baserat på deras likheter och skillnader är det möjligt 
att integrera de två teorierna i en konceptuell 
vårdmodell. 
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Tidskrift: 
British journal of health psychology 

(8) Författare: 
Marynowski-Traczyk, Moxham, Broadbent 

Titel: 
Emergency Department Registered Nurses' 
conceptualisation of recovery for people 
experiencing mental illness. 

Årtal: 
2017 

Tidskrift: 
Australian emergency nursing journal 

Att undersöka de kritiska 
variationer som finns i 
förståelsen av begreppet 
återhämtning, bland 
sjuksköterskor i akutvården, vid 
vård av vårdtagare med mental 
sjukdom. 

En fenomenografisk ansatts 
användes för att genomföra 
individuella semistrukturerade 
intervjuer med 14 registrerade 
sjuksköterskor som arbetar inom 
akutsjukvården i Australien. En 
dataanalys i sju steg genomfördes. 

Sex kategorier för beskrivning av begreppet 
identifierades. Kategorierna var återhämtning sker inte, 
att söka akutvård, att ta sig igenom den akuta mentala 
krisen, placering vid annan avdelning inom psykiatrin för 
vård, implementation av strategier för fortsatt 
återhämtning samt att leva i samhället. 

Studien påvisar sjuksköterskor i akutvården har en 
begränsad förståelse av begreppet återhämtning så som 
det uppleva av någon med erfarenhet av att leva med 
mental sjukdom. Deras konceptualisering av begreppet 
håller sig i huvudsak bundet till den kliniska förståelsen 
av begreppet. 

(9) Författare: 
Olsson, Strand, Porskrog Kristiansen 

Titel: 
Reaching a turning point - how patients in 
forensic care describe trajectories of 
recovery 

Årtal: 
2013 

Tidskrift: 
Scandinavian Journal of Caring Sciences 

Att undersöka hur våldsbenägna, 
rättsmedicinska vårdtagare 
upplever vändpunkten mot 
återhämtning 

En kvalitativ innehållsanalys 
användes för att analysera 10 
intervjuer med vårdtagare som har 
en bedömd minskad 
våldsbenägenhet 

Vändpunkten uppfattades av vårdtagaren som en 
känslig fas där de tvingades hitta ett nytt konstruktivt 
sätt att vara. Återhämtningsfasen karaktäriserades av 
att uppmärksamma personliga förhållandeden i livet, 
inklusive att acceptera behovet av struktur, en känsla av 
mognad och ansvar för sitt eget liv. 

(10) Författare: 
Tanaka 

Att klargöra styrkor för att främja 
återhämtningsprocessen bland 
äldre vuxna med depression i 
Japan 

Deskriptiv kvalitativ studie. Intervju 
av 12 äldre vuxna med depression. 
Insamlade data genomgick 
tematisk analys med narrativ 

Tre teman och 12 underteman identifierades. 

Styrkor för att främja återhämtningsprocessen var: 
(1) en känsla av sammanhang 
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Titel: 
Strengths Promoting the Recovery Process in 
Older Adults with Depression. 

Årtal: 
2018 

Tidskrift: 
Journal of clinical nursing. 

metod för att extrahera teman och 
underteman. 

(2) dialog med livet 

(3) upptäckt 
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