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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ett omvårdnadsvetenskapliga synsätt är att se människan som en enhet av kropp, 

själ och ande. Omvårdnad ska, enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning, utgå från en 

helhetssyn på människan. Trots detta försummas andlighet hos patienter på grund av bristande 

utbildning och förståelse av begreppet andlighet samt organisatoriska begränsningar. En vanlig 

uppfattning är att religion och andlighet ses som synonymer, trots att andlighet är ett vidare 

begrepp. Syfte: Att beskriva hur svårt sjuka patienter uttrycker sin andlighet. Metod: En 

litteraturöversikt av tio kvalitativa artiklar där analysen har inspirerats av innehållsanalys. 

Resultat: Svårt sjuka patienter uttrycker sin andlighet genom att vara i behov av relationer till 

sig själv, andra, Gud/Högre makt samt till naturen. Det uttrycks även genom att vara i behov av 

kunskap och information om sin sjukdom och behandling. Sökandet efter mening med livet 

uttrycks genom att patienterna finner mening genom relationer till andra och till Gud/Högre 

makt samt genom att hjälpa andra. Vid svår sjukdom uppstår tankar om livet och döden där en 

omvärdering av livet sker. Att känna hopp uttrycks genom en kamp för överlevnad eller som en 

kamp för att hinna uppnå mål i livet. Slutsats: Det råder oklarhet kring begreppet andlighet, 

vilket gör det svårt för sjuksköterskor att uppmärksamma andliga behov hos patienter. 

Andligheten är ett vidare begrepp än att endast innefatta religion och patienter uttrycker sin 

andlighet genom behov, att känna hopp och existentiella funderingar. Klinisk betydelse: Den 

här uppsatsen hoppas bringa viss klarhet i hur patienter uttrycker sin andlighet och då även vad 

patienterna applicerar på begreppet andlighet. Kunskapen om hur patienter uttrycker sin 

andlighet finns och behöver implementeras i utbildning och verksamhet. 

 

Nyckelord: Andlighet, relationer, patient, svårt sjuk, existentiella funderingar 

 



ABSTRACT 

Background: In Sweden, one nursing scientific approach is to view the human as a unity of 

body and spirit. Nursing should, according to The National Board of Health and Welfare, be 

based on a holistic approach, yet spirituality is neglected in the care of patients due to lack of 

education, difficulties in defining the concept of spirituality and organizational constraints. A 

common comprehension is that religion and spirituality are used interchangeably, although 

spirituality is a broader concept. Aim: To describe how severely ill patients express their 

spirituality. Method: A literature review of ten qualitative articles in which the analysis was 

inspired by content analysis. Findings: Severely ill patients express their spirituality through 

being in need of relationships with oneself, others, God / Higher Power and nature. Spirituality 

is also expressed by being in need of knowledge and information about their illness and 

treatment. The search for meaning in life is expressed by the patients to find meaning through 

relationships with others and with God / Higher Power, and through helping others. During 

severe disease thoughts about life and death occur and a reassessment of life takes place. The 

sense of hope is expressed by a fight for survival or as a fight to achieve goals in life. 

Conclusion: There is uncertainty about the concept of spirituality, making it difficult for nurses 

to pay attention to spiritual needs of patients. Spirituality is a broader concept than to just 

include religion, and patients express their spirituality through needs, to feel hope and existential 

issues. Implications for practice: This literature review might bring some clarity into how 

patients express their spirituality and how patients perceive the concept of spirituality. The 

knowledge about how patients express their spirituality already exists and needs to be 

implemented in education and in healthcare.  

 

Keywords: spirituality, relationships, patient, severely ill, existential issues 
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INLEDNING 

Inspirationen för den här uppsatsen väcktes genom en dagstidningsartikel av Lagercrantz (8 sept, 

2011) om en studie som undersökt hur patienters upplevelser kring dödsbädden bemöttes av 

personal på vårdboenden i Storbritannien. I artikeln lyfter författaren fram att hälften av alla 

klagomål som inkommer till Storbritanniens motsvarighet till svenska socialstyrelsen handlar om 

bristande kvalitet på vården i livets slutskede, och att upplevelser i livets slutskede ofta är ett 

tabuämne. Vid inskrivning av patienter ingår det att i ankomstsamtalet fråga om patientens 

psykosociala bakgrund, däribland andliga och/eller religiösa aspekter (Ehnfors, Ehrenberg & 

Thorell-Ekstrand, 2000). I Sverige finns det en uppfattning om att frågor som berör patienters tro 

och övertygelse kan vara stötande, medan det i andra kulturer ses som fullt naturligt (Carlén & 

Nilsson, 2008). Uppsatsförfattarna har vid tillfällen känt inre motstånd till att ställa dessa frågor till 

patienter, av rädslan för att detta skulle upplevas som kränkande, trots att båda värnar om det 

holistiska synsättet och är öppna för andliga aspekter. Dessa två faktorer har resulterat i funderingar 

kring hur patienter uttrycker sin andlighet samt vilka andliga behov patienter har.   
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BAKGRUND 

Omvårdnadsvetenskapens människobild  

Människobilden är av grundläggande betydelse för hur den kliniska vårdvetenskapen formas 

(Sivonen & Kasén, 2003). Människan är en enhet av kropp, själ och ande, och är både en del av 

naturen och en andlig varelse (Watson, 1993). Utifrån Sivonen och Kaséns (2003) semantiska 

analys av människa är de olika dimensionerna integrerade i begreppet människa och denna 

människa är en medmänniska, en nästa, ens like, ett original och en person. Även Arman och 

Rehnfeldt (2006) tar upp dessa tre aspekter av människan och menar att de tillsammans skapar 

helheten. Arman och Rehnfeldt tillägger att själ och ande ofta ses som synonymer då de utgör den 

icke-materiella delen av människan. Själen omfattar människans tankar, känslor och vilja. Anden 

benämns som jaget – en känsla för vad som är sant, ett begär efter sammanhang och utveckling 

samt en drivkraft efter livsförståelse. Dahlberg och Segesten (2010) säger att kroppen kan ses 

som ett biologiskt ting, men även som ett subjekt fyllt av minnen, erfarenheter, upplevelser, 

tankar, känslor och visdom. Författarna menar vidare att människan genom sin kropp får tillgång 

till livet samt att människan inte bara har sin kropp utan även är sin kropp.  

Eriksson (1997) påpekar att det alltid har funnits ett samband mellan medicin och religion och 

mellan medicinsk vård och själavård. Författaren anser även att någon form av tro är en 

grundförutsättning för alla former av handling och citerar från Bibeln (Hebreerbrevet 11:1) att 

“Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser”. Eriksson förklarar 

att i slutet på 1800-talet var det ett grundantagande att det fanns en andlig värld vid sidan om den 

fysiska, att människan var en andlig varelse. Under 1900-talet har det holistiska synsättet på 

människan hamnat i konflikt med det medicinska tänkandet, där fokus istället ligger på enbart det 

kroppsliga (Eriksson, 1997). Dyson, Cobb och Forman (1997) hävdar att sjuksköterskor behöver 

avvisa ett strikt medicinskt synsätt inom hälso- och sjukvården eftersom detta synsätt har visat sig 

orsaka en försummelse av den andliga vården. Detta kan förstås som att sjuksköterskor inte 

enbart ska lägga fokus på kroppen utan även på själ och ande. 

Andlighet 

Det engelska begreppet “spirit” som täcker både själ och ande kommer från latinets “spirare” som 

betyder att andas och ordet bildar roten i t.ex. aspiration och inspiration (Eriksson, 1997).  

Sivonen (2000) har analyserat betydelseinnehållet för ordet ande och kommit fram till att den 

mest förekommande synonymen är ordet själ. Det finns ett samband mellan ande och själ som 

uttrycks via orden vrede, väsende, väsen, sinne, sinnelag och personlighet. Ordet ande har 
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ytterligare betydelsedimensioner som inte är relaterade till själ såsom vind, den helige Ande, 

demon, spöke, vålnad, gengångare, hänförelse, luft, andedräkt och anda (Sivonen, 2000). 

Författaren ifrågasätter huruvida betydelsedimensionerna den helige Ande, demon, spöke, vålnad 

och gengångare har någon betydelse i det vårdvetenskapliga kunskapsfältet. Sivonen konstaterar 

att frågor som rör mening, anda, kallelse, stämning, lyftning, liv och kraft är specifikt andliga i en 

rent språklig bemärkelse.  

Andlighet är ett begrepp som blivit vanligt sedan 1990-talet och syftar till ett slags mänskligt 

sökande i livet. Andlighetsbegreppet har en otydlig betydelse och begreppet används för en rad 

olika livsåskådningar och attityder (”Andlighet”, u.å.). Enligt Narayanasamy (2007) är andlighet 

kärnan hos människan. Tanken om människan som en i grunden religiös varelse innebär en 

fördjupning av den andliga dimensionen (Eriksson, 2001). Strang och Strang (2001) påstår att 

andlighet och religion ofta används som synonymer, men menar att andlighet är ett vidare 

begrepp. Tanyi (2002) menar att andlighet kan ha ett samband med religion utan att de förutsätter 

varandra och att andlighet är som ett sökande efter mening och syfte med livet. Begreppet kan 

även innefatta funderingar över rätt och fel, ont och gott och människans förmåga till 

gränsöverskridande, att gå utom sig själv (Wiklund, 2003). Andlighet ses som något personligt 

(Carlén & Nilsson, 2008) och kan innebära olika saker för olika personer (Egan, MacLeod, Jaye, 

McGee, Baxter & Herbison, 2011). Begreppet andlighet kan innebära allt från något övernaturligt 

till något naturligt, och kan innefatta allt från mystiska eller religiösa teorier till psykiska termer 

såsom tankar, känslor, erfarenheter och behov (Hussey, 2009). I en litteraturöversikt definierar 

Narayanasamy (2007) andlighet som mening, syfte, hopp och värde med livet, relation mellan sig 

själv och andra, en helig resa och en tillhörighet med mystik, en högre kraft, Gud eller universum. 

I västerländsk kultur har andlighet ignorerats eller stämplats som allt för religiös, abstrakt, extrem 

eller kontroversiell, medan österländska kulturer har nått längre i andlig utveckling med sina 

långa andliga traditioner. Västvärlden har dock börjat influeras av österländska värderingar 

gällande andlighet (Watson, 1993).  

Vårdforskning som berör andlighet kan enligt Sivonen och Kasén (2003) indelas i tre grupper: 

studier som fokuserar på andlighet och andlig vård, studier där resultaten visar ett andligt lidande 

samt studier över någon enskild dimension av det andliga t.ex. hopp, relationer, dygd och 

religion.  

Sammanfattningsvis kan andlighet innebära olika saker för olika personer och ses ofta som en 

religiös tro eller ett sökande efter mening med livet. Andlighet kan även innebära relation mellan 

sig själv och andra, tankar, känslor, erfarenheter och behov.   
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Aktuellt kunskapsläge om andlighet hos patienter 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår det att omvårdnaden ska utgå från en helhetssyn 

på människan, vilket bland annat innebär att sjuksköterskan ska tillgodose patientens behov såväl 

de fysiska, psykiska, sociala, kulturella som andliga (Socialstyrelsen, 2005). Trots att andliga behov 

nämns i kompetensbeskrivningen och har uppmärksammats inom internationell forskning är det ett 

relativt nytt och outforskat vårdvetenskapligt område i Sverige (Lundmark, 2005).  

Alla aspekter av en människa, kropp, själ och ande, hotas då personen drabbas av livshotande 

sjukdom (Narayanasamy, 2007). Watson (1993) menar att disharmoni mellan dessa aspekter 

leder till hot, ångest och inre kaos samt en känsla av existentiell förtvivlan, fruktan och ohälsa. 

Denna disharmoni kan uppstå då patienten befinner sig i livets slutskede (Narayanasamy, 2007). 

Arman (2003) menar att människor som närmat sig livets slut uppvisar en öppenhet inför andliga 

frågor i samband med ett sökande efter mening, förståelse och sammanhang. Ross (1994) studie 

om äldre patienters upplevelser av andliga behov och andlig vård i Skottland visar att sex av tio 

patienter upplever att de får ökade andliga behov under sjukhusvistelsen. En litteraturöversikt av 

Edwards, Pang, Shiu och Chan (2010) visar att andlighet och andlig vård är av stor vikt i livets 

slutskede och att om andlig vård inte ges kan det skapa förtvivlan hos patienten.  

Amoah (2011) hävdar att en persons andlighet enbart kan förstås utifrån dennes kultur, och som 

exempel ges en invandrare som blir orolig då han inte tror att han ska få sina kulturella och 

religiösa behov respekterade av vården, såsom mat, bön och hur hans kropp ska hanteras efter 

hans död, men så fort hans behov tillgodoses blir han lugn. Svenska sjuksköterskor tror att det i 

huvudsak är utländska patienter som har andliga behov (Strang, Strang & Ternestedt, 2001). 

Sverige kan av många ses som ett sekulariserat land (Strang, Strang & Ternestedt, 2002), vilket kan 

förstås av de frågor som svårt sjuka patienter har till sjukhuspräster, där frågorna i först hand 

handlar om relationer, meningen med livet, döden och sjukdomen medan religiösa frågor är 

sällsynta och kommer i tredje eller fjärde hand (Strang & Strang, 2002). Frågan kan då väckas 

varför patienterna vänder sig till prästerna, och Strang och Strang hävdar att det bland annat kan 

bero på att prästerna är bra lyssnare i den stressiga sjukhusmiljön.  

I en amerikansk studie undersöker Ehman, Ott, Short, Ciampa och Hansen-Flaschen (1999) 

huruvida patienter har en andlig eller religiös tro som kan påverka hur de fattar beslut kring sin 

vård vid allvarlig sjukdom. Forskarna finner att 66 procent av patienterna uppskattar om deras 

behandlande läkare frågar dem om deras andliga eller religiösa behov och att det ökar deras tillit 

till sin läkare. Egan m.fl. (2011) belyser i sin studie förståelsen för andlighet och tillämpningen av 

andligvård på ett hospice på Nya Zeeland. Resultatet visar att nära hälften av de patienter som 

deltagit i studien har en religiös uppfattning av andlighet och att de uttrycker en stark personlig tro 
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och känsla av hopp. De icke-religiösa patienterna uppger att de litar på sin inre styrka och ett yttre 

stöd från sin familj för att möta den utmaning som sjukdomen innebär (Egan m.fl., 2011). Smyth 

och Allen (2011) har undersökt hur sjuksköterskor definierar andlighet och tillämpar andlig 

omvårdnad i sitt kliniska arbete. Smyth och Allen finner att sjuksköterskor inte kan definiera 

andlighet men att de rapporterar att andliga behov är mer uttalade hos patienter med svåra 

sjukdomstillstånd och att andlig vård är en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Smyth och 

Allen fortsätter med att sjuksköterskorna ger andlig vård genom att lyssna, observera och 

kommunicera med patienter under vårdtiden. Sjuksköterskorna beskriver att svårigheterna med 

att ge andlig vård beror på organisatoriska begränsningar som brist på enskilda rum, 

överbelastning, tidsbrist, antalet vårdkrävande patienter och otillräcklig utbildning. Lundmark 

(2005) visar att andra uppgifter prioriteras högre än andlighet i vården och att det existerar 

praktiska hinder i form av brist på tid, lämpliga lokaler och god utbildning. Sjuksköterskornas 

personliga förhållningssätt till andlighet påverkar förmågan att kunna ge god andlig 

omvårdnad. Vårdpersonal upplever att de saknar tillräcklig utbildning i andlig omvårdnad. Som en 

följd har vårdpersonal otillräcklig kunskap inom religion och trosuppfattningar vilket i sin tur 

resulterar i en osäkerhet kring hur de ska kommunicera andliga frågor med patienterna (a.a.).  

Edwards m.fl. (2010) menar att enbart utbildning inte är en avgörande faktor för att kunna ge bra 

andlig omvårdnad utan att personal dessutom behöver skapa en vårdare-patient-relation, vara 

villig att ge andlig omvårdnad, ha ett reflekterande arbetssätt och vara medveten om sin egen 

andlighet. Hussey (2009) hävdar att kunskap om vad andlighet innebär och andlighetens 

betydelse för patienter är en förutsättning för att vårdpersonal ska kunna hantera andlighet hos 

patienter. Lundmark (2005) menar att det kan vara svårt för sjuksköterskor som inte är trygga i sin 

religion eller inte har någon religion att ge andlig omvårdnad, vilket även Long (1997) visar på. 

Vidare hävdar Long att vårdaren först måste vara bekväm med sig själv och sin egen andlighet 

för att därefter kunna ge god andlig omvårdnad åt patienten. Narayanasamy (2007) 

uppmärksammar andlig omvårdnad ur ett vårdarperspektiv och menar att den andliga 

omvårdnaden inte enbart är till nytta för patienten utan att den upplevs som en både påfrestande, 

belönande och berikande erfarenhet för vårdaren. 
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PROBLEMFORMULERING 

I omvårdnadsvetenskapen betraktas människan som en enhet av kropp, själ och ande. I den 

moderna medicinen glöms dock ofta den andliga dimensionen av människan bort, då stort fokus 

ligger på kroppen. Inom vårdvetenskaplig forskning har det identifierats att svår sjukdom väcker 

andliga frågor hos patienter. Begreppen andlighet och religion används ofta som synonymer trots 

att religion enbart utgör en aspekt av andlighet. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning belyser att 

omvårdnad ska utgå från en helhetssyn på människan, samtidigt försummas de andliga och 

existentiella behoven hos patienter. Att kunna tala om andlighet förutsätter en medvetenhet om hur 

den egna andligheten upplevs och uttrycks. Internationell forskning visar att vårdpersonal inte helt 

lyckas uppmärksamma behov av andlig omvårdnad hos patienter. Vårdare saknar tillräcklig 

kunskap om hur de ska hantera patienters andlighet vilket tyder på en svårighet i att kunna definiera 

andlighet som begrepp. Detta kan i sin tur leda till att vårdare inte ser hur andligheten uttrycks hos 

patienter. 

SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur svårt sjuka patienter uttrycker sin andlighet. 
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METOD 

Design 

Uppsatsen är en litteraturöversikt som dels syftar till att skapa en överblick av kunskapsläget inom 

ett omvårdnadsvetenskapligt fenomen (Friberg, 2006), dels en förståelse för innehållet i ett sådant 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008), i det här fallet fenomenet andligheten hos svårt sjuka 

patienter.  

Datainsamling och Urval 

Sökmotorn EBSCO användes med alla dennes databaser vid sökningarna av de vetenskapliga 

artiklarna med målet att finna tio till tolv stycken artiklar (bilaga 1). Inklusionskriterierna för 

artiklarna var att de skulle ha kvalitativ ansats, utgå från ett patientperspektiv och svara på den här 

uppsatsens syfte. Sökorden som användes i första sökningen var spirituality, palliative care, 

qualitative som sammanfogades med booleska frasen AND vilket gav 117 träffar. Vid 

genomgången av abstrakten konstaterades att relevanta artiklar endast fanns i databaserna CINAHL 

with Full Text och Academic Search Elite och därför fokuserades resterande sökningar på dessa två 

databaser. Begränsningarna peer reviewed och abstract available tillsammans med booleska frasen 

NOT med sökordet child lades till och sökningen gav 64 artiklar. Vid läsningen av abstrakt valdes 

sju artiklar som motsvarade inklusionskriterierna ut för granskning och av dem valdes sex artiklar 

ut till analys. Den som exkluderades hade mixed method och fokuserade på vad andlighet är och 

inte hur den uttrycks. I den andra sökningen sammanfogades sökorden spirituality, ”end of life” 

och qualitative med booleska frasen AND och med begränsningarna peer reviewed och abstract 

available. Sökningen gav 55 träffar och av dessa valdes två artiklar ut för granskning varav en 

artikel redan var utvald i första sökningen, den andra artikeln valdes för analys.  

Tredje sökningen hade sökorden spirituality och ”hospice patients” som sammanfogades med 

booleska frasen AND och med samma begränsningar (peer reviewed och abstract available) som i 

den andra sökningen. Sökningen resulterade i 33 artiklar och av dem valdes tre för närmare 

granskning där en redan var funnen i tidigare sökning. En artikel exkluderades då den endast 

fokuserade på religion, den andra valdes till analys.  

I fjärde sökningen användes sökorden ”spiritual needs” och ”end of life”, qualitative med 

booleska frasen AND vilket gav nio träffar. De två artiklarna som var relevanta var redan utvalda 

från tidigare sökningar.  

Femte sökningen hade sökorden ”spiritual needs”, palliative, qualitative som sammanfogades med 

booleska frasen AND vilket gav 17 träffar. Av dem var fyra relevanta, men tre var redan utvalda 



 

  8(31)  

från tidigare sökningar. Den artikel som inte var utvald sedan tidigare valdes till analys. Utöver 

dessa sökningar genomfördes en manuell sökning på en artikels titel som uppmärksammats i en 

referenslista till en annan artikel, och då den ansågs relevant valdes den ut till analys. Sammanlagt 

valdes tio vetenskapliga artiklar ut för analys och dessa finns presenterade i en artikelmatris (bilaga 

2). Två av artiklarna (nr. 7 och 9, enligt artikelmatris) som valdes ut innehöll både patient- och 

vårdarperspektiv, men valdes att inkluderas då de avsågs vara relevanta för uppsatsens syfte. 

Granskningen av artiklarna skedde utifrån Statens Beredning för medicinsk Utvärderings [SBU] 

granskningsmall för kvalitativa artiklar (bilaga 3) och med hjälp av tillhörande handboks kriterier 

har de vetenskapliga artiklarna bedömts vara av hög, medel eller låg kvalitet (SBU, 2012), vilket 

presenterats i artikelmatrisen. Av de artiklar som valdes ut höll sex stycken en hög kvalitet och fyra 

låg på en medel kvalitet, och de av medel kvalitet inkluderades då de var relevanta för syftet.  

Dataanalys 

Analysen utgick inledningsvis från Fribergs (2006) beskrivning av hur en litteraturöversikt 

genomförs. Först lästes alla artiklarna igenom i sin helhet för att skapa en känsla om vad de 

handlade om. Därefter genomfördes en fördjupad inläsning av artiklarnas resultat med fokus på att 

finna det som svarade på uppsatsens syfte samt att upptäcka likheter och skillnader mellan 

artiklarna. Analysen bedömdes vara i behov av mer struktur och därför influerades analysen av 

Lundman och Hällgren Graneheims (2008) beskrivning av och tillvägagångssätt vid kvalitativ 

innehållsanalys. Det som svarade på uppsatsens syfte skrevs ner på forskningskort (288 st) i form 

av ord och meningar ur texten samt några kondenserade meningar. Kondensering är när text görs 

kortare och mer lätthanterlig, men samtidigt behåller det väsentliga innehållet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). I analysen av de två artiklarna som innehöll både patient- och 

vårdarperspektiv inkluderades endast det som uttrycktes av patienter. Allt som skrevs ner på 

forskningskorten var i möjligaste mån textnära för att behålla betydelsen. Forskningskorten 

sorterades sedan i grupper utifrån likheter och skillnader, vilket resulterade i 31 grupper. Diskussion 

fördes mellan uppsatsförfattarna kring de funna likheterna och skillnaderna och två domäner 

framkom vilka benämndes som behov och existentiella tankar.  Domäner är enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) områden ur en text som identifieras med en låg grad av tolkning och 

utgör en grov grund för analysen. Inom domänerna sorterades sedan de 31 grupperna med 

forskningskort åter efter likheter och bildade fem kategorier och sex underkategorier. I tabell 1 

redovisas de olika kategorierna, samt hur många forskningskort som ligger till grund för de olika 

kategoriernas resultat. Kategoriernas, med tillhörande underkategoriers, representation i respektive 

artikel redovisas i tabell 2.  
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Tabell 1. Redovisning av Kategorier och Underkategorier samt antalet forskningskort per kategori. 

 

Tabell 2. Sammanställning av kategoriernas, med tillhörande underkategoriers, representation i de 

olika artiklarna 

Kategorier och 

Underkategorier 

Artikel (Nr. enligt 

analysmatris) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Att vara i behov av relationer X X X X X X X X X X 

Relation till sig själv X X X X X X X X   

Relation till andra X X X X X X X X X X 

Relation till Gud/Högre makt X X X X X X X  X X 

Relation till Naturen X X  X       

Att vara i behov av kunskap och 

information 

X   X X  X X   

Sökandet efter meningen med livet X X X X X X X X X  

Tankar om livet och döden X X X X X X X X  X 

Tankar om livet X X X X X X X X  X 

Tankar om döden X X X X X X X X  X 

Att känna hopp X X X X X  X X  X 

 

Kategorier Underkategorier Antal forskningskort 

Att vara i behov av relationer Relation till sig själv 40 

Relation till andra 52 

Relation till Gud/Högre makt 52 

Relation till Naturen 5 

Att vara i behov av kunskap 

och information 

- 9 

Sökandet efter meningen med 

livet 

- 34 

Tankar om livet och döden Tankar om livet 35 

Tankar om döden 26 

Att känna hopp - 35 
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ETISKA ASPEKTER 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är vetenskaplig oredlighet när forskare förvränger eller förfalskar 

data, plagierar eller stjäl andras idéer. Ambitionen har varit att undvika detta genom att vara nära 

texten och dess betydelse samt genom noggrannhet med att all citering går att härleda till sin 

ursprungstext. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det av vikt att de artiklar som väljs ut till en 

litteraturstudie är etiskt granskade eller redovisar etiska överväganden. Alla de artiklar/studier som 

valdes ut till analys i denna uppsats var etiskt godkända. 
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RESULTAT 

Att vara i behov av relationer 

Relation till sig själv 

I åtta av de granskade artiklarna uttryckte patienter ett behov av att ha en relation till sig själv. 

Patienter uttryckte en önskan om att ses som sitt riktiga jag och ville bli behandlade som människor 

och inte som sjukdomar (Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton, 2004; Chiu, 2000). Patienter 

som drabbats av ett handikapp eller nedsatt förmåga att klara sig själva upplevde förlusten av 

autonomi som en förlust av sin värdighet (Murray m.fl., 2004). För att bevara sin värdighet 

uttryckte patienter ett behov av att vara så oberoende som möjligt (Hermann, 2001) och ett behov 

av att försöka dölja sjukdomen genom t.ex. en peruk (Hsaio, Gau, Ingleton, Ryan & Shih, 2011).  

Patienter kunde uppleva det både svårt att acceptera sjukdomen samtidigt som det fanns ett behov 

av att acceptera den. När sjukdomen accepterades som en del av sig själv, blev den lättare att bära 

(Chiu, 2000).  

Patienter uttryckte ett behov av att finna inre frid. Detta kunde uppnås genom att de lärde sig att 

älska sig själva, att ha harmoniska sysselsättningar såsom konst och musik (Chao, Chen & Yen, 

2002), och genom att förlåta sig själv och andra (Hsiao m.fl., 2011).  

Ett behov av att hålla sig sysselsatt samt att vara ett stöd åt sig själv uttrycktes av patienter, och 

påvisades genom att patienter ägnade sig åt att t.ex. meditera, arbeta, sy, läsa och skriva 

(Blinderman & Cherny, 2005). 

 

I always tell myself that I, myself, am the source of my own support. (Chiu, 2000, s. 37) 

 

Att hålla sig positiv och bevara glädje i livet uttrycktes som ett behov hos patienter. Patienter 

uttryckte en vilja om att fortsätta vara positiva och med hjälp av glädjen klara sig igenom 

situationen (Nixon & Narayanasamy, 2010). En del patienter uppmuntrade sig själva genom att ta 

del av andras historier om hur de klarat sig (Hsaio m.fl., 2011). Patienter upplevde det vara 

betydelsefullt med glada tankar och möjligheten att få skratta och de försökte se på livet med 

humor. 

 

I‟m not dead yet. The least they can do is smile. […] If I couldn‟t laugh, I think I‟d go crazy. 

(Hermann, 2001, s. 71)  
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Relation till andra 

Behovet av att ha en relation till andra återkom i alla granskade artiklar. Att vara med närstående 

och att få stöd och styrka från dem framstod som ett av de viktigaste behoven hos patienter. I 

studien av Hermann (2001) identifierade alla patienter umgänge med närstående som det främsta 

andliga behovet, vilket innebar att umgås med sina närstående och samtala om vanliga saker, dela 

upplevelser samt bara vara närvarande. Patienter uppgav att de fann stöd och styrka från sina 

relationer med sina närstående (Mok, Wong & Wong, 2010; Murray, Kendall, Boyd, Worth & 

Benton, 2004) vilket kunde visas genom känslomässigt och ekonomiskt stöd (Hsiao, Gau, Ingleton, 

Ryan & Shih, 2010), t.ex. att tillbringa tid med dem såsom att de följde med till läkare, lagade mat 

eller satt barnvakt (Chiu, 2000). 

 

Through the illness, one thing I have gained most is my experience of love in this world. My 

brother encouraged me, tried to find different information that can help me. My wife is always 

by my side. It gave me warmth. People say death is a most personal and lonely journey. 

However, I have found that when there is a connected relationship with me, in the journey of 

dying, it gives me a lot of courage and encouragement. (Mok m.fl, 2010, s. 364) 

 

Patienter uttryckte ofta en omtanke för andra, där de satte andras välmående i främsta rummet och 

inte ville vara en börda för sina familjer. Omtanken kunde uttryckas som kärlek för andra och som 

ett behov av att släppa taget till förmån för andras bästa. 

 

I don‟t worry about my kids anymore. My kids have their own destiny. Perhaps growing in 

adverse circumstances the kids will become more diligent. Since I am an over-protective 

mother, I gave my kids whatever they wanted. If I stay alive, they might be spoiled. I love them, 

but now I would let them go. (Chao, Chen & Yen, 2002, s. 241) 

 

Att vara involverad i familjeangelägenheter var värdefullt för patienter trots svår sjukdom. En 

patient uttryckte att hon ville delta i matlagningen även om hon själv åt väldigt små mängder av den 

lagade maten och en annan patient ville ha information om vad som hände med sin familj och 

kände sig arg då hon inte fick veta att hennes barnbarn hade fått problem (Herman, 2001).   

 

Stöd kunde även finnas hos vårdare där god kontakt gav en känsla av bättre vård och att patienter 

mådde bättre. En del patienter uttryckte att de kände sig tröstade när de bad, sjöng psalmer och läste 

Bibeln tillsammans med sjukhuspräster (Mok m.fl., 2010). En patient upplevde det lättare att andas  
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efter att ha blivit inlagd på hospice och där blivit uppmärksammad av en vårdare (Stephenson m.fl., 

2003). En enda artikel lyfte behovet av avskildhet, att vara för sig själv, och belyste att det var unikt 

för just den artikeln (Nixon & Narayanasamy, 2009). 

 

Just needed to accept this on my own. (Nixon & Narayanasamy, 2009, s. 2263) 

 

Relation till Gud/Högre makt 

Behovet av att ha en relation till Gud/Högre makt var återkommande i alla de granskade artiklarna 

och i studien av Penman, Oliver och Harrington (2009) var en tro på Gud det vanligaste uttrycket 

för andlighet och genom sin tro upplevde patienter att de lättare kunde hantera sjukdomen. 

 

Spirituality is believing that there is a living God that is concerned about your happiness every 

moment of your life. If I didn‟t have faith in God I think it will be very difficult to cope with the 

situation. (Penman m.fl., 2009, s. 32) 

 

Relationen till Gud/Högre makt kunde upplevas både genom fysiska ting och genom handlingar, 

t.ex. genom kyrka/tempel, bön, mässa, drömmar, föraningar och religiösa symboler (Chiu, 2000). 

Bönen kunde ses både som en formell bön samtidigt som det kunde ses som ett samtal med Gud. 

När patienter kämpade mot sjukdomen utvecklades bönen till en bön från hjärtat (Blinderman & 

Cherny, 2005). I studien av Hermann (2001) framkom att bön var det vanligaste andliga behovet, 

och genom bön pratade deltagarna med Gud och bönen sågs som mäktig, upplyftande och hjälpsam 

(Penman m.fl., 2009). Ett annat andligt behov som återfanns var en önskan om att prata med en 

präst, ha tillgång till kyrka (Nixon & Narayanasamy, 2010) eller att på annat sätt ta del av 

gudstjänster (Hermann, 2001).  

 

Tron på Gud/Högre makt kunde vara både något upplyftande och något som gav skuld och ångest. 

Det visade sig genom att patienter såg Gud som en källa till styrka (Chiu, 2000) och ett flertal 

upplevde sjukdomen som ett straff av Gud (Blinderman & Cherny, 2005; Chiu, 2000; Hsiao, Gau, 

Ingleton, Ryan & Shih, 2011; Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton, 2004). Läsandet av heliga 

skrifter såsom Bibeln och Koranen skapade andligt välmående och tröst (Blinderman & Cherny, 

2005), och läsandet av dem och andra inspirerande texter uttrycktes som ett behov och en del 

patienter använde texterna som principer i sina liv (Hermann, 2001). Patienter uttryckte ett behov 

av att släppa kontrollen, vilket de uppnådde genom tron på att Gud hade en bestämd plan för dem 

och att gott kom genom Guds handlingar, eller genom tron på ett förbestämt öde som inte gick att 
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påverka. Mok, Wong och Wong (2010) visade att patienterna litade på att Gud eller himlen skulle 

hantera sjukdomen samt att Gud visade vägen och skyddade dem genom svårigheter. 

 

Relationen till Gud kunde variera under livet men sjukdomen kunde medföra att kontakten upptogs 

eller återfanns. Stephenson m.fl. (2003) visade att en del deltagare hade återupptagit kontakten efter 

diagnosen, medan en deltagare inte haft någon relation till Gud under sitt liv, men upplevde vid 

livets slut ett behov av att skapa en sådan. 

 

Relation till naturen 

I tre av de granskade artiklarna uttryckte patienter ett behov av en relation till naturen (Blinderman 

& Cherny, 2005; Chao, Chen & Yen, 2002; Hermann, 2001). Naturen kunde upplevas genom att 

titta ut på den, vara ute i den eller ta in delar av den i sitt hem, vilket skapade glädje och välmående 

för patienterna. Behovet visade sig i studien av Hermann (2001) genom att patienterna ville vara i 

naturen antingen genom att promenera eller sitta ute, och de patienter som inte längre klarade av att 

gå ut saknade naturen och uttryckte en önskan om att kunna titta ut eller få kontakt med naturen 

genom att ha blommor på rummet. Religiösa patienter upplevde Gud genom naturen, då de såg Gud 

som naturens skapare (Hermann, 2001). Genom att betrakta naturen, såsom att titta på fiskar i 

vatten, fåglar i himlen och vackra blommor, träd och gräs, upplevde patienterna glädje (Chao, Chen 

& Yen, 2002). En del patienter upplevde att kontakt med naturen, t.ex. genom promenad, hjälpte 

deras andliga välmående (Blinderman & Cherny, 2005). 

 

One day I felt very bored and tried to draw a picture of the sky and clouds through the window. 

Then I suddenly found that the clouds changed their shape within seconds. I threw out the 

pencil and felt greatly pleased. The beauty of the nature cleansed my spirit. 

(Chao m.fl, 2002, s. 241) 

Att vara i behov av kunskap och information 

I sex av de granskade artiklarna framkom behovet av kunskap och information om behandling och 

sjukdom. Bristen av kunskap och information skapade ångest och rädsla hos patienter, men när 

behovet tillfredsställdes upplevde patienterna sig trygga, tröstade och fridfulla. Bristen på kunskap 

innebar att patienterna upplevde rädsla, lidande och desperation till följd av ovetskap om 

sjukdomen (Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton, 2004), och uttrycktes genom att patienter 

hade många frågor om sitt tillstånd och sin behandling (Nixon & Narayanasamy, 2010). 

Blinderman och Cherny (2005) visade att diagnosen gav patienter en känsla av fridfullhet och 
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genom kunskapen om sjukdomen kände de sig tröstade. Kunskapen om sin behandling gav 

patienterna en möjlighet att vara delaktiga i sina liv (Hermann, 2001). Patienterna uttryckte ett 

behov av att veta att vårdare gjorde allt de kunde för att hjälpa dem (Mok, Wong & Wong, 2010). 

 

Truth-telling helps patients learn better about their cancer status and have hope for survival. 

Then, they‟ll be less frightened. (Hsiao m.fl., 2010, s. 954) 

Sökandet efter mening med livet 

Tankar kring meningen med livet och viljan att hitta meningen med livet genomsyrade alla artiklar. 

Sökandet efter mening gav patienter styrkan för att kunna fortsätta att vara delaktiga i sina liv. 

Meningen med livet kunde hittas genom att hjälpa andra, arbeta frivilligt (Hsiao, Gau, Ingleton, 

Ryan & Shih, 2010), visa medlidande för de som lider, svara på frågor, skapa trygghet, vara 

förebild för andra sjuka människor, ge råd (Chiu, 2000) och genom att donera sin kropp (Chao, 

Chen & Yen, 2002; Hsiao m.fl., 2010). Genom att hjälpa andra lär de sig att hjälpa sig själv (Chiu, 

2000). Några patienter ansåg att deras syfte var att vara en god människa (Mok, Wong & Wong, 

2010). Även om patienterna inte kunde göra något konkret för att hjälpa andra kunde de be för dem. 

 

I need to be helped by people, but I also want to give back. I want to still be able to help. 

(Hermann, 2001, s. 70) 

 

Meningen med livet kunde även hittas genom sin relation med andra och genom sin tro på en 

Gud/Högre makt. Patienterna kunde finna mening genom umgänge med sin familj, sina vänner 

samt genom att föda och uppfostra barn, och de patienter som hittade meningen med livet genom 

sin tro uttryckte det genom umgänge med andra människor av samma trosuppfattning (Blinderman 

& Cherny, 2005). Meningen med livet för vissa patienter handlade om att ge och ta emot kärlek 

(Blinderman & Cherny, 2005; Chao, Chen & Yen, 2002). 

 

Meaning comes from my family, work, friends and religion. […] It is enough to look at my 

grandchildren and children. This is the meaning in my life.  

(Blinderman & Cherny, 2005, s. 377) 

 

Att närma sig döden eller att drabbas av en allvarlig sjukdom väckte tankar på meningen med livet 

hos många patienter. Några undrade vad de hade gjort för att förtjäna sjukdomen och kände sig 

skyldiga för att de inte har hunnit göra så mycket under sina liv (Nixon & Narayanasmy, 2009),  
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medan andra kände frid och hittade meningen med livet genom att acceptera att de var döende 

(Mok, Wong & Wong, 2010) och genom att ha funnit svaret på varför de fick sjukdomen (Chiu, 

2000).  

 

Livet kunde även upplevas som meningslöst och en del patienter hade svårt att se meningen med 

livet (Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton, 2004). I studien av Blinderman och Cherny (2005) 

upplevde en minoritet av patienterna att livet saknade mening genom synsättet att människan endast 

består av materia eller att livet blivit meningslöst sedan sjukdomen, och vissa undrade om det fanns 

någon mening med livet. 

 

I don‟t believe there is meaning to life. A human being is like dust, he comes and then he 

disappears. I don‟t know if there is heaven or hell. What will be, I don‟t know? (Blinderman & 

Cherny, 2005, s. 377) 

Tankar om livet och döden 

Tankar om livet 

Tankar om livet uttrycktes av patienter i åtta av artiklarna. Att leva nära döden medförde att 

patienter gjorde en omvärdering och reflekterade över livet som varit, vilket visade sig som 

tankar kring vad de åstadkommit i sina liv och viljan att lösa familje- och praktiska problem 

innan döden inträffade (Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton, 2004). Patienter funderade 

tillbaka på sina relationer som brutits på grund av död och skilsmässa (Stephenson & Draucker, 

2003) och uttryckte att de behövde göra en överblick av hela livet för att skapa en förståelse för 

varför händelser blev som de blev, vilket i sin tur skapade en förståelse för hur de formats som 

personer (Hermann, 2001). Chao, Chen och Yen (2002) visade på att en omvärdering av livet 

hjälpte dem att känna sig hela och leva i nuet. 

What a messy life I have had! It was like broken pieces and never integrated. But now my 

road is nearly ended, I feel that all the bits are coming together to make a whole. (Chao, Chen 

& Yen, 2002, s. 240) 

Reflektion och omvärdering av livet kunde leda till ett förändrat perspektiv, där sjukdomen blev 

en vändpunkt i livet. Förändringen gjorde att de började se livet klarare och åtog sig nya 

sysselsättningar såsom att gå på målarkurs (Chiu, 2000), skriva ner sina tankar (Blinderman & 

Cherny, 2005) och lyssna på musik (Herman, 2001). Förändringen kunde även innebära att 

patienterna upplevde att de fann sig själva. 
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I was too busy to find myself before, I was muddling on day by day until I was seriously sick. 

Paradoxically, my mind was never as clear as now. (Chao, Chen & Yen, 2002, s. 240) 

Omvärderingen av livet kunde i vissa fall innebära en förändring hos patienternas tro. Det kunde 

visa sig som att en tro föll i bitar och en ny tro etablerades (Chiu, 2000) eller återupptagandet av 

kontakten med Gud (Stephenson & Draucker, 2003), medan andra började ifrågasätta sin tro 

(Murray m.fl., 2004). I studien av Stephenson och Draucker (2003) visade däremot att för de 

flesta patienterna fortsatte det som varit viktigt under livet i form av värderingar och tro att vara 

viktigt när de närmade sig döden. 

I believed in the gods in all forms of religion, no matter whether it was Christianity, 

Buddhism, or Taoism. I prayed to increase my wealth, power, and happiness. But now they 

are not important any more. I hope that there is a loving God I can rely on, and from love of 

Him, everything will become meaningful. (Chao, Chen & Yen, 2002, s. 242) 

Tankar på livet uttrycktes även genom en vilja att leva i nuet. Det visade sig genom att patienter 

uttryckte en önskan om att leva varje dag som att det var deras sista dag i livet (Blinderman & 

Cherny, 2005; Chiu, 2000; Herman, 2001; Mok, Wong & Wong, 2010) och genom att de 

uppskattade den tid de hade kvar att leva (Chiu, 2000).  

Tankar om döden 

Tankar om döden var återkommande i nästan alla granskade artiklar och kunde komma i uttryck 

som att inte ha några tankar om döden före diagnosen (Hsiao, Gau, Ingleton, Ryan & Shih, 2010) 

eller att börja tänka mer på döden efter diagnosen (Blinderman & Cherny, 2005). Patienterna 

kunde uppleva rädsla och ångest efter diagnos (Blinderman & Cherny, 2005; Murray, Kendall, 

Boyd, Worth & Benton, 2004) medan andra hade hittat vägar att hantera dessa tankar 

(Blinderman & Cherny, 2005) t.ex. genom religion och filosofi och genom att acceptera döden 

som en oundviklig del av livet (Hsiao m.fl., 2010). Vissa patienter uttryckte att de inte var rädda 

för döden på grund av god prognos (Blinderman & Cherny, 2005) och tron på Gud (Chao m.fl., 

2002), medan andra var rädda att komma till helvete efter döden (Stephenson & Draucker, 2003) 

eller för att dö ensamma (Blinderman & Cherny, 2005). Patienter uttryckte en vilja om att dö 

fridfullt och utan lidande (Hsiao m.fl., 2010; Blinderman & Cherny, 2005).  

Istället för att förneka döden accepterade patienterna den som det ultimata målet i livet och 

överkom sin ångest (Chiu, 2000). Andlig ångest visade sig genom att patienterna frågade sig 

frågan ”varför jag?” (Nixon & Narayanasamy, 2010; Herman, 2001), medan andra hade försonats  
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med den frågan och tröstade sig själva med svaret att sjukdomen kunde ha drabbat vem som helst 

(Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton, 2004). Accepterandet av döden gav en känsla av inre 

frid och ett utvidgat livsperspektiv (Mok, Wong & Wong, 2010; Chiu, 2000).  

Whenever I think about death, I wonder why people live….When a person is born into this 

world, they probably already have a preordained mission in life. I can receive some strength 

or comfort from inside myself. (Chiu, 2000, s. 43) 

En tro på liv efter döden relaterades till en tro på en högre makt och en längtan att kunna träffa 

döda närstående i himlen (Mok m.fl., 2010). Hos patienter som trodde på återfödelse uttrycktes 

en vilja om att anhöriga inte skulle gråta efter deras död (Chao, Chen & Yen, 2002).  

Patienter försökte undvika tankar på döden vilket visades i studien av Hsiao m.fl. (2010) där en 

patient försökte undvika att tänka på döden, då patientens sängnummer 514 lät som ”låta dig dö” 

på taiwanesiska.  

Our future is destined by fate, fortune and Feng-Shu. My bednummer is „514‟ and opposite 

bed is bed „512‟ that sounds like „let you starve‟ in Taiwanese; I decided to move to bed 

„513‟ although it cost med NT $300 (US$9,32) for this change. (s. 954) 

Att känna hopp 

I sju av de granskade artiklarna uttryckte sig andlighet i form av att känna hopp genom en kamp för 

överlevnad, alternativa behandlingsmetoder och/eller hopp om mer tid för att hinna uträtta saker 

eller lösa problem. Hoppet uttrycktes som att cancern inte skulle sprida sig och möjligheten att få 

leva så länge som möjligt utan svaghet eller beroende, samt genom att hinna se sina barn växa upp, 

gifta sig och se sina barnbarn (Blinderman & Cherny, 2005). Patienter ville även leva tillräckligt 

länge för att hinna med att t.ex. resa eller avsluta livsmål såsom uppfostra barn, men även lösa 

konflikter och bli av med bittra känslor samt en del hade önskan om att planera sin egen begravning 

(Hermann, 2001).  

Önskan om att bli ihågkomna uttrycktes av patienter, och visades genom viljan att lämna något 

efter sig, t.ex. ett ljudband med dennes röst (Stephenson, Draucker & Martsolf, 2003) eller genom 

upprättandet av ett testamente, där någon testamenterade sin kropp till ett sjukhus och flera 

planerade sin egen begravning (Chao, Chen & Yen, 2002). 

 

I have prepared for everything, including my will and my own funeral. But I still hope that I can 

survive until my son graduates from university. (Chao, Chen & Yen, 2002, s. 240) 

 



 

  19(31)  

I hoppet om överlevnad eller att få mer tid återfanns kampen mot sjukdomen och döden. Patienter 

uttryckte en vilja att förbereda sig inför döden i sin kamp att upprätthålla någon sorts kontroll och i 

kampen mot sjukdomen kunde patienter finna hopp om överlevnad. En metod för patienterna att 

kämpa och uppleva hopp var genom att hitta alternativa behandlingsmetoder, såsom meditation, 

healing, akupunktur (Blinderman & Cherny, 2005), medicinska örter och nyttig mat (Hsiao, Gau, 

Ingleton, Ryan & Shih, 2010). Patienter kunde även kämpa sig igenom uppgifter de ville få gjorda, 

trots att det i vissa fall var nära att orsaka deras död och de patienter som upplevde sig ha kontroll 

över sjukdomen och döden uttryckte det som en kamp (Stephenson, Draucker & Martsolf, 2003). 

Trots att vården inte kunde göra något mer fortsatte patienter att kämpa. 

 

I said, ”I walked in; I‟m gonna walk out. I‟m not dying that easy.” I think I fooled everybody 

„cause they said there‟s nothing more they can do. But they were wrong; I got better; I went 

home. (Stephenson, Draucker & Martsolf, 2003, s. 55) 

Don´t lie down, get up and fight it, cause it can be beat and you´re the only person that can beat 

it. (Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton, 2004, s. 42) 

 

I kampen mot sjukdomen kunde kampen i vissa fall ta sig form av förnekelse, där patienterna 

förnekade sin sjukdom för att klara av att hantera livet.  

 

I think, like most people, I couldn‟t quite believe what I had got, I tried to put it to the back of 

my mind so I didn‟t get too upset. (Nixon & Narayanasamy, 2010, s. 2265) 

 

Ett fåtal patienter uttryckte känslan av hopplöshet och pessimism, förlust av hoppet kunde ske i 

samband med dåligt besked om behandlingen eller sjukdom (Blinderman & Cherny, 2005). 

Patienterna upplevde hopp efter löfte om att behandling kunde ge mer tid och bättre livskvalitet, 

samtidigt som de kastades mellan hopp och förtvivlan (Murray m.fl., 2004). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Graneheim och Lundman (2004) menar att tillförlitligheten i en studie kan diskuteras utifrån 

aspekterna credibility, dependability och transferability, vilket i Bryman (2011) översätts till 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.  

 

Trovärdighet 

Litteraturöversikt valdes som metod till den här uppsatsen. En upplevd nackdel med metoden är att 

uppsatsen utgår från material som redan bearbetats och nu fått genomgå ytterligare en bearbetning, 

vilket kan leda till att materialets ursprungliga mening förloras.  

Analysen inspirerades av kvalitativ innehållsanalys, som inom omvårdnadsforskning i huvudsak 

använts till analys utav transkriberade intervjuer, observationsprotokoll, dagböcker, journaler och 

videofilmer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). I den här uppsatsen används innehållsanalys 

på artiklars resultat, där både forskarnas analys och citat från patienter förekommer. Genom att ha 

använt sig av redan bearbetat material kan, förutom att materialets ursprungliga mening förloras, de 

citat som artikelförfattarna valt att använda vara tagna ur sitt sammanhang. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att valda meningsbärandeenheter inte ska vara vare sig för stora eller för 

små för att trovärdighet ska uppnås. Materialet som använts i analysen kan ha byggt på för små 

textstycken och därigenom kan trovärdigheten ha påverkats. Om meningsenheterna blir för stora 

kan innehåll gå förlorat då meningsenheterna kan ha flera olika betydelser som kan gå förlorat 

under analysens gång (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). I datainsamlingen låg stort fokus 

på att inte förlora någon menings betydelse och därav blev många av meningsenheterna små. 

Artiklarna som använts till analysen är från Australien, Hong-Kong, Israel, Storbritannien, Taiwan 

och USA och de religioner som återfunnits i artiklarna är kristendom, judendom, buddism, taoism, 

islam, konfucianism samt en del patienter som inte tillhör någon religion men tror på någon högre 

makt. Detta visar på att uppsatsens resultat omfattar flera olika kulturer, vilket kan ses som en 

intressant variation. Genom att utgå från ett material där deltagarna har olika perspektiv, kön och 

ålder blir det en positiv spridning av resultatet vilket ökar trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 

2004). 

Hur mycket data som ska tas med i en studie varierar och beror på hur komplex forskningsfrågan är 

samt kvaliteten på data (Graneheim & Lundman, 2004). Till analysen valdes tio artiklar som 

svarade på den här uppsatsens syfte, vilket bör vara tillräcklig mängd data. I sökningarna efter 
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artiklar upplevdes det svårt att finna artiklar som var relevanta för den här uppsatsens syfte, vilket 

innebar att artiklar som inte endast innehöll patientperspektiv inkluderades. Artikeln nr 7 (se bilaga 

2) lyfte fram att andiga funderingar var viktiga för patienterna och att de upplevde andliga behov 

oavsett om de hade någon religiös tro eller ej. Artikel nr 9 visade på hur patienter upplevde sin 

andlighet. Båda dessa artiklars resultat ansågs innehålla data av vikt då de svarade på uppsatsens 

syfte.  

Bryman (2011) menar att forskare ska hålla sig objektiva och att inte låta förförståelse påverka 

utförandet av studien eller slutsatserna. Vid urvalet av vetenskapliga artiklar och vid 

resultatanalysen fanns det en risk att förförståelsen inom området skulle påverka resultatet men 

detta har undvikits genom att hela tiden ha hållit sig nära texterna samt kontinuerligt fört en dialog 

om hur olika aspekter uppfattats för att sedan nå konsensus.  

Pålitlighet 

Genom att ha diskuterat arbetet i handledningsgrupp och haft utomstående som läst igenom 

uppsatsen under processens gång har synpunkter framkommit som hjälpt till att utveckla texten. 

Målet med det, tillsammans med att ha fört anteckningar om vad som gjorts, har varit för att skapa 

förståelse för hur processen gått till. De artiklar som valdes ut hade publicerats under tidsspannet 

2000-2010, vilket kan ses som att resultatet är baserat på aktuell forskning inom området. I 

sökningen efter artiklarna fanns ingen tidsbegränsning för när artiklarna skulle vara publicerade, 

men det som fanns var endast nyligen publicerade artiklar vilket tycks visa på att andlighet är ett 

ämne som nyligen börjat uppmärksammas av forskare inom vården. De vetenskapliga artiklarna 

som användes i analysen var skrivna på engelska. Uttryck och ordspråk kan skilja mellan språk och 

vid översättning kan den korrekta betydelsen gå förlorad. Flera av artiklarna var skriva i icke 

engelskspråkiga länder och därför kan det antas att artiklarnas författare saknade engelska som 

modersmål, och i översättningen till engelska kan en felöversättning ha skett. Engelska är inte 

heller vårt modersmål och i ett försök att säkerställa korrekt förståelse har lexikon använts och i 

översättningen från engelska till svenska kan då även där ha skett en felöversättning. Dessa 

potentiella felöversättningar kan anses minska pålitligheten. 

Överförbarhet 

Om en kvalitativ studie är överförbar eller inte är i huvudsak upp till läsaren att avgöra (Graneheim 

& Lundman, 2004). Det som avgör om en studie är överförbar är om resultatet går att överföra till 

andra sammanhang eller grupper (Polit & Beck, 2010). För att underlätta bedömningen av 

uppsatsens överförbarhet har det gjorts en noggrann beskrivning av de artiklar som valts ut till 

analys, datainsamlingen och analysprocessen. Överförbarheten ökar om resultatet är innehållsrikt 
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och presenterat med lämpliga citat (Graneheim & Lundman, 2004). Vid valet av citat har målet 

varit att de ska svara på studiens syfte samt att de ska vara tydliga och beskrivande i sitt 

sammanhang. Avsikten med att ta med citat har varit att låta läsaren själv kunna göra en bedömning 

av det patienterna uttrycker samt att göra resultatet tydligare.  

Resultatet har utgått från svårt sjuka patienter men kan anses vara överförbart till andra 

patientgrupper, då andliga frågor väcks hos människor när disharmoni mellan kropp, själ och ande 

uppstår (Watson, 1993). Då studier med fokus på barn har exkluderats anses inte resultatet vara 

överförbart på den patientgruppen.   

Resultatdiskussion 

Det tycks finnas en förvirring kring begreppet andlighet och dess betydelse, då begreppet andlighet 

saknar en enhällig definition. I resultatet framkommer att de flesta patienter i första hand kopplar 

andlighet till religion samtidigt som det visar på att andlighet är ett mycket vidare begrepp än att 

endast innefatta religion. Religionen är däremot en viktig del av andligheten, vilket kan ses i 

resultatet då religion återkommer i flera kategorier. Resultatet styrks av Tanyi (2002) som påstår att 

andlighet kan ha ett samband med religion utan att de förutsätter varandra. Resultatet styrks även 

av Strang och Strang (2001) som visar på att andlighet är ett vidare begrepp än endast religion, 

trots att begreppen ibland används som synonymer. 

 

Resultatet visar på att patienter uttrycker sin andlighet som ett behov av relation med sig själv, 

andra, Gud/Högre makt samt naturen. Yousefi, Abedi, Yarmohammadian och Elliott (2009) hävdar 

att relationer är ett fundamentalt mänskligt behov och att relationerna är kärnan i andlighet. 

Relationer kan även ses som ett socialt behov och därför skulle det kunna ifrågasättas om relationer 

verkligen är ett andligt behov. Edwards, Pang, Shiu och Chan (2010) menar dock att relationer är 

ett andligt behov och att relationer med andra är den viktigaste dimensionen av andlighet. I 

resultatet framkommer det att relationerna kan upplevas som ett stöd och som något som ger styrka. 

När en patient drabbas av svår sjukdom kan en förändrad självbild uppstå till följd av bland annat 

förlust av autonomi. Den förändrade självbilden väcker ett behov av att skapa en tryggare relation 

till sig själv genom kärlek, vilket kan medföra inre frid. Den inre friden kan även finnas när 

patienter accepterar sjukdomen, och accepterar den som en del av sig själva. Mok och Chiu (2004) 

visar på att en relation mellan patient och vårdare som innehåller tillit, vårdande och ömsesidighet 

leder till ett förbättrat fysiskt och psykiskt tillstånd samt hjälper patienter att anpassa sig till 

sjukdomen och minskar patientens smärta. Grunden till en kraftfull relation mellan patienter och 
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vårdare ligger i att vårdare uppmärksammar och bemöter patienters behov och önskemål (Mok & 

Chiu, 2004). 

 

I resultatet ses det att förnekelse kan vara ett sätt för patienter att hantera sjukdomen, vilket skulle 

kunna ses genom behovet av att hålla sig sysselsatt. Strang och Strang (2001) anser att 

sysselsättning kan vara ett sätt att distansera sig från sjukdomen, och menar att distansering och 

förnekelse är olika sätt att hantera sjukdomen. Det framkommer i resultatet att ett fåtal patienter 

uttrycker ett behov av avskildhet, men många uttrycker ett behov av att t.ex. skriva, läsa, meditera, 

promenera och lyssna på musik, vilket kan vara ett uttryck för just avskildhet. Sjuksköterskor ser 

behov hos patienter av att få vara för sig själva och att få lugn och ro, vilket är viktiga behov att 

respektera genom att tillåta patienten att vara ifred (Strang, Strang & Ternestedt, 2002). Många 

andliga företeelser kräver avskildhet och en person kan uppleva avskildhet trots att hen är omgiven 

av andra människor (Sinats m.fl., 2005). 

 

Resultatet visar att patienter har ett behov av att kommunicera vilket kan ske genom att samtala 

med närstående eller vårdare men även genom bön. Genom att samtala om vardagliga saker kan 

patienter känna att de är samma person som innan sjukdomen och uppleva sig som delaktiga i sin 

omvärld. Det finns även ett behov hos patienterna att bara ha någon närvarande, vilket både kan 

innebära att ha någon som lyssnar eller bara som sällskap. Strang, Strang och Ternestedt (2001) 

bekräftar att sjuksköterskor anser detta som viktigt, men att tidsbristen inom vården är ett problem. 

Amoah (2011) menar att genom att låta en patient prata med någon som endast lyssnar kan 

patienten själv finna svaret på sina funderingar. Genom det vårdande samtalet känner sig patienter 

värdiga, sedda och bekräftade, vilket hjälper dem att kunna sätta ord på sitt lidande (Wiklund, 

2003). Lyssnandet är en del av den andliga omvårdnaden (Smyth & Allen, 2011). Bön syntes vara 

ett viktigt andligt behov, och McGrath (2003) menar att bönen är ett viktigt kommunikationsmedel 

med den enskilda personens Gud.  

 

I resultatet framgår det att relationen till Gud/Högre makt upplevs som något upplyftande och är en 

källa till styrka och ger välmående samt hjälper patienter att hantera sjukdomssituationen och att 

släppa kontrollen. Patienters tro kan variera under livet och vid mötet av sjukdom kan en tro både 

upptäckas och ifrågasättas. Även McGrath (2003) menar att tron ger en känsla av trygghet, lugn 

och styrka, samt förklarar att när patienter drabbas av svår sjukdom kan de både få sin tro förstärkt 

och att de kan vända sig bort från tron då de inte förstår varför de drabbats av sjukdom. En tro på 

Gud/Högre makt kan även leda till religiöst lidande genom att sjukdomen ses som ett straff av Gud. 
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Pargament, Smith, Koenig och Perez (1998) menar att religion kan vara en källa till svar men även 

en källa till lidande. Lidande genom religion kan uppstå när en människa bryter mot religionens 

regler och värderingar, vilket kan göra så att de upplever att Gud är besviken på dem (Satterly, 

2001).  

 

Resultatet visar på vikten av glädje och positiva tankar för patienterna. Patienterna vill hellre se 

leenden från anhöriga och vårdare än att se dem ledsna. Genom att ha kontakt med naturen 

upplever patienterna glädje och välmående. För att kunna skapa välmående i situationen av svår 

sjukdom visar Tan, Braunack-Mayer och Beilby (2005) på vikten av att både patienter och deras 

anhöriga har en känsla av humor men de visar även på att denna humor kan ha negativa aspekter då 

humor kan vara ett sätt genom vilken patienten döljer rädsla. 

 

Resultatet talar för att kunskap och information om sin sjukdom är viktigt för patienter då de 

befinner sig i en sårbar situation. Patienterna uttrycker detta behov genom att ställa mycket frågor 

samt söka efter information om sin egen sjukdom och behandling. Kunskap och information är som 

ett stöd som ger trygghet och ro och ger patienterna en möjlighet att vara delaktiga i sina liv, medan 

bristen på kunskap och information skapar oro hos patienterna. Detta kan ses i kontrast till att det 

enligt Tan, Teo, Wong och Lim (1993) finns en uppfattning hos närstående i österländsk kultur om 

att kunskapen om diagnosen kan leda till att patienterna känner ångest, oro, tappar hoppet och slutar 

att kämpa. 

 

Resultatet visar att då patienterna får sina behov tillfredställda genom relationer, kunskap och 

information känner de hopp vilket leder till att de börjar kämpa. Kampen uttrycks bland annat 

genom att patienterna försöker finna alternativa behandlingsmetoder när den klassiska medicinen 

misslyckas. Enligt Hsu, BlueSpruce, Sherman och Cherkin (2010) ger alternativa 

behandlingsmetoder ökad avslappning, förbättrat känslotillstånd och ökat hopp medan Helyer m.fl. 

(2006) menar att patienter kan reagera olika på alternativa behandlingsmetoder och dessa kan delas 

in i två grupper. Den första gruppen är patienter som är desperata använder sig av flertalet olika 

behandlingsmetoder och har en ökad stress som orsakar ökad ångest och depression. Den andra 

gruppen däremot håller sig till ett mindre antal metoder och har en minskad ångest och depression.  

 

Resultatet talar för att när patienter drabbas av svår sjukdom kan de hamna i ett känslotillstånd av 

hopplöshet och meningslöshet, vilket är två av de faktorerna som väcker sökandet efter mening 

med livet och tankar om livet och döden. Strang, Strang och Ternestedt (2002) bekräftar i sin studie 



 

  25(31)  

att meningslösheten får patienter att börja söka efter meningen med livet, vilket ofta kan associeras 

till hoppet (Tan, Braunack-Mayer & Beilby, 2005). 

Resultatet visar på att patienter kan finna mening med livet genom sina relationer till andra och till 

Gud/Högre makt. Detta ses även hos Strang och Strang (2001) som också visar på att musik, jobb 

och fritidsintressen ger mening med livet. Resultatet visar även på att när patienter bli svårt sjuka 

börjar de att omvärdera sina liv, vilket enligt Strang och Strang (2002) är viktigt för patienter och 

hjälper dem att se meningen med livet. Sökandet efter meningen med livet kan handla om att finna 

svar på existentiella frågor, såsom varför man lever eller varför man drabbats av sjukdom, vilket 

underlättar accepterandet av sjukdomen (Carlén & Nilsson, 2008).  

I resultatet framkommer det att en del patienter har en tro på liv efter döden och Adelbratt och 

Strang (2000) visar på att denna tro hjälper patienter att dämpa ångesten de upplever inför döden. 

Tron på livet efter döden hjälper patienterna då de inte behöver uppleva slutet på sin egen existens 

samt en absolut separation från sina närstående (McGrath, 2003), vilket i den här uppsatsens 

resultat uttrycks som en längtan efter att få återförenas i himlen. McGrath menar att det inte bara är 

religiösa som tror på livet efter döden utan även ateister.  

 

Resultatet visar på att andligheten, såsom Hussey (2009) beskriver det, kan uttryckas som tankar, 

känslor, erfarenheter och behov. Narayanasamy (2007) definierar andlighet som mening, hopp, 

relationer till sig själv, andra och Gud/Högre makt, vilket stämmer väl överens med hur patienterna 

i den här uppsatsen har uttryckt sin andlighet.  

Slutsats 

Vårdare måste vara medvetna om den andliga aspekten hos människan eftersom människan är en 

enhet av kropp, själ och ande. Det råder oklarhet kring begreppet andlighet, vilket gör det svårt för 

sjuksköterskor att uppmärksamma andliga behov hos patienter. För att kunna ge den andliga 

omvårdnaden underlättar det för vårdarna om de är medvetna om hur patienter uttrycker sin 

andlighet. Svårt sjuka patienter uttrycker sin andlighet som att vara i behov av relationer, behov av 

kunskap och information, sökandet efter meningen med livet, tankar på livet och döden samt att 

känna hopp. Om behoven inte blir tillgodosedda kan hopplöshet uppstå vilket väcker existentiella 

funderingar. Dessa funderingar rör mening med livet samt tankar om livet och döden. Andlighet är 

ett vidare begrepp än endast religion, trots att religion oftast är det första som associeras med 

andlighet.  
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Klinisk betydelse 

I sjuksköterskans yrke ingår det att se till hela människan, utifrån det fysiska, psykiska, sociala, 

kulturella och andliga, och det är först när detta följs som vården blir vårdande. I uppsatsen 

framkommer det att sjuksköterskor upplever brister i sin utbildning samt att både sjuksköterskor 

och patienter saknar kunskap om vad andlighet innebär. Kunskapen om begreppet andlighet finns 

inom forskning, men den når inte verksamheten och utbildningen.  

Den här uppsatsen hoppas bringa en viss klarhet i hur patienter uttrycker sin andlighet och då även 

vad patienterna applicerar på begreppet andlighet. Andlig omvårdnad bör implementeras både i 

utbildningen och i verksamheten. Några förslag till hur detta kan genomföras i verksamheten är att: 

- skapa möjligheten till flexibla besökstider  

- skapa möjligheten till privata rum  

- hålla en positiv attityd gentemot patienter och deras anhöriga  

- komma ihåg att erbjuda kontakt med patienters religiösa samfund  

- våga fråga patienter om deras andliga behov, det kanske allra viktigaste 

Implementerandet av andlig omvårdnad i verksamheten skulle kunna innebära mer välmående 

patienter då de skulle vara lugnare och mindre oroliga.  

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Mängden forskning på hur svenska patienter uttrycker sin andlighet är liten och utgår än så länge i 

första hand från hur sjuksköterskorna uppfattar patienternas behov. Även fast de resultat som finns 

om hur patienter uttrycker andlighet kan ses överförbara, då liknande resultat återfinns i olika 

kulturer, kan det med säkerhet inte sägas att det är applicerbart på svenska patienter förrän det har 

undersökts. Den här uppsatsen skulle kanske kunna ligga till underlag för att i framtiden genomföra 

en empirisk studie på hur svenska patienter uttrycker sin andlighet. Den mesta forskning som finns 

utgår från en varierad population där patienterna kommer från olika kulturer eller har olika 

religioner. Därigenom har tanken väckts om det finns en skillnad i de andliga behoven hos patienter 

med olika religioner och olika kulturer. 

I resultatet finns en studie från Taiwan där behovet av kunskap beror på att patienterna inte alltid 

blir informerade om sin sjukdom och vilken behandling de genomgår. I många länder väljer vårdare 

att endast informera anhöriga om vilken sjukdom en patient drabbats av och de anhöriga tar sedan 

själva beslutet om patienten ska få veta det (Tan, Teo, Wong & Lim, 1993). Ett förslag är att 

genomföra en studie med fokus på att undersöka vilken inverkan kulturen har på hur patienter 

uttrycker sin andlighet. 
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STOR-

BRITANIEN 

var i åldrarna 18-69.  

Innehållsanalys gjordes. 

 

Känslomässigt stöd. 

Patienter uppgav också hur 

sjuksköterskor kunde 

stötta dem med deras 

andliga behov. Dessa 

strategier var; flexibilitet 

med sjukhusets policy, 

kommunikation, länk till 

familj, skaffa privat sfär, 

religiöst stöd, 

känslomässigt stöd, 

sälskap/ trygghet, 

förklarande och praktiska 

stöd, sensitivitet och skapa 

positiv vårdmiljö. Vissa 

patienter tyckte inte att 

andlig omvårdnad var en 

av sjuksköterskornas 

uppgift. 
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Medel 

Penman, J., 

Oliver, M. & 

Harrington, A., 

2009. 

Spirituality and 

spiritual 

engagement as 

perceived by 

palliative care 

clients and 

caregivers. 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

AUSTRALIEN 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av 

andlighet och 

andligt 

engagemang som 

uppfattat hos 

patienter i livets 

slutskede och 

deras vårdare. 

Kvalitativ ansats med 

djupa intervjuer. fyra 

patienter i livets 

slutskede, fyra vårdare 

och sex f.d. vårdare. 

Hermeneutisk/fenomeno

logisk metod användes 

vid analys. 

Fyra teman relaterade till 

andlighet hittades. 1- Gud, 

2- Coping, 3- Religion, 4- 

Relationer med andra. 

Tre teman relaterade till 

andligt engagemang 

hittades: 1- Upprätthålla 

relationer, 2- Kärlek, 3- 

Deltagande i religiösa 

aktiviteter. 
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Medel 

Stephenson, P.,  

Draucker, C. & 

Martsolf, D., 

2003. The 

experience of 

spirituality in 

the lives of 

hospice 

patients. Journal 

of Hospice & 

Palliative 

Nursing. 

USA 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av 

andlighet i svårt 

sjuka patienters 

liv.  

Kvalitativ studie med 

halvstrukturerade djupa 

intervjuer. 

 Sex patienter från 

hospice deltog. 

Deltagarna var primärt 

män och protestanter i 

åldrarna 46-99. Alla var 

vita och de flesta hade 

cancer. Analys av 

materialet gjordes 

fenomenologisk/hermen

eutisk metod. 

Ett tema, två kategorier 

med två underkategorier 

vardera hittades. Tema: 

Dö såsom du lever. 

Kategori 1- Vem 

bestämmer? a- Jag 

bestämmer. b- Gud 

bestämmer. Kategori 2- 

Kontakt och förlorad 

kontakt. a- Kontakt och 

förlorad kontakt mellan 

människor. b- Kontakt och 

förlorad kontakt med Gud. 



 

    

Bilaga 3 

Granskningsmall för vetenskapliga artiklar (SBU, 2012) 

 Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

1. Syfte 

a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning? 

□ □ □ □ 

2. Urval 

a) Är urvalet relevant? □ □ □ □ 

b) Är urvalsförfarander tydligt skrivet? □ □ □ □ 

c) Är kontexten tydligt beskriven? □ □ □ □ 

d) Finns relevant etiskt resonemang? □ □ □ □ 

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? □ □ □ □ 

Kommentarer syfte, patientkarakterstika, kontext etc.  

3. Datainsamling 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? □ □ □ □ 

b) Är datainsamlingen relevant? □ □ □ □ 

c) Råder datamättnad? □ □ □ □ 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 

datainsamlingen? 

□ □ □ □ 

Kommentarer urval, datainsamling, datamättnad etc.  

4. Analys 

a) Är analysen tydligt beskriven? □ □ □ □ 

b) Är analysförfarandet relevant i relation till 

datainsamlingsmetoden? 

□ □ □ □ 

c) Råder analysmättnad? □ □ □ □ 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 

analysen? 

□ □ □ □ 

Kommentarer analys, analysmättnad etc.  

5. Resultat 

a) Är resultatet logiskt? □ □ □ □ 

b) Är resultatet begripligt? □ □ □ □ 

c) Är resultatet tydligt beskrivet? □ □ □ □ 

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? □ □ □ □ 

e) Genereras hypotes/teori/modell? □ □ □ □ 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? □ □ □ □ 

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)? □ □ □ □ 

Kommentarer resultatens tydlighet, tillräcklighet etc.  

 


