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”Den vanligaste orsaken till att patientens helhetsvård inte tillgodosetts är vår oförmåga att 
känna igen och bemöta människans andliga behov” (Eriksson, 2004, s.37). 
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Sammanfattning 
Problem och syfte: I det vardagliga vårdarbetet förbises ofta patientens andliga dimension. 
En av anledningarna kan vara att en tydlig bild av begrepp och former i vilka andligheter kan 
uttrycka sig i ett sekulärt samhälle saknas hos vårdarbetare. Syftet med denna studie var att 
belysa i vilka former och uttryck som andligheten framträder hos sjukvårdspatienter oavsett 
om de anser sig vara troende eller inte samt överblicka vårdforskarens idéer om andlighet. 
Metod: Som metod valdes beskrivande metasyntes, där 12 vårdvetenskapliga studier 
analyserats och sammanställs till en ny helhet. Resultat: I vår analys kom vi fram till att 
vårdaren måste vara beredd att se patientens andliga dimension. Vilken består av Tro, Mening 
och Relationer samt Frågor utan svar som ska bemötas och bekräftas i de olika former och 
uttryck som de framträder. Vårdforskarens idéer om andlighet ses vara tillräckligt breda och 
omfattande för att bekräfta patienternas upplevelse. Relevans för praktiken: Genom att 
förknippa andlighet uteslutande till religion och kultur kan det andliga lätt förbises hos 
patienten eller så anses det inte vara vårdarens sak att bemöta. Vårdvetenskaplig forskning 
bekräftar inte den snäva synvinkeln på andlighet, utan presenterar däremot ett brett och 
omfattande spektrum av former i vilka det andliga kan uppträda hos patienten. Ny förståelse 
kring patienters andlighet kan användas av vårdpersonal för att förbättra vården av patienter 
sedda som den multidimensionella individ den är. 
 
Nyckelord: andlighet, patient, vårdforskare, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie 
 
 

Abstracts  
Aim: The purpose of this study was to highlight in what forms and manifestations spirituality 
emerges in medical patients whether they consider themselves believers or not. The other aim 
was to analyse spiritual ideas of nursing scientists – authors of the patients’ oriented studies to 
come to the better understanding of the situation with spirituality in caring. Method: 
Descriptive meta-synthesis was chosen, in which 12 nursing studies were analyzed and 
compiled in a new integrity. Results: The analysis shows that caregivers must be ready to 
meet and confirm the spiritual dimension consisting of Faith, Meaning, Relationship and 
Questions without answers in the various forms and expressions they emerge in patient’s 
experience. Nursing scientists showed ideas broad enough to confirm patients’ experience.  
Relevance for clinical practice: By include spirituality only to religion and culture the 
dimension are easily forgotten, it can also in those forms mean that caregivers doesn’t see it 
as theirs to confirm. Nursing science do not with hold that small view of spirituality, instead 
the science presents a broad spectra of forms in which patients spirituality can appear.  New 
insights about patients’ spirituality can be used by health care professionals to improve the 
care of patients as multidimensional human beings.  
 
Keywords: spirituality, patient, nursing scientists, descriptive synthesis, systematic review.  
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Inledning 
- Vad ska jag nu leva för? frågar Tommy och tittar mot fönster. Det är mörkt. Det är kväll. Jag 
vet inte vad jag skulle säga… Jag, som bara är en sjuksköterskestudent och gör praktik på den 
här avdelningen.  
 
Tommy är drygt femtio år, han äger ett företag, har jobbat mycket och stressat mycket. Hans 
kroppspulsåder har brustit. Det gick att rädda hans liv, men ryggmärgen skadades. Han känner 
ingenting från midjan och ner. Hans liv kommer aldrig att bli som förut. 

 
Ska jag låtsas att jag inte hört frågan och fortsätta med kvällsomvårdnad, sprutor, tabletter…? 
Ska jag leta efter kurator, psykiater, präst…? Någon av dem kanske kan komma redan nästa 
vecka. Jag är ju hos Tommy varje dag. Ska jag låtsas om ingenting eller ska jag säga 
någonting. I så fall vad? Om halva min kropp skulle tas ifrån mig… vad skulle jag då ha 
kvar? 
 
På lunchen nästa dag frågar jag min studiekamrat: 
- Vad skulle du säga… till Tommy, som tappat sin mening med livet? 
- Det beror väl på vad som är meningen med livet för honom nu… 
- Hur vet jag det?… Någonting måste det ju finnas. 

 
Här sitter vi och tycker att livet är underbart. Att det finns massor med saker att göra och leva 
för. Där ligger han, som tror att han har tappat allt. I rummet bredvid ligger Elsa som just fått 
diagnos lungcancer. Hon vill leva. Hon undrade häromdagen om jag trodde på ett liv efter 
detta. Vad skulle jag svara? 

 
Här sitter vi och funderar. Det borde finnas någonting bortom den skadade kroppen, det borde 
vara något större, högre, viktigare som både Tommy och Elsa skulle kunna få krafter ifrån. 
Någonting andligt skulle man kunna säga. Men vad är andlighet? Finns det? Ska vi ta hand 
om det? Från dessa frågor och från olikheterna i de svar som vi hittade i våra egna själar har 
vårt problem för uppsatsen vuxit fram. 
 
Jag, Nadja från Ryssland, ortodox kristen som har stöd i min tro i svåra situationer men inte 
vill frälsa någon. Min mor är judinna, förresten, och själv håller jag på med aikido som är 
byggd på zenbuddistisk livsåskådning.  

 
Jag, Mia från Sverige, som är döpt och gift i Svenska kyrkan. Utan att välja någon inriktning 
för min övertygelse anser jag att min själ och ande behöver samma uppmärksamhet och vård 
som min utsida. Genom yoga finner jag ro. 

 
När vi bläddrat i olika böcker upptäckte vi snabbt att det finns nästan lika många definitioner 
av andlighet som det finns författare som skriver om den. Någon av de definitionerna skulle 
kanske passa Tommy. Om vi har varsin definition, hur vet vi då hur Tommy och Elsa, eller 
andra patienter ser på andlighet?  Vilken betydelse får den för dem? Hur upplever människor 
som vårdas sin andlighet? Om det handlar detta examensarbete.  
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1 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras kortfattat begreppsdefinitioner som är centrala för arbetet samt en 
historisk översikt över utveckling av begreppet andlighet. Vidare presenteras viktiga, för detta 
arbete, utgångspunkter utifrån vårdteorier och styrande dokumenten. Bakgrunden avslutas 
med en översikt av tidigare forskning.   
 

1.1 Begreppsdefinition  
Medvetet avstår denna studie från att göra en omfattande definition av begreppet andlighet 
utifrån olika perspektiv för att bevara läsarens öppenhet till alla tänkbara tolkningar av 
fenomenet. Därför inkluderas bara en teoretisk inramning med vissa utgångspunkter som är 
viktiga för förståelsen av arbete (Friberg, 2006).  
 
Ordet andlighet i den bredaste meningen betyder människans strävan efter en icke-materiell 
värld, vilken inte nödvändigtvis behöver ha med religion att göra (Nationalencyklopedin 
[NE], 2008a). Människans Ande definieras som en del av människan som tillsammans med 
kropp och själ bildar en enhet. Anden benämns bland annat som det högsta hos människan, 
tänkandet och innefattar därmed tankar, känslor, handlande etc. Vidare kan Anden också ses 
utifrån ett världsperspektiv, som kosmos, men också från ett transcendent perspektiv med 
något högre väsen i fokus (Association for the Advancement of Psykosynthesis [AAP], 2007; 
Egidius, 2005; Grøn m fl, 1988).  
 
Det visar sig att ordet Sekulär har flera betydelser. Dels avser det långa tidsperioder vilka 
sträcker sig över flera sekel. Dels betyder det något världsligt i motsats till det andliga eller 
kyrkliga (NE, 2008b), vilket avser betydelsen i detta arbete. Sekularisering innebär att man 
utesluter transcendens och därmed har en inomvärldslig åskådning. Politiskt betyder ordet att 
man bör styra samhället helt utan inflytande från religion (NE, 2008c).  
 
Begreppet Andligt/Kulturellt finns bland de sökord som beskriver patientens 
omvårdnadsstatus i dokumentationsmodellen VIPS: Välbefinnande, Integritet, Prevention, 

Säkerhet (Ehnfors m fl, 2000). Där presenteras innehållet av begreppet med följande ord 
”Värderingar, kultur, religion, livsåskådning. Upplevelse av meningsfullhet. Existentiella 
frågor. Mening och avsikt med liv, lidande och död. Önskan om särskilda ritualer, symboler, 
klädsel. Tabun. Trosutövning av betydelse för patient/närstående. Källor för tro och hopp. 
Andlig smärta, förtvivlan. Känslor av skuld, skam, straff. Bönetider. Bibel, Koran, krucifix, 
radband, talisman” (s.150). 
 
Eftersom trascendens återkommer i flera texter behövs en förklaring till ordet. Kortfattat är 
det något ”som ligger utanför det mänskliga medvetandet eller den mänskliga 
fattningsförmågan” (NE, 2009). 
 

1.2 Andlighet i historiskt perspektiv  
Människor har sett sig själva som varelser med en andlig dimension under alla tider. Redan 
tidigt i historien var Gud, människan och naturen centrala begrepp (Eriksson & Frängsmyr, 
2001). Arkeologisk och etnografisk forskning visar också att människan länge har haft vissa 
föreställningar om livet efter döden, andra världar och osynliga krafter som påverkar livet. I 
tusentals år har sådana visioner formats till ritualer och till strukturerade religioner med egen 
världsbild. Redan så tidigt som på 500-talet f kr började man frigöra sig från religiösa och 
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mytologiska föreställningar (Eriksson & Frängsmyr, 2001). Först på Upplysningens tid, 
efterföljd av en omfattande teknisk framgång, kom människan på tanken att hon faktiskt kan 
behärska och bedöma sitt liv själv, helt utan övermäktiga krafter. Tidigare liknande idéer kom 
bara genom enstaka härskare som i så fall ville ta Guds plats, inte avskaffa övermakten ty den 
vill man vara själv. När människan kände sig mogen att leva utan dessa härskare växte andra 
idéer fram. Humanism kan ses vara det mest omfattande konceptet av livet utan Gud men med 
de vanliga och beprövade etiska värderingarna i behåll. Till exempel att man inte ska göra 
mot andra det som man inte vill genomlida själv. Det var ingen Gud, utan just ”de andra” som 
straffade människan (Luik, 1998). 
 
Existentiella frågor har fått sin plats i filosofiska böcker. Existentiella filosofer som 
Kierkegaard, Sartre, Buber, Jaspers, Nietzsche med mera utvecklade sina egna koncept av 
människans liv, mål och mening, till och med om människans gudomlighet (Guignon, 1998). 
Just när Gud började förlora sin härskande plats kom en ny vetenskaplig gren att utvecklas, 
psykologin. Psyke betyder själen och de som inte kunde hitta tröst hos de gamla 
själavårdarna, prästerna, fick vända sig till psykologer och psykoterapeuter (Engström, 1994). 
Men här måste en viktig sak markeras. Från tidens början behandlades själen av präster som 
andens del, andens utskott i en människa. I nutids vardagliga psykologi behandlas själen som 
en del av kroppen.  

 
Den andliga dimensionen går ofta förlorad av psykologer i vardagen (Egidius, 2005)1. En del 
framstående psykologer såg detta tydligt och tidigt. Jung (1979) förklarar sin separation från 
Freud med sitt intresse till den andliga sidan av människan (vilket inte var någonting för 
Freud). Nämnas kan även Assagioli (AAP, 2007), grundare av Psykosyntesen, som beskriver 
”övermedvetande” som människans övre och styrande dimension i mycket andliga uttryck. 
Frankl är också en psykolog känd för sin respekt till den andliga dimensionen av själen.  
 

1.3 Andligheten utifrån vårdvetenskapligt perspektiv  
Andlighet har, teoretiskt sett, sin säkra plats i vården. En praktisk vägledning för detta arbete 
visar sig vara att Eriksson (2004) inte är ensam i sitt begär efter det andliga i vården. Redan 
tidigt i den vårdvetenskapliga historien, allt sedan Nightingale och Henderson efterföljda av 
Peplau, har vårdteoretiker gett sin bild av anden och andligheten i vården även om de inte 
använt just ordet andlighet (Pfettscher, 2006; Tomey, 2006). Flera författare inom 
vårdvetenskapen är överens om att människans andliga dimension inte nödvändigtvis har med 
religion att göra (Ehnfors m fl, 2000; Eriksson, 1987). 
 
Varje individ ska ses som en helhet av dimensionerna själ, kropp och ande (Eriksson, 1987). 
Enligt Eriksson (a.a.) är det i ansningen, som är en kravlös vårdsituation där människan 
accepteras som hon är, som dessa dimensioner vårdas. I denna kravlöshet är beröring centralt 
för att ge anden energi. Beröringen och energin kommer från den kärlek som finns till 
människan. Alla dimensionerna påverkas av varandra oavsett vilken utgångspunkten än är. 
Eriksson (1991) definierar begreppet andlighet som något primärt och ursprungligt. 

                                                 
1 ”Själ - All vetenskaplig forskning om människans och djurens beteende tyder på att det är processer i 
nervsystemet som yttrar sig som medvetna tankar, känslor, inställningar, motiv och handlingsinriktningar… 
begreppet själ har ingen plats i nutida psykologi, eftersom det är förknippat med föreställningar om en av 
nervsystemet oberoende (eventuellt odödlig) ande. Däremot har den andliga dimensionen i människans liv stor 
betydelse både för forskning och praktisk psykologi”. Ord som ande och andlighet som sökord saknas i 
lexikonet! 
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Vårdteologin som Eriksson (1987) beskriver utgår ifrån de existentiella upplevelserna, som 
beskriver människans andliga dimension. Syftet med vårdteologin är att, religiöst oberoende, 
förmedla tanken att varje individ i vården har en andlig dimension. 
 
Anden beskrivs även av Chinn och Kramer (2004) som en del av människan och de uttrycker 
att den aldrig kan ses som något utanför henne. Det är den del av människan som upptäcker 
meningen med livet. Andligheten bör kopplas till värderingar, hopp och attityder, vidare 
belyser Chinn och Kramer (2004) att andlighet ofta binds samman med existentiella frågor. 
Det poängteras att andligheten inte nödvändigtvis har med religion att göra utan istället är 
dras det tydliga band till det personliga kunskapsfältet, vilket innebär att individens erfarenhet 
och upplevelse styr sättet att se på andlighet (a.a.). 
 
Watson (2008) utgår ifrån att människans inre kärna och relation med omvärlden har en stark 
samhörighet med erkännandet av den andliga dimensionen, vilket då ger en möjlighet att nå 
hälsa och läkande.  
 
För att vårda i en humanistisk anda måste vården ske utifrån religiösa och andliga såväl som 
sociala, utvecklingsmässiga och etiska strukturer, beskriver Coffman (2006) utifrån Rays 
teori. Grundstenen i teorin är en andlig-etisk vård, vilken kan ses både som en del och en 
helhet. Det viktiga är att vårdaren förstår att allt har sin mening och är beroende av varandra. 
Andlighet innebär valmöjlighet och kreativitet där vårdaren i vårdsituationen skall fokusera 
på det goda hos människan.  
 
Enligt Neuman (1995) kan andlighet förklaras med en beskrivning av fem stycken 
interagerande stressorer: fysiologiska, psykologiska, sociokulturella, utvecklande och andliga. 
När dessa stressorer fungerar så kan människan leva i harmoni med sig själv och sin situation 
(a.a.). Den andliga variabeln syftar till en inre medfödd grundsten, som påverkar systemet 
oavsett om den någonsin medvetandegörs eller utvecklas av människan eller dennes värld. I 
slutändan måste en identifiering av det inre andliga ske för att nå ett optimalt välbefinnande 
därför att ”the spirit controls the mind, and the mind consciously or unconsciously controls 
the body” (a.a., s.29).  
 
Leininger (Reynolds & Leininger, 1995) verkar vara en av få forskare som förklarar 
andlighetens koppling till miljön och inte till människan. Bland de kulturrelaterade 
omsorgsvärderingar och den kulturella världsbild som Leininger presenterar i sin modell, 
ingår det också religion och andlighet förutom språk, släktförhållanden, politik, utbildning 
samt ekonomi.  
 

1.2 Vårdpersonalens ansvar för det andliga bemötandet  

VIPS modellen (Ehnfors m fl, 2000), som är en grund för omvårdnadsdokumentation, bygger 
på tidigare erfarenhet och står för ett gemensamt språk för sjuksköterskor för dokumentation 
inom sjukvården. Modellen kan ses som ett sätt att kvalitetssäkra vården och tydliggöra den 
dokumentation som sjuksköterskan gör. Om Hälso- och sjukvårdspersonal förbiser 
dokumentationen kan det anses som fara för kvalitetssäkerheten i vården (Hälso- och 
Sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763).  
 
Hälso- och sjukvårdspersonal styrs i sitt arbete av offentliga dokument så som författningar 
och lagar men också riktlinjer och policys. En del är tvingande, andra är rådgivande. Vilket de 
än är så ska vårdpersonal verkar inom dessa ramar, för det är deras ansvar (Socialstyrelsen 
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[SoS], 2005). HSL är en sådan lag och enligt den skall vården ta hänsyn till den unika 
individen och väl bevara dennes integritet. Lagen säger inte uttryckligen att andligheten skall 
bemötas men väl att vården skall tillgodose individens behov.  
 
Ytterligare dokument som talar för att människan har en andlighet och ett behov av att få den 
vårdad är Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen [SoS], 2005). 
Det förklaras att sjuksköterskan skall ”tillgodose patientens basala och specifika 
omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga” (a.a., s.11). 
Enligt samma dokument ska sjuksköterskan vara öppen för individers olika värderingar och 
trosuppfattningar.  
 
En sökning på ”andlig” på Socialstyrelsens webbplats gav 44 träffar. Allt från dokument som 
belyser vården i livets slutskede (Socialstyrelsen [SoS], 2004) till förslag på handlingsplan 
gällande barns hälsa (SoS, 2007) vilken bygger på barnkonventionens artiklar. Andlighet 
nämns bland annat när det gäller barns rätt till utveckling. I den statliga utredningen Döden 

angår oss alla - värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6) visar utredarna att andliga och 
existentiella behov är försummade inom den palliativa vården. Vidare belyses också det 
faktum att personal i allmänhet undviker frågor om dessa behov.  
 

1.3 Patientens andlighet i vårdforskningen 
Även med endast patientperspektivet i fokus finns det ett mycket brett spektrum av 
vårdvetenskapliga texter som behandlar andlighet på olika sätt. Det gör att bilden av 
fenomenet blir mångfacetterad. Samtidig blir det problematiskt att jämföra och analysera 
texter som är skrivna med olika syften även om de utgår från samma perspektiv. Med hänsyn 
till respektive syften kan studierna delas in i åtminstone fem grupper. 
 
I stort sätt alla artiklar som på ett kvalitativt sätt beskriver patientens upplevelse av sjukdom 
markerar den andliga dimensionen som en del av sjukdomsupplevelsen. Det kan handla om 
självperception av AIDS patienter (Sherman, 2001) eller om människor som överlever cancer 
(Vachon, 2008) eller om välbefinnande av KOL patienter (Ek & Ternestedt, 2008). I alla 
dessa studier framkommer det att den andliga delen av sjukdomsupplevelse finns och bör 
bekräftas.  
 
Som en andra grupp kan man nämna de texterna som på kvalitativt och kvantitativt sätt 
beskriver korrelation mellan andligt välbefinnande och livskvalité (Thune-Boyle, Stygall, 
Keshtgar & Newman, 2006; Canada, Murph, Fitchett, Peterman & Schover, 2008; Bussing, 
Ostermann & Matthiessen, 2005). 
 
Det finns även ett antal texter där patienter beskriver hur deras andliga behov bemöts i vården, 
med poängtering på brister och önskemål (Jang, Kryder, Tan & Char, 2004; Van Leeuwen, 
Tiesinga, Post & Jochemsenl, 2006).  
 
Som en särskild, icke-homogen, grupp kan man se de studier som fokuserar på vissa särskilda 
former eller begrepp som tillhör den andliga dimensionen. Religion i form av egen bön och i 
mer strukturerade former kan utan tvekan nämnas som den bredast beskrivna formen av 
andlighet i litteraturen (Baesler, Derlega, Winstead & Barbee, 2003; Mao, Farrar, Xie, 
Bowman & Armstrong, 2007).  Känsla av sammanhang – är ett annat begrepp som verkar få 
sin del av forskares uppmärksamhet. Det verkar vara mest populärt i Norden (Klepp, 
Mastekaasa, Sørensen, Sandanger & Kleiner, 2007; Richardson, Adner & Nordstrom, 2001). 



 
 

10 

Meningen med livet och sjukdom brukar räknas till andlighet. Det temat finner man också i 
vårdvetenskaplig forskning (Erci, 2008; Sarvimaki & Stenbock-Hult, 2000). Även särskilda 
former och uttryck av den andliga dimensionen som Hopp och Fatalism har sin plats i 
litteraturen (Egede & Bonadonna, 2003; Fanos, Gelinas, Foster, Postone & Miller, 2008). 
 
Ett antal vårdforskare försöker också ta fram det spektrum av former och uttryck som 
patienter använder för att hantera sitt tillstånd på den andliga nivån utan att kunna eller vilja 
vända sig mot någon Gud i förekommande religiösa former. De formar den femte grupp av 
studier som blev bas för arbetets analys. 
 
 

2 Problem 
Den andliga dimensionen är en del av människan. För att kunna bemöta hela människan är det 
viktigt att ta hänsyn till alla hennes dimensioner. Det händer att den andliga förbises i vården 
som är traditionellt inriktad mot bemötande och behandling av de tydliga kroppsliga 
symptomen av sjukdom medan det andliga vårdandet historiskt har tillhört präster. I ett 
sekulärt samhälle kan inte sjukvården frånta sig ansvar för att bemöta det andliga lidandet. 
Det är tydligt skrivet i offentliga dokument som styr vården i Sverige. Det framgår klart att 
när denna dimension förbises i sjukvården ökar lidandet för patienten. Dessutom beskriver 
flertalet vårdteoretiker andlighet som en del i sin människobild, det kan inte bort ses från.  
 
Att bemöta andlighet i vården är inte oproblematiskt. Det kan hända att andligheten härleds 
utifrån ytliga intryck av människan man möter, som ett kors runt halsen eller en slöja till 
exempel. En av anledningarna kan vara att en tydlig bild av former i vilka andligheten kan 
upplevas av patienten saknas hos vårdarbetare.  
 
Det finns ett antal vårdforskare som riktar sin uppmärksamhet mot de former och uttryck som 
patienter använder för att hantera sitt tillstånd på den andliga nivån utan att kunna eller vilja 
vända sig mot någon Gud. Eftersom området visar sig som stort och komplext där varje 
människa kan ha sin egen uppfattning, är det möjligt att inte heller vårdforskarna är enade i 
sina definitioner av fenomenet. Med anledning av att forskarnas förförståelse påverkar deras 
uppfattning av patientens verklighet borde även en översikt av begreppsdefinitioner och 
referensramar som används av vårdforskarna bidra till ökad förståelse för den situation som 
patienten befinner sig i.  
 
 

3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att belysa hur andlighet beskrivs av forskare inom vårdvetenskapen 
samt hur andlighet upplevs av patienter i vårdvetenskapliga studier inriktade på att beskriva 
former och uttryck som patienter använder för att hantera sitt tillstånd på den andliga nivån. 
Följande frågor ställs:  

- Vilka definitioner och referensramar används av författarna till utvalda 
vårdvetenskapliga studier vid beskrivning av andligheten? 

-  Hur framträder patienters andlighet i dessa studier? 
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4 Metod 
Det här arbetet har en kvalitativ ansats. Vilket enligt Polit och Beck (2004) innebär att 
forskningen försöker förstå människans upplevelser, att studera insamlat material och 
analysera detta subjektivt för att kunna beskriva fenomenet. Därför lämpar sig denna ansats 
väl för detta arbete med tanke på arbetets problemområde och syfte. 
 
Som metod för arbetet valdes en kvalitativ metasyntes, som av Forsberg & Wengström (2008) 
beskrivs som ”en metod att sammanställa individuella kvalitativa studier på en abstrakt nivå 
genom en process av tolkning och syntes” (s.155). Metasyntes som en metod för att bearbeta 
data från redan publicerade studier beskrivs också av Evans (2002), men detta arbete valde att 
följa Fribergs (2006) steg (se nedan).  
 
Friberg (2006) poängterar att en beskrivande syntes med minimum av omtolkning passar bäst 
för examensarbete på kandidatnivå. Arbetet är således en kvalitativ litteraturstudie och enligt 
Forsberg och Wengström (2008) innebär det en systematisk sökning med en kritisk 
granskning och en sammanställning av litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. 
Det är följsamhet och inre logik som avgör trovärdighet av kvalitativa litteraturstudier. Därför 
belyses alla steg i arbetet noggrant. 
 
Den nya helheten i en litteraturstudie skapas genom en beskrivande sammanfogning av de 
bärande aspekter som finns i studiernas resultat. Det här arbetet har följt de steg som Friberg 
(2006) presenterar: 

- Utvalda studier läsas i sin helhet 
- Nyckelfynd identifieras i studies resultat 
- Studies resultat sammanställs i schematisk översikt 
- Studies resultat relateras till varandra 
- Beskrivningen, grundat på nya teman formuleras. 

 
Författarna har ägnat en stor del av tiden till att söka efter analyserbara artiklar, tillsammans 
och var för sig utifrån uppsatta kriterier. Tillvägagångssättet presenteras under datainsamling 
och urval. 
 

4.1 Datainsamling och urval  
Under datainsamling och urvalsprocessen följdes de nödvändiga steg som beskrivs hos 
Forsberg och Wengström (2008). Först identifierades intresseområde och sökord. Sedan 
bestämdes kriterier för vilka studier som kunde väljas. Sedan genomfördes sökningen i 
lämpliga databaser. Relevanta titlar valdes och sammanfattningar lästes för att göra ett första 
urval av litteratur som kunde bli föremål för fortsatt granskning. Sedan lästes artiklarna i sin 
helhet och värderades med hänsyn till deras vetenskapliga kvalité och lämplighet för analys i 
denna studie.  
  
Som bas för analysen valdes kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar, alla med ett 
patientperspektiv i fokus och en inriktning mot ett spektrum av former och uttryck som 
patienterna använder för att hantera sitt tillstånd på den andliga nivån. 
   
En av de utvalda texterna, Baldacchino och Draper (2001), hade en väl genomtänkt och 
tydligt beskriven metod vilken gav oss hjälp till att utveckla följande inkluderingskriterier för 
urval av texter för slutligt analys:    
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- Kvalitativa vårdvetenskapliga studier med patientperspektivet i fokus, publicerade 
mellan åren 2001-2008. 

- Studierna ska inte bara bekräfta utan också beskriva patientens andliga upplevelse. 
- Syfte och mål med studien skall vara tydligt beskrivet. 
- Att tillförlitlighet och validitet av studien tas upp. 
- Forskningsdesign och metod skall vara klart beskrivna. 
- Resultaten presenteras otvetydigt. 
- Diskussion och resultat skall inte vara begränsade till en beskrivning av religiösa 

former av andlighet. 
 

Exkluderade, från analys, blev de texterna som: 
- Bara bekräftar närvaro av den andliga delen i patientens upplevelse utan att vidare 

beskriva den. 
- Undersöker andlighetens roll i hälsa/välbefinnande utan att belysa vad det är som 

menas med andligheten. 
- Undersöker vissa andliga dimensioner uttagna från helheten av patientens 

hälsa/sjukdomsupplevelse.  
- Endast bekräftade andligheten utifrån ett religiöst perspektiv utan tanke på en icke-

religiös andlighet. 
 
I databaserna CINAHL och MEDLINE (2001-2008) med sökning på ”nursing” and ”spirit*” 
and ”patient” and ”experience” kom vi fram till 371 vetenskapliga artiklar som kunde tänkas 
lämpliga för analys i förhållande till vårt syfte. Vid begränsning av sökningen till ”abstrakt” 
blev det kvar 95 stycken artiklar. Deras sammanfattningar blev genomlästa och ledde till ett 
urval av fyra texter som passade vårt syfte. Den artikel som belyste patientperspektivet på det 
mest omfattande viset var Baldacchino och Draper (2001). Vi valde därför att utöka vår 
sökning med sökorden ”coping” and ”strategies” som användes i deras studie. 127 texter kom 
fram. När dessa sammanfattningar var genomlästa kunde analysen utökas med tre texter till. 
Sökorden ”illness” and ”meaning” samt namnen på de nordiska länderna användes också för 
att komma närmare den verkligheten som analysen skulle tillämpas mot. Denna ytterligare 
sökning gav oss fem texter till. Sammanlagt gav sökningarna oss 12 studier valda för analys. 
 

4.2 Analys 
Friberg (2006) förklarar att en övergripande läsning av de texter man väljer ut för analys är en 
bra bas. Utifrån dessa tankar började arbete med analysen. Artikeltitel och författarnamn samt 
problem/syfte, metod/urval och resultat av varje studie samlade vi i en artikelmatris (se bilaga 
1). Varje studie fick sitt nummer från 1 till 12.  
 
När artiklarna, som vi sökte efter, var funna fortsatte processen med att läsa och återigen läsa 
artiklarna. Vi har mestadels gjort det var för sig, men har hela tiden arbetat med att finna 
nyckelfynd och diskuterat dem tillsammans.  
 
Artiklarnas bakgrunder som belyser utgångspunkter för respektive studie samt det sätt som 
författarna valt att presentera sina resultat på i respektive studie gav oss information för att 
besvara den första frågan i vårt syfte. Artiklarnas resultat gav oss möjligheten att analysera 
patienternas andliga uppfattningar, som den andra frågan i vårt syfte är riktat mot. De 
bakgrundsdata och resultatdata som artiklarna gav oss lades in i en matris var för sig, för att 
särskilja dem under arbetets gång. 
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Bakgrundsdata, dvs. vårdforskarnas idéer presenterar vi som en översikt i två delar (kapitel 
5.1.1 samt 5.1.2). Den första delen av författarnas uppfattning av andlighet är en översikt av 
det som respektive forskare tar upp i sina bakgrunder. Den andra delen av den redovisningen 
– den terminologiska ramen – är en översikt av respektive studie som helhet.  
 
Data som härleds från själva patienten (resultatdata) är det som har analyserats och 
sammanställts till en ny helhet. Med utgångspunkt från patienterna har nyckelfynd framträtt. 
Ur de nyckelfynd som analysen gav oss har teman och subteman växt fram. Nyckelfynden 
blev grundligt genomlästa flertalet gånger, för att slutligen kunde sammanställas och 
grupperas under fyra teman med tillhörande subteman. Dessa teman och subteman presenteras 
i resultatet av studien (kapitel 5.2). Varje fynd kopplades samman med respektive artikel 
genom att numrera fynden ex. 10:6, där 10 står för artikel och 6 för nyckelfyndet (se exemplet 
nedan). Se kapitel 5.2 för tabell över de teman och subteman som analysen kom fram till. 
 
Eempel - Nyckelfynd/tema/subtema 
Nyckelfynd Tema Subtema 
10:6 A characteristic feature 
of individuals who managed 
to cope with life was that 
they had strong inherent 
resources of their own. They 
expressed confidence in 
themselves and in their own 
strength 

Tro Tro på mänsklig förmåga 

 

4.3 Etiska aspekter 
Användning av sökord och metoder från andra författare förekommer brett i vårdvetenskapen. 
Det anses etiskt försvarbart om det finns tydligt hänvisning till källan därför följs American 
Psychological Associations [APA] (2008) referenssystem noggrant. Arbetsprocessen skall 
noga dokumenteras och analyseras. Det är viktigt att arbetet granskas av andra för att bekräfta 
och validera de steg som görs. Samtidigt är det nödvändigt att förklara begrepp som kan verka 
stötande eller som på något vis kan missförstås eller misstolkas (SOU, 1999).  
 
En aspekt på forskning med systematisk litteratursökning som bas, som detta arbete är, är att 
man måste presentera allt material som analyserats vare sig det stödjer eller inte stödjer 
studiens åsikt utifrån de valda exkluderings- och inkluderingskriterier som fastställts 
(Forsberg & Wengström, 2008). Att fundera på nyttan med studien är en väsentlig del i de 
etiska formuleringarna (Friberg, 2006).  
 
Det är också viktigt, som Forsman (1997) skriver, att inte låta sig påverkas av sina egna 
ideologier, de får inte färga resultatet. Det är något vi haft i åtanke hela tiden.  
 

5 Resultat 
På grund av ett tvåfaldigt syfte med studien presenteras resultatet i två delar. Den första delen 
presenterar forskarnas uppfattning av andlighet som visade sig i de analyserade studierna. 
Den andra delen presenterar och sammanställer med hjälp av teman och subteman 
patienternas upplevelse av andlighet så som de framkom i studierna genom den analys som 
gjordes.  
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5.1 Forskarnas uppfattning av andlighet  
Det framgår tydligt genom analysen att författarna ser den andliga dimensionen hos 
människan från olika synvinklar. Bilden som läsaren får av respektive studie beror mycket på 
vilken terminologisk ram som valts att visas i studien. Vilka andliga definitioner författarna 
valt att förhålla sig till visade sig också ha betydelse. Nedan följer därför en kort översikt över 
hur olika eller lika studierna emellan definierar andlighet samt en terminologisk ram för 
studierna som svar på vår studies första fråga.  

5.1.1 Definitioner 

Det är värd att markera det faktum att författare till de analyserade studierna inte alltid ser det 
som nödvändigt att definiera de begrepp de använder. I vissa fall, till exempel, poängteras det 
bara att andlighet är ett område av vikt för forskning (Ross, 2006). Andra sätt att undvika en 
begreppsanalys kan vara genom att konstatera att begreppet inte är fullt definierat, förutom att 
det inte är lika med religion (Strang & Strang, 2001). Eller som i följande: “Although it is 
extensively acknowledged that spirituality is a broader notion that embraces the individual’s 
quest for existential meaning, which is not necessarily inclusive of religion, the definition of 
the term is still in flux” (McGrath, 2004, s.227).  
 
Det kan också hända att även när en andlig domän finns i formuleringen av studiens mål och 
syfte, så behandlas andlighet som en del av ett annat abstrakt fenomen – livskvalité, som det 
yttrar sig hos exempelvis Mount, Boston och Cohen (2007). 
 
Ibland ses definitioner som sammanställts av författarna med hänvisning till flera källor men 
utan förklaring till hur och varför just dessa definitioner kommit fram. Det visar sig i 
exempelvis Beuscher och Beck (2008) som gör följande refererat:  
 

Spirituality is an individual’s foundational belief developed through the 

lifespan that influences the personal interpretation of morals, faith, love, 

trust, suffering and God or a higher power. It guides a person’s view of the 

world and self, providing structure, purpose and meaning to everyday 

activities (Bickerstaff, Grasser & McCabe, 2003; Hicks, 1999; McSherry, 
2006, refererade i Beuscher & Beck, 2008, s.89-90).   

 
Conner och Eller (2004) skriver att andlighet kan förstås i förhållande till människors sökande 
efter mening och verklighet, vilket förklaras som deras andliga dimension. Enligt Conner och 
Eller (2004) är denna dimension är icke-fysiska och icke-mentala, och är berörd med mening, 
sanning, syfte eller verklighet. Som begreppsdefinition hittade vi följande sammanställning 
från olika synvinklar på s.625 (a.a.): ”Spirituality is the propensity to make meaning through 
intrapersonal, interpersonal and transpersonal relationships that empower the individual” 
(Reed, 1992, refererad i Conner & Eller, 2004). ”It is an empirical indicator of the ability of 
humans to transcend” (Reed, 1987, refererad i Conner & Eller, 2004). “Spirituality is ‘a 
quality that goes beyond religious affiliation, that strives for inspiration, reverence, awe, 
meaning and purpose, even in those who do not believe in any god” (Murray & Zentner, 
1997, refererad i Conner & Eller, 2004). 
 
Baldacchino och Draper (2001) presenterar en uttömmande lista av infallsvinklar och 
definitioner på andlighet, som verkligen kan ge läsaren en bred syn på fenomenet. Bland 
annat beskrivs att spiritualism har latinskt ursprung, med anknytning till anden som enligt 
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Piles (1990, refererad i Baldacchino & Draper, 2001, s.834) är den viktigaste delen av 
människan. Vidare presenterar studien bilden av att anden är en livskraft som motiverar och 
influerar människor liv och hälsa. Den påverkar också människans relationer och hur hon 
uppträder. Författarna av studien påpekar att genom att vara i balans med denna livskraft som 
andligheten utgör kan man som människa uppnå ett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. 
Detta baserar de på att dimensionen andlighet hjälper personer att sträva efter meningen med 
livet. Vidare citeras Narayanasamy (1991, s.3, i Baldacchino & Draper, 2001, s.845-835) med 
följande: “…spirituality is a quality that goes beyond religious affiliation that strives for 
inspirations, reverence, awe, meaning and purpose, even in those who do not believe in any 
god”.  Dessutom görs följande markering: “If spirituality would be point out only 
synonymously with religion and a belief in God, several people would be excluded from the 
possibility of using spiritual mechanisms” (Burnard, 1988; McSherry, 1997, refererade i 
Baldacchino & Draper, 2001, s.835). 
 
Författarna till en svensk studie (Westman, Bergenmar & Andersson, 2006) bestämde sig för 
att inte använda begreppet andlighet med följande, mycket talande, förklaring att ”In 
Scandinavia the term ‘spirituality’ can lead to misunderstanding ... Spirituality in this part of 
the world, is often used to describe a devoted Christian believer” (a.a., s.171). De valde att 
använda sig av termen existentiell istället för andlighet med motiveringen att kunna bevara en 
bredare mening. 

5.1.2 Terminologiska ramar 

Analysen visar att sätten att presentera andliga undersökningar är med eller mindre lika 
varierande som definitioner av själva andligheten. Conner och Eller (2004), till exempel, 
valde termen connection för att sammanfatta andliga uttryck av undersökta patienter. Denna 
connection visade sig i former som samhörighet till Gud genom bön och andligkontakt, till 
Andra för att ha någon att dela upplevelsen med och till sitt inre Själv där patienter beskrev 
självförtroende och acceptans. Även hos Beuscher och Beck (2008) var termen connection 
central för att sammanställa upplevelsen av vilka källor som hjälper patienter. Källorna till 
den andliga samhörigheten och kontakten förklaras som en relation med naturen, med andra 
eller transcendent med gud. Även Baldacchino och Draper (2001) skriver att samhörighet har 
en viktig andlig roll. Det förklaras utifrån en högre mer abstrakt nivå av andlighet där den, 
oavsett om patienterna har en religiös hängivelse eller ej, hjälper individen att se meningen 
med livet och få inre frid. 

 
…the spiritual connection to nature, such as watching sunsets, gardening 

and being in the mountains brought them a feeling of peace. Some reported 

that an appreciation of nature helped them connect to their spiritual side. In 

all the studies, connection with family seemed to be extremely important 
(Beuscher och Beck (2008, s.93). 

 
Resultatet av analysen visar att det finns fler sätt att prata om andlighet än bara utifrån 
samhörighet. Den tydligaste efterföljande synvinkeln på andlighet var när den beskrevs som 
en andlig resa. I McGraths (2004) studie var det termen spiritual journey (andlig resa) som 
sågs genomgående i alla patientens berättelse. Även deltagarna i Wilding, Muir-Cochrane och 
Mays, (2006) studie såg på andligheten som en andlig resa och men de såg också andligheten 
som ett livsuppehållande system: ”Spirituality was experienced as a journey that extends 
throughout participants’ lives, and it is a belief system that provided life-sustaining meaning 
in each participant’s life” (a.a., s.146). Även i McGraths (2004) studie talas det om en 
spirituell resa: “All of the participants spoke of their experience with the illness and its 
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treatment using the language of a spiritual journey that had direct consequences for their 
personal development and the meaning they are making out of life” (s.229). 
 
Variationerna att se på andligheten fortsätter och kan också beskrivas ur ett grafiskt 
perspektiv. Ross (2006) såg människans erfarenheter i en mer grafisk form, som ett kryss, 
med både horisontella och vertikala förbindelse. Det blir mer synligt med följande citat: 
“People’s description of the spiritual dimension and spiritual need/ sources of support were 
wide ranging, but usually included a vertical/metaphysical/transcendent element and a 
horizontal/existential element” (a.a., s.855). 
 
Den andliga dimensionen beskrivs även runt begreppet hope. Bland annat utifrån resultatet 
som visade sig i MacDonalds (2001) studie där det skrivs om vikten av att få bevara hoppet 
och det svåra när hoppet uteblev:  “Many of the participants of the studies talked about hope, 
the importance of maintaining this hope and the difficulties experienced when there seemed to 
be no hope and no future” (a.a., s.37).  
  

Westman m fl (2006) begreppsdefinierade andligheten utifrån existentiella frågor som 
framträdde i deras studie. Dessa frågor delades in i tre stora teman: livet, sjukdom och död. I 
några studier poängterades det att patienterna försöker hitta svar på existentiella frågor, och 
hittar dem till sist, även om dessa svar inte håller måttet för åskådaren (Baldachinno & 
Draper, 2001; McGrath, 2004; Strang & Strang, 2001). I andra studier markerades det vissa 
frågor som patienter fick lära sig leva med, för att frågorna helt enkelt saknade svar (Westman 
m fl, 2006; Wilding m fl, 2006). 
 
Så beroende på författarnas konceptuella ram användes även vissa begrepp på olika sätt. Gud 
kunde, till exempel, nämnas som ett objekt för tro (Baldachinno & Draper, 2001) och som 
subjekt i relationer (Conner & Eller, 2004) samt som källan till hopp (MacDonald, 2001). 
Naturen kunde också ses i en kontext av relationer, tro eller i den bredare bilden av andliga 
behov (Beuscher & Beck, 2008; Hermann, 2001; Strang & Strang, 2001).  
 

5.2 Patienters upplevelse av andlighet 
Beroende på respektive studies referensramar hamnade vissa andliga dimensioner i fokus, och 
andra i bakgrunden. Men i de flesta studierna fanns det en antydan till de fyra teman vi 
presenterar i resultatet som svar på studiens andra fråga. Nedan följer en tabell som visar de 
teman och subteman som urskiljde sig i analysen. 
 
 
Teman Subteman 

Tro på Gud 
 
Tro utan tydlig grund 
 

Tro 

Tro på mänsklig förmåga 
 
Fatalism 
 

Mening 

Egna konstruktioner 
 

Relationer Närstående 



 
 

17 

 
Naturen 
 
Högre väsen 
 
Döden 
 

Frågor utan svar 

Rättvisa 
 

 
 
Teman har formats genom analys och sammanställning av nyckelfynd vi funnit i de utvalda 
studierna. Under respektive tema presenteras de subteman som framkommit. Det är inte 
menat att presentera alla fynd hos alla författare. Målet var att komma fram till en syntetisk 
bild, så tydligt som möjligt för praktisk användning.  

5.2.1 Tro   

I analysen som gjordes var tro det första temat som urskiljde sig. Det visar sig bland annat 
utifrån att hoppas på det som man tror kan hjälpa en (Westman m fl, 2006). Tro kan också ses 
som en religiös källa varifrån det kommer styrka för att motstå och uthärda lidande (Mount m 
fl, 2007). Men inte nödvändigtvis, vilket bland annat Ross (2006) gör synligt: ”Where people 
had no religious beliefs, faith and belief in self, others, nature, science or secular institutions 
were important” (a.a, s.855). 
 
Alla de analyserade studierna medger att en lidande människa brukar tro på någonting, men 
det är klart att olika varianter framkommer. Det var dessa varianter som ledde fram till de 
nedan beskrivna subtemana. 

Tro på Gud 

I hela 10 av de 12 analyserade studierna nämns tro på Gud som en kraftkälla för patienterna. 
Därför är det värt att markera att de studier där Gud var den enda som formade hela den 
andliga uppfattningen hos patienten exkluderades i urvalet från början. Så även i de 
inkluderade studierna, hittas påstående som följande: ”Religious faith was important for the 
participants of three studies, who claimed their faith helped them in coping with the illness” 
(MacDonald, 2001, s.38). Hos Mount m fl (2007) vittnar patienter också om den andliga 
samhörigheten med Gud, de beskriver att de fortfarande vill tro på Gud även om det är svårt. 
Så många som 50 % av deltagarna i Conner och Ellers (2004) studie hade en andlighet 
relaterad till Gud. Det kan vara bra att veta att deltagarna i studien som utfördes hade 
rekryterats från afro-amerikanska kyrkor i New York området. Trots det fanns det hela 50 % 
som sade sig ha andra andliga behov än Gud. 
 

I studierna som analyserats förekommer Gud som ett namn bland andra möjliga objekt för tro. 
Inte någon av studierna kommenterar Gud vidare. Det är bara hos Hermann (2001) som en 
mer beskrivande bild finns. Där nämns religion som ett andligt behov, bland flera, som 
patienter hade: ”Need for Religion: to pray, to read the Bible, to use scripture, to read 
inspirational material, to use inspiration, material, to go to church, to sing/listen to music” 
(a.a., 2001, s.69). 
 
Även personer som ansåg sig vara troende kristna visade egna uppfattningar av var den 
andliga övertygelsen hade sin grund:     
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A finding of this study was that although all the participants had 

had experiences of religion, each person described his or her 

spiritual beliefs either as more than those defined by a 

particular religion, or as different in some way from an 

identified religion (Wilding m fl, 2006,  s.146). 

Tro utan tydlig grund  

Under arbetet med analysen blev det synligt att även utan förbindelse till traditionella 
religioner kan människan tro på någon slags bakomliggande kraft, något slags öde något som 
Strang och Strang (2001) men också Westman m fl (2005) noterar. Exempelvis Westman m fl 
(2005) skriver så här om patienterna utan en klar förbindelse till religion: ”Others explained 
the cancer with reference to their destiny” (s.173). 

 

Ibland syns det tydligt att det var svårt för respondenterna i studierna att förklara sina tankar 
och känslor av livets helhet utan att nämna Gud, bland annat när de ska förklara den andliga 
resan. Hos McGrath (2004) finns följande beskrivet:  
 

The description of the spiritual journey was set in the context of 

clear statements by most of the participants that they were not 

religious and did not necessarily have a belief in a God or an 

after-life. Thus, there was within the text a ‘non-religious  

contradiction’ where individuals were making references to 

feeling protected, being chosen and a finding sense and purpose 

in life, but without acknowledging a belief in a higher being or 

religion (s.229).  
 
Men man kan också helt enkelt tro att allt blir bra, att allt kommer att ordna sig. En av sju 
beskrivna andliga dimensioner som Ross (2006) identifierade i sin studie rubricerades med 
hopp/positivism. Sådan positiv inställning, utan tydlig grund, finns alltså också. Fler studier 
visar att det är så, bland annat i Hermanns (2001) studie där några patienter beskriver att utan 
”happy thoughts” (s.71) skulle de inte klara sig. Men också i den studie som Baldacchino och 
Draper (2001) gjort framkommer detta: 

 
The most frequent coping strategies used were hoping that 

things would get better, praying and trusting in God, 

maintaining control over the situation, looking at the problem 

objectively, worrying, accepting the situation, and thinking 

through different ways to solve the problem (s.836). 

Tro på mänsklig förmåga  

Tro på sina egna dolda resurser och vikten av positivt tänkande förekommer ofta i 
beskrivningarna. Också en tro på att vetenskap kommer att ge mänskligheten förmåga att 
övervinna sjukdom och död markerades av patienter, man talar om en kämpar anda. ”Those 
who showed fighting spirit, that is saw cancer as a challenge and had a purpose and meaning, 
had the best outcome” (Strang & Strang, 2001, s.133). I samma studie noteras att då endast tre 
patienter i studien var troende, hade tron på Gud i allmänhet ersatts med en tro och tillit till 
sig själv och till vetenskapen.  
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I Baldachinno och Drapers (2001) studie förekommer denna tro på sin egen förmåga i form av 
meditation/kontemplation där de enskilda patienterna hittar en väg, en anslutning, till det inre 
självet och då leds att blir medvetna om sina starka sidor till följd av sjukdom. Det här sättet 
att låta andliga uttryck identifiera sig kan ses hos flera av de analyserade texterna (Conner & 
Eller, 2004; Mount m fl, 2007). Det visar sig även i följande citat: “A characteristic feature of 
individuals who managed to cope with life was that they had strong inherent resources of their 
own. They expressed confidence in themselves and in their own strength” (Strang & Strang, 
2001, s.131). 

5.2.2 Mening  

Det andra temat som identifierades under analysen var mening. Att människor söker efter 
meningen med sitt liv och sitt lidande gavs det svar på hos flera bland annat hos McGrath 
(2004), Ross (2006) och Strang och Strang (2001). Dessutom kunde förmågan att hitta 
mening vara avgörande för patienternas välbefinnande, vilket Mount m fl (2007) visar i sin 
studie: “A sense of meaning was evident in those able to find a sense of well-being and 
wholeness in facing serious illness, while a sense of meaninglessness was common to those 
experiencing suffering and anguish” (s.376). 
 
I McGraths (2004) studie markeras det att sjukdom för patienter till tankar om mening och 
syfte med livet. Det förtydligas med citatet: “The survivor is made acutely aware of the 
fragility of life and their own mortality, with the consequence that they are challenged to think 
closely about the meaning and purpose of their life” (a.a., s.229). 
 
Det är också så att patienter i vissa fall uppger att sjukdomen tar bort det meningsfulla i deras 
liv: ”Some of the patients reported that the cancer diagnosis had shaken them deeply and they 
had problems with seeing a meaning in going on living” (Westman m fl, 2006, s.172). Andra 
uppger att de upplever sin situation som paradox: “Life has been difficult enough lately/What 
does it mean that I have cancer now?” (Halstead & Hull, 2001. s.1537). 
 
Medan ytterligare andra presenterar en utveckling från känsla av meningslöshet och 
desintegration vid cancer beskedet till en ny livsuppfattning som integrerade den nya 
erfarenheten i en annan meningsful bild (Halstead & Hull, 2001). Något som också 
Baldachinno och Draper (2001) noterat, då de i sin studie beskriver att en strategi för att klara 
av att leva med sin sjukdom var för patienter att öka sitt medvetande. Följande citat ger 
exempel på detta: “They…coped with their illness by increasing their awareness and insight 
in life and by appreciating more the love and support of the ones around” (a.a., s.838). 

 
MacDonalds (2001) studie kom fram till att patienterna fick tänka om sina livsvärderingar på 
grund av sjukdomen de drabbats av. Några av patienterna meddelar även att de faktiskt fått en 
ökad glädje: “Although this change was sometimes seen as negative, a number of study 
participants spoke of their increased joy in life and their appreciation of little things” (a.a., 
s.38). 
 
Analysen visar sig också att olika strategier används av patienter för att hitta mening och syfte 
med sin sjukdom. Det andliga behovet kan vara nära knutna till patientens egen uppfattning 
av mening, något som Hermann (2001) kom fram till. Dessutom finns det, för att överleva de 
krav som ställs av sjukdomen, strategier som är gemensamma för båda troende och icke-
troende, vilket Baldacchino och Draper (2001) visar i sitt resultat. 
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Fatalism 

Genom analysen och ur temat mening urskiljde sig två subteman där fatalism var det första. 
Det står klart att något slags öde finns, då det ofta dyker upp i patienters beskrivningar av sin 
situation. Det ses extra tydligt hos Westman m fl (2006) där några av patienterna kunde se ett 
mönster, en plan för sina liv: ”Some of the participants could see a pattern in their life. This 
plan could be seen in a scientific or religious way and it was important for the meaning of 
their life even when they got ill” (s.172). Sättet att ta fasta på ett slags öde finns grundat även 
hos Strang och Strang (2001): 
 

While traditional religion had little importance for most of the 

respondents, they still had some kind of spiritual or existential 

experience that helped them to create meaning. That could 

consist of a belief in a power beyond oneself, a life after death, 

destiny, the goodness of life or the grandness of nature (s.132). 
 
Det visade sig även att Gud inte behöver vara med i bilden, men att det ändå kan kännas som 
att det finns en plan som inkluderar sjukdomen i ett större perspektiv av livet vilket ses hos 
exempelvis McGrath (2004): ”There was a sense in which the insights and life experience 
provided by the spiritual journey informed who they are at this point in time and thus would 
be determinant of their future direction and achievements” (s.231).  

Egna konstruktioner 

Att mening kan ha helt olika individuella namn och former framkom i analysen. Det ledde till 
det andra subtemat till mening, egna konstruktioner. Det kan uttryckas i reflektioner men 
också genom former av sysselsättning. 
 
Hos Strang och Strang (2001) anges det att en förståelse för situationen var till stor del 
uppbyggd av patientens egna tankar och teorier. Detta kan ses i alla fall i ytterligare en studie. 
McGrath (2004) skriver följande på sedan 232: “As the participants reflected on their own 
contribution to the illness, they provided many explanations or theories as to what they 
believed the cause and effects to be”. 
 
För vissa patienter handlade det andliga välbefinnande om att finna meningen med livet trots 
att det inte fanns någon säker framtid efter sjukdom.  Respondenter i Halstead och Hulls 
(2001) vittnar om detta: 

 
As the women discovered meaning that they now incorporated 

into their experience with cancer, they began to live life more 

fully, enjoy an improved quality of life, become more thankful, 

and experience greater sense of peace. They moved into the 

dimension of Identifying Spiritual Growth (s.1541). 
 
Människor brukar finna mening vare sig den är synlig eller inte för betraktaren. I några studier 
(Conner & Eller, 2004; Strang & Strang, 2001; Westman m fl, 2006) ingår arbete i en lista av 
de sakerna som ger livet mening. Det yttrar sig exempelvis som följande: “Other factors that 
gave meaning to life were music, work and hobbies” (Strang & Strang, 2001, s.131). Hos 
Westman m fl (2006) kom man fram till detta: “Even if they were retired, some patients still 
had some consulting tasks and this had helped them…staying in shape physically” (s.172). 
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5.2.3 Relationer  

Under analysen visade det sig att relationer är en viktig del i patientens andliga upplevelse. 
Genom detta växte ett tredje tema fram, relationer. I det inkluderas mycket mer än sociala 
nätverk. Analysen av texterna visade tre subteman: närstående, naturen och högre väsen.  
 
Som det redan påpekats beskrivs det i några av studierna hela bilden av den andliga 
dimensionen i termer av relationer till både levande och materiella eller/och helt andliga 
objekt. Även musik och idrott kan betraktas som relationer och vara något som håller en 
människa vid liv. Det är något som framgår av den studie som Mount m fl (2007) gjort: ”For 
others, the doorway to a sense of deep connection was music; for still others, it was the world 
of sports, an avenue characterized by connection both to the phenomenal world and to others” 
(s.379). 

Närstående 

Kärlek till sina barn och familjen motiverar många till att fortsätta kämpa mot sjukdom 
(Baldachinno & Draper, 2001; Beuscher & Beck 2008; MacDonald, 2001). Hermann (2001) 
markerar det stora behovet av gemenskap, som en bland flera andliga behov. Med innebörden 
att få vara med familjen, att få vara bland vänner, att få prata med andra och att få visa omsorg 
för andra, men också att få vara bland barn. Halstead och Hull (2001) noterade hos en 
deltagare i sin studie att möjligheten att få ta ett steg tillbaka och bli omhändertagen var en 
väsentlig del av det andliga behovet: ” …acknowledge her need for support because she had 
always been “the strong one” in the family. When she affirmed her neediness, her husband 
provided spiritual care with his gentle, loving attendance to her needs” (a.a., s.1539).  
 
Strang och Strang (2001) gör följande markering i sin studie: “Despite the exposed situation, 
there were areas in the patients’ lives, mainly close relations to children and family, that were 
of great emotional importance and that gave meaning to life” (s.131).  
 
I Conner och Ellers (2004) studie var det mest återkommande temat kontakten med andra. 36 
% av respondenterna framhöll detta som en del av ett andligt behov. Författarna kom genom 
detta fram till sex underkategorier som beskrev patienters andliga behov. Patienterna uttryckte 
sig bland annat genom att säga: “having someone to share and listen to you”, “someone who 
will witness with me”, “visitation from the pastor, missionaries, deacons and church family 
and compassion” (a.a., s.628). Dessa fraser blev underlag för följande underteman hos Conner 
och Eller (2004):  “Visitation/presence of others; Support and encouragement; Witnessing and 
sharing; Compassion/kindness; Love, Acceptance” (s.628). 
 
Kärlek, tillhörighet, förlåtelse och givande presenteras som element av andlighet i Ross 
(2006) studie. Det är värd att markera att för några blev kärlek och hjälpen till andra ett sätt att 
hantera sin egen situation, något som även Baldachinno och Draper (2001) har noterat. Men 
också andra studier som exempelvis Westman m fl (2006) kommer fram till det och de skriver 
att  “For some patients, one way to handle their situation was to become a support person for 
others with the same diagnosis” (a.a., s.173). 

Naturen 

Relationer till naturen visade sig vara en kraftkälla för patienter i flera studier (Baldachinno & 
Draper, 2001; Mount m fl, 2007). I en studie (Beuscher & Beck, 2008) medgav tre personer 
med Alzheimers sjukdom att andliga förbindelser till naturen, till exempel när de tittade på 
solnedgångar, skötte trädgård eller tillbringade tid i bergen, gav dem en känsla av frid. Vissa 
rapporterade att en uppskattning av naturen hjälpt dem att ansluta sig till sin andliga sida. 
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Mount m fl (2007) gör följande markering i sin studie: ”The world revealed through the 
senses was a common source of profound healing connections. For some participants, this 
was most evident in relation to the world of nature” (s.379). 

Högre väsen 

Relationer till ett osynligt högre väsen, i form av en personlig bild av Gud eller i någon annan 
form var också markerad som andlig tillgång i några studier. Hos Baldachinno och Draper 
(2001) till exempel anses relationer till Gud vara en källa till styrkan, säkerhet och hopp. Men 
det markeras också i samma studie att det lika väl kan vara en annan kraft högre än Jaget som 
är källan. I en annan studie (Mount m fl, 2007) förekommer relationer med Gud bland de 
helande kopplingar patienter upplever. Även i Conner och Ellers (2004) studie är detta 
markerat där så många som 50% av deltagarna rapporterade att andliga behov var kopplade 
till en samhörighet med Gud.  
 

The majority (50%) of reported spiritual needs were related to 

the theme ‘connectedness with God’ through spiritual practices 

that fell into one of five categories. Prayer, Bible and spiritual 

reading, Communicate with God, Meditation, Inspirational 

tapes. Phrases indicating needs related to connectedness with 

God included ‘prayer’, ‘being able to be in constant 

communication with God through Jesus’ and ‘conscious contact 

with God’ (a.a., s.626). 

5.2.4 Frågor utan svar  

Det visade sig genom analysen att de flesta av patienterna har lyckats med att integrera 
sjukdomen i sin livsbild. Dock förblev vissa problem aktuella och olösta, särskilt för dem som 
inte bara kan förlita sig på Gud och hans barmhärtighet. Även existentiella frågor blev synliga 
genom analysen. 

Döden 

Analysen visade att den mest representerade gruppen av existentiella frågor som framkommer 
hos patienter omfattar funderingar runt döden. Döden som fenomen var med i bilden, i alla 
analyserade texter. I vissa fall markerades det bara att närvaro av döden väckte fram den 
andliga hos patienten (Baldachinno & Draper, 2001; Mount m fl, 2007; Ross, 2006). Men hos 
Westman m fl (2006) till exempel uppträder reflektioner om döden som en av de oftast 
nämnda, av patienterna, existentiella teman. De övriga teman som dessa patienter upplevde 
var livet och sjukdom.  
 

Categories under the theme of ‘‘life’’ were: meaning of life, God 

or a higher power, health, work, and relations. The theme of 

‘‘illness’’ was divided into four categories: causes for cancer, 

treatment, sexuality, and ‘‘am I well or not?’’ The last theme 

under existential issues was about ‘‘death’’, with two 

categories: feelings in relation to death and beliefs about death 

and what will follow (a.a, s.172). 
 

Däremot nämns själva ordet ”döden” mycket sällan av patienter i de analyserade studierna. 
Det var snarare ett undantag på frågan om vad ordet andlighet betyder för dig personligen när 
Hermann (2001) fick en rad svar från respondenterna, bland annat: ”the need to understand 
the hereafter”…”dying and going to heaven” (a.a., s.69).  
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Rättvisa  

I Westman m fl (2006) studie funderade patienter på vad de hade gjort för fel i sina liv för att 
just de skulle drabbas av sjukdom. Funderingar som om de hade arbetat för hårt eller inte tar 
väl hand om sig själva fanns. Vissa ansåg att de hade levt ett välbalanserat liv och att de 
förtjänade något bättre än en cancer diagnos. Det är därför värt att markera att patienter kan 
grubbla över hur orättvist det är att sjukdomen drabbade just dem. 

 

None of the respondents perceived their illness to be some kind 

of punishment from God or any other external power. Still, there 

were many questions about justice. ‘Why is this happening to 

me, when I have lived an honest life, while less conscientious 

people are not afflicted?’ (Strang & Strang, 2001, s.130). 
 
 

6 Diskussion 
Vi, författare av detta arbete, vill diskutera de resultat som vi kommit fram, de olika 
uppfattningar och upplevelse av andlighet som fanns i de analyserade texterna, vårdarens roll 
i bemötandet av det andliga samt använda metoder och etiska funderingar.  
 
Det verkar vara så att vår analys väcker mer frågor än den ger svar. Men det är kanske inte så 
dåligt, just nu, när den andliga dimensionen av patienten i många fall bara ignoreras och 
förbises. Oavsett att teorier och styrande dokumenten finns som påpekar att den andliga 
dimensionen ska bekräftas och bemötas. När frågorna ställs så skärps och riktas 
uppmärksamheten, då kommer också svaren. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva vårdvetenskapliga forskares uppfattningar av andlighet 
samt belysa och analysera patienters andliga upplevelser och erfarenheter. Den kvalitativa 
forskningsdesignen har valts då arbetet avsåg att beskriva upplevelser. Metoden stämmer väl 
överens med önskan att se patientens upplevelse av andlighet ur en helhet och i dess 
sammanhang. Vi valde att utföra detta arbete utifrån en beskrivande metasyntes, så som den 
presenteras av Friberg (2006). Metoden går ut på att sammanställa och analysera ett redan 
publicerat kvalitativ material i en litteraturstudie. Något som väl stämmer in med arbetets 
ansats. En annan tänkbar typ av metod för denna studie skulle kunna vara intervjuer med 
patienter om deras andliga dimension. 
 
Vi anser att arbetets interna logik kan följas då vi tydligt beskriver våra urval både 
inkluderings- och exklusionskriterierna. Vi vill ytterligare markera att en av de analyserade 
texterna, Baldacchino och Draper (2001), också används som hjälp till metoden. Vi anser det 
rimligt relaterat till textens vetenskapliga kvalitet.  
 
Vi anser att analysförfarandet har varit en fördel för arbetet. Vi beskriver därför vårt 
analysförfarande noggrant för att kunna skapa kontinuitet och förståelse för arbetet. Vi tar 
hänsyn till att det finns flera vinklar av detta komplexa perspektiv. Vi hade inga teman klara 
från början utan dessa har växt fram genom vår analys. Genom de citat och det resonemang 
som visas ber vi läsaren att själv avgöra dess rimlighet och generaliserbarhet. Vi presenterar 
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endast den bild som analysen av just detta material gett. Vi anser att antalet analyserade 
studier inte kan ge en säkert grund för övergripande slutsvar på forskningsfrågor.  
 
Arbetets delar har i de flesta fall skrivits av en av oss och bearbetades av annan. På sätt har vi 
varit varandras granskar genom hela arbetet. Textens helhet har mailats emellan oss under 
processen för att det har varit nödvändigt att kunna se och korrigera helheten. Vi har också 
träffats för att se och korrigera tillsammans. Det var inte helt oproblematiskt att arbeta 
tillsammans som två författare men vi anser att vi har haft ett bra arbetssätt. Vi har haft en 
jämn arbetsfördelning så därigenom har vi tagit ett lika stort ansvar för arbetet. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med arbete var två delat. En del var att analysera upplevelse av andlighet av patienter 
som blivit undersökta i vårdvetenskapliga studier. En annan del var att belysa vårdforskarens 
uppfattning av andlighet i de utvalda studierna. Från början riktades vår uppmärksamhet 
uteslutande till patienternas upplevelse. Men det visade sig att i de analyserade studierna 
bilden i resultat färjades oundvikligen av forskarens förförståelse, av de glasögon som 
forskarna haft på sig, när de betraktade andligheten av patienter. Därför fick vårdforskarnas 
definitioner och referensramar också vara med i studien. 
 
Vårt mål var att komma så nära som det går en verklig bild av fenomenet. Vår åsikt är att de 
verkliga objekten inte är platta – de är åtminstone tredimensionella. Därför ville vi presentera 
en tredimensionell bild med hänsyn till följande dimensioner: patient, vårdare/vårdforskare 
och verkligheten där de alla befinner sig.  
 
Det vore mycket lättare att analysera andligheten som ett begrepp i vårdforskningen, på ett 
filosofiskt/filologiskt sätt, till exempel. Men den analysen förefaller bli alltför platt i våra 
ögon. Vi kunde också ha valt att göra en platt beskrivning av de former och uttryck som 
andligheten ses hos patienten, ungefär som i VIPS definition (Ehnfors m fl, 2000), som vi 
hänvisar till i Bakgrunden. Det vi ville göra – var att analysera ett levande fenomen som 
befinner sig i tid och rum och som genom detta får olika färger beroende på från vinkel 
fenomenet betraktas. 

6.2.1 Fynd från begreppsperspektivet 

Först i resultatet presenteras sammanfattande de definitioner och referensramar som 
vårdforskare – författarna till de utvalda studierna - använder. Men störst vikt läggs på 
sammanställningen av patienternas upplevelse så som de framkommer i de analyserade 
studierna. I denna del framkom fyra teman: Tro, Mening, Relationer och Frågor utan svar. Det 
finns troligen flera orsaker till patientens andliga upplevelser vilket vi är medvetna om. Vi 
antar också att det kan finnas andra former och uttryck för andligheten som inte benämns i de 
utvalda studierna. 
 
I vår analys försökte vi hålla oss så öppna som möjligt till icke-religiösa andliga 
uppfattningar, vi försökte undvika termer bundna till en viss religion. Vi inser även att de tre 
första beskrivna grupperna av andliga uttryck lätt skulle kunna benämnas som Tro, Hopp och 
Kärlek som det står i Eriksson (1987).  
 
Men det var värt att komma till de orden från en icke-religiös ansats, att grunda dem på 
upplevda erfarenhet av patienter som inte enbart anser sig tro på något Gud. Det blev ett sätt 
att se de urgamla orden i annat ljus, i en bredare mening. För oss bekräftar det religionens 
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härkomst från människans inre behov och begär. Det var först senare som religionen började 
förknippas till ytliga former. Det var viktigt att komma fram till att religion är bara en av flera 
möjliga former i vilka andligheten kan framträda hos en människa. Som det visade sig i 
resultat av denna studie kan man finna samma stöd i vetenskapen eller hos familjen, i naturen 
eller arbetet, men även i mer udda former än så.  
 
Det går inte att leva utan Tro, Mening och Relationer samt Frågor som saknar svar. De är 
ytterst grundläggande fenomen. Allt annat verkar vara just och endast uttryck och former för 
att värdera samma sak. Det var märkligt att se hur universella dessa teman visade sig vara, 
oavsett hur man än vrider och vänder dem. Samma begrepp skulle egentligen kunna beskrivas 
i mer dynamiskt, tidsbaserat perspektiv. Där Tro framträder som en kraftkälla för en 
människa, Mening ses som en anledning att fortsätta framåt Relationerna håller en vid liv, 
kvar i nuet och Obesvarade frågor håller öppenheten till ett bredare perspektiv.  
 
Analysen visar att funderingar runt döden förekommer och att dessa i vissa fall föregår den 
andliga dimensionen (Baldachinno & Draper, 2001; Mount m fl, 2007; Ross, 2006; Westman 
m fl, 2006). Trots det var det förvånande att inte se mer omfattande beskrivningar av 
funderingar kring själva döden. Men det kan kanske förklaras med ett icke-religiöst tänkande 
av respondenterna i de utvalda studierna. Det kan vara så att för den som inte tror på någon 
Gud är döden det ultimata slutet, intet. Om intet finns kanske inget att säga? Däremot kunde 
patienter inte undvika att ställa frågor om döden, något som vårdpersonal måste vara 
förberedda på. Kanske speciellt för att de frågorna inte verkar ha något svar för en icke-
religiös individ. Vår analys visar tydligt att andligheten inte kan begränsas till religiositet. 
Andligheten finns alltid hos människan men brukar visa sig mest tydligt i närheten av döden 
eller under andra omständigheter som kräver att människan ser över de undermedvetna 
värderingar som livet byggs på.  

6.2.2 Fynd från det vårdvetenskapliga perspektivet 

De teman som kom fram i det här arbetet: Tro, Mening, Relationer och Frågor utan svar, 
verkar inte ha någon direkt anknytning till någon kultur. De fynden stämmer överens med den 
bild som de flesta av vårdteoretikerna ger oss, att andligheten är en del av människans väsen 
oavsett i vilka kulturella former den framträder. 
  
När vi nu än en gång läser den andliga definitionen från VIPS (Ehnfors m fl, 2000) som 
nämns i bakgrunden i vårt arbete kommer vi till en annan fundering. Det står Andligt – slash – 
Kulturellt. Sådan tydligt hänvisning att andligheten måste beskrivas i samband med kultur 
hittar vi bara hos en enda teoretiker, nämligen Leininger (Reynolds & Leininger, 1995). Som 
vi markerade i bakgrunden var hon en av få som ansåg att andlighet finns i ytliga, yttre 
kulturella former och inte som en inre del av varje människa oavsett av hennes kultur. 
 
Med stöd av andra vårdteoretiker skulle man som vårdpersonal kunna se denna ”slash” som 
missvisande. Det är just så det verkar vara i praktiken. Genom detta är det alltför lätt att dras 
till de yttre formerna. Ett synligt kors runt patientens hals eller det faktum att patienten 
uppenbart kommer från en annan kultur/ett annat land ger vårdaren riktning till det andliga 
bemötandet. Som kan vara helt felaktiga. Därför att två människor med kors runt halsen (ex. 
som författarna av detta arbete) behöver inte ha samma andliga uppfattningar. 
 
Den idé som t ex Ehnfors m fl (2000) presenterar att ”andligt” är lika med ”kulturellt” är så 
starkt förankrad att även vi, som författare till detta arbete, i alla utkast till vår Inledning 
presenterade olikheter i våra egna andliga utgångspunkter med hänvisning till vår kultur och 
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de religioner som vi kommit i kontakt med. Att det kunde finnas andra ”ansikten” på vår 
andlighet – tänkte vi inte alls på.  Men det kanske blir familjen eller arbetet som ger oss kraft 
och mening i den svåraste av stunder, inte yoga eller kyrka. Då dyker ytterligare en rad frågor 
upp. Vad är det för skillnad mellan andligt och socialt stöd? Finns det skillnad? Borde det 
finnas och ses av vårdare? 
 
I samband med den breda bilden av patientens andlighet som framkom i de analyserade 
texterna var det en djup besvikelse att läsa följande: 
 

Over the past two decades there has been little change in how nurses assess 

the spiritual needs of patients, with predominant method being through 

observation of patient’s outward expressions of. This focus on religion fails 

to address the non-religious spiritual needs of patients (Conner & Eller, 
2004, s.625.). 

 

Vi undrar varför den snäva, religiöst bundna uppfattning av andlighet kvarstår i vårdpraktiken 
när det hos vårdforskarna finns en så bred och omfattande syn på andlighet.  
 
Kan det vara så att just denna skiftande begreppsdefinition är en anledning till dess föga 
användning i praktiken? Som när man inte vill operera med ett obegripligt redskap. Om det är 
så, kan man verkligen komma till en striktare definition utan att kapa betydande sidor av 
fenomenet? 
 
Som det markerades i bakgrunden och utvecklades i vår analys har forskare inom 
vårdvetenskapen särskilt i det sista decenniet intresserat sig för det andliga. Samtidigt som 
utövare av traditionellt andliga yrken även har börjat bli mer öppna för forskning och börjar få 
en bredare uppfattningar av fenomenet. 
 
Detta kan till exempel ses hos Wright (2002), en sjukhuspräst från Sheffield, som i form av en 
fenomenologisk textanalys sammanställer andliga uppfattningar från 16 palliativa patienter 
och vårdare. Alla ansåg andligheten som en del av den mänskliga naturen, som kan uttrycka 
sig både på religiös och humanistiskt sätt. Både religiösa och existentiella komponenter 
framträder i forskningen om obotliga eller livslånga sjukdomar med vilja att integrera dessa 
synsätt för att kunna bemöta patienten i ett bredare spektrum. Som Eriksson (1991) uttrycker 
det, tyder mycket på att andligt förankrad vård håller på att förenas med den rationella 
vetenskapliga vården.  
 
Som det framträder i vår analys använder författarna till de analyserade texterna själva 
definitioner av andlighet som i många fall har mycket gemensamt med de uttryck som väcktes 
fram hos patienterna i deras studier. Samt som vår egen erfarenhet visar att i praktiken bortses 
det andliga allt för ofta eller härleds från yttre ”kulturella” signaler.  
 
För oss visar det tydligt på ett glapp som finns mellan vårdforskning och vårdpraktik och det 
borde överbyggas så fort som möjligt för att minska det lidande som patienterna utsätts för på 
grund av vårdares bristande kunskaper i denna kärndisciplin, vårdvetenskap. 
 
Enligt Eriksson och Lindström (2000) är vårdvetenskapen på väg in i en fas när 
uppmärksamheten är riktat mot tillägnandet av vården, där den vårdvetenskapliga identiteten 
visar sig i praktiken. Där vårdvetenskapen hjälper oss att förena den vetenskapliga kärnan 
med den unika enskilda som framträder i patientens tillvaro.  
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Därför blir det särskild viktig för var och en som vårdare att inte frånta sig sitt ansvar för 
bemötande av det andliga på grund av bristande kunskaper, rådande fördomar eller 
missuppfattningar. Man kan inte tänkas att det finns andra som ska ta hand om det andliga, 
medan vårdaren vårdar det kroppsliga. Det kan väl hända att de andra inte finns, och då är 
vårdaren den ende som är på plats för att bemöta den hela människan.  

6.2.3 Fynd från ansvarsperspektivet 

Målet med detta arbete var att framställa andligheten inte bara som ett teoretiskt begrepp men 
som ett levande fenomen som befinner sig i tid och rum.  Vi riktar vår uppmärksamhet mot 
det som vi anser vara mest problematiskt i den praktiska hanteringen av den andliga 
dimensionen. I bakgrunden till detta arbete ges det en kort redovisning för vem som har haft 
ansvar för det andliga genom tiden. Det påpekas, med hänvisning till styrande dokument, att 
nu för tiden i ett sekulärt samhälle ligger detta ansvar på vårdaren.  
 
Enligt Lundberg (2000) är andlighet inte en väg eller ett ord som alla måste följa utan var och 
en är unik och var och en finner sin egen andliga väg. Han är radikal nog att påstå att tackvare 
myndighetsutövningen på kyrkan (till statlig övergång), så har också människans andlighet 
delvis eller totalt skymts.   
 
Vårdare verkar vara den professionsgrupp som är närmast att ta ansvar för det andliga lidande 
idag i sekulärt samhälle där präster tappat tillgång till själar och ingen annan verkar bry sig 
om det.  
 
Faktum är att övermänskliga krafter fortfarande härskar över människors liv. Där den otäcka, 
ofattbara och oundvikliga Döden ses i spetsen. Känslan av att man kommer från ingenstans 
och försvinner utan spår kan bli ohållbart för den ensamma enskilde individen utan Gud, som 
man har förkastat. Visst går det att ignorera Döden, så länge Döden ignorerar dig. Visst går 
det att låta bli att undra över syftet med lidandet och meningen med livet, så länge du inte 
lider själv. Visst går det att syssla med begripliga saker som hem, familj, arbete etc. tills de 
rycks från dina händer av obegripliga öden i form av olycka eller sjukdom.   
 
Denna förvirring får man erkänna som människan samt bekräfta och bemöta som vårdare. 
Med ett humanistiskt eller existentiellt redskap, om inte annat, och om man verkligen strävar 
efter att ta hand om den hela människan med alla hennes dimension.  
 
Det ser ut som att det andliga hos en människa, i ett samhälle där det inte anses nödvändigt 
för var och en att följa en viss religion, på något sätt kan hamna mellan stolarna. Ingen vill ta 
ansvar för att bemöta det. Som bland annat Statens Offentliga Utredning, SOU 2001:6, som 
omnämns i bakgrunden, visar. 
 
Människan får helt enkelt klara sig själv och pendlar mellan olika föreställningar. Hon får 
följa de idéer som verkar mest tilltalande och det verkar fungera rätt så bra. Så länge 
människans val är någorlunda fria och så länge människan är frisk. För dem som konfronteras 
med outhärdligt lidande, med dödens närmande, ser bilden annorlunda ut. Då orkar man inte 
leta och fundera, då vänder man sig till dem man har till hands. Vem eller vilka förutom 
anhöriga och goda vänner har man nära sig i livshotande situation? Jo, det brukar vara 
vårdpersonal. Det vill säga läkare som är inriktade på att bekämpa sjukdomen, 
undersköterskor som har fullt upp med det praktiska runt patienten… Det verkar inte vara 
riktigt deras sak, även om de kan, och det finns självklart undantag. Däremot kan väl 
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sjuksköterskor knappast frånta sig ansvaret för bemötande av det andliga hos patienten. Den 
tanken ska sjuksköterskan ha med sig från de vårdvetenskapliga teorierna och de styrande 
vårddokumenten, som presenteras i bakgrunden.  
 
Det verkar så att i en bred benämning har alla en andlighet. Vare sig man är religiöst bunden 
eller inte. Den tanken stärks genom att tala om det transcendenta, bara genom att ta avstånd 
från en övermakt innebär rent krasst att vi faktiskt tar ett beslut att finna egen mening. 
Sulmasy (2006) beskriver ett andligt lidande utifrån två sidor, den ena där vetenskapen genom 
att inte se det transcendenta hotar det andliga välbefinnandet. Den andra, är där den tekniska 
utvecklingen gör att vården tar avstånd från det andliga. Alla kan hitta sin transcendent, dvs. 
sin människa, sin natur, det goda för att kunna möta andra. Andlighet är en väg att finna 
(transcendent) mening, religion å andra sidan är regler som styr ens övertygelse. Det finns 
studier som visar att så många som 91 % av amerikanska patienter önskar få sin andliga sida 
bemött. Denna övertygelse är än starkare hos de som i grunden är religiösa, men därmed inte 
sagt att en icke-religiös inte har ett sådant behov (a.a.). Patienters behov av andlighet är om 
möjligt än mer intressant att ta reda på än statistik om religion eller strategier för att utöva sin 
religion påpekar Sulmasy (2006) och uttrycker att det är inte frågan om att patienter, religiösa 
eller ej, har andliga behov eller inte, utan det handlar om att forskningen inte har kunnat ta 
fram några mätinstrument ännu för att kunna mäta patientens andliga behov.  
 
I samhällen där man kan överlämna det andliga till präster från en eller annan religion, 
behöver vårdare, förmodligen inte särskilda kunskaper i andligheten. Men i ett sekulärt 
samhälle har man som vårdare ofta inte någon sådan utväg. Då blir vårdaren tvungen att 
kunna hantera andliga begär och frågor (Eriksson, 1991). Om andligheten är en del av 
människan är det också vår skyldighet att se hela människan som vi, författare av arbetet och 
framtida sjuksköterskor, ser det. Är det då inte en paradox, att det är så att vi ska vårda 
patienters andlighet men inte gör det, trots att både behov och ansvar är klart och tydligt 
uttalade? 
  

6.3 Etikdiskussion 
I vår inledning gör vi kort personliga beskrivningar och genom dessa anser vi att vi skapar en 
tillförlitlighet, då vi tar hänsyn till vår förförståelse och gör genom det läsaren medveten om 
dem. Vi hoppas att vi har varit tillräckligt subjektiva till vår egen förförståelse, vi har inte på 
något vis valt att färga arbetet med våra åsikter. Något som Forsman (1997) skriver om och 
markerar som viktigt.  
 
Som författare av arbetet har vi tagit i betänkande den process som gjorts när det gäller 
litteratursökning och de steg som gjorts, allt har under arbetets gång noga dokumenterats och 
analyserats. Vi anser med det att ansvar för innehållet tagits. Vidare har arbetet granskats av 
såväl, handledare och studentkollegor som yrkesverksamma. Vi har tagits hänsyn till ämnets 
komplexitet genom att vi närmat oss fenomenet med en bred utgångspunkt.  
 
Vi har noggrant refererat till använd litteratur. Vi har inte konstruerat eller förfalskat det som 
framkommit. Citaten är noggrant kopierade och/eller refererade till respektive författare. 
Genom detta har vi sörjt för att skapa så god forskningskvalitet som möjligt.  
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7 Slutsats 
Syftet med detta arbete var att belysa hur andlighet beskrivs av forskare inom 
vårdvetenskapen samt hur andlighet upplevs av patienter i vårdvetenskapliga studier inriktade 
på att beskriva former och uttryck som patienter använder för att hantera sitt tillstånd på den 
andliga nivån. Arbetet ställde två forskningsfrågor. För att kunna svara på den första av 
frågorna presenterades de definitioner och referensramar som har använts av författarna till de 
utvalda vårdvetenskapliga studierna vid beskrivning av andligheten. Som svar på den andra 
frågan presenterades och analyserades patienternas upplevelse av sin andlighet. Genom 
analysen framkom fyra teman med sammanlagt tio subteman.  
 
De definitioner som används av författarna till analyserade studierna presenterade ett brett och 
omfattande spektrum av former genom vilka vårdforskarna är beredda att se den andliga 
dimensionen hos patienten. Det står i konflikt med den rådande praktik som finns där den 
andliga dimensionen ofta förbises eller förknippas uteslutande till patientens religion och 
kultur.  
 
Analysen visar att vårdaren måste vara beredd att hos patienter måste se den andliga 
dimensionen bestående av Tro, Mening och Relationer samt Frågor utan svar vilken ska 
bemötas och bekräftas i de olika former och uttryck de framträder. Detta oavsett om 
patienterna uttrycker religiös övertygelse eller ej.  
 
 

8 Slutord  
Vi vill tacka de som ställt upp som granskare och handledare av vårt arbete. Utan det stödet 
och den guidningen torde vårt perspektiv varit för brett. Vi vill också markera att vi ser detta 
arbete som en del i vår egen personliga utveckling som människor särskilt med tanken på den 
Personliga kunskapen, vars vikt för vårdaren betonas av Chinn och Kramer (2004).  
 
För den av oss som är troende ortodox hjälpte arbete till att inse bredden i de icke-religiösa 
andliga föreställningarna. För den andre av oss, som inte anser sig vara troende, bidrog arbetet 
till att se djupet i de religiösa termerna. Vi kan inte påstå att vi nu vet vad vi skulle svara på 
frågan som ställs i inledningen. Men i vår analys kom vi fram till de riktningarna där svaret 
kan finnas. Svaret i sig är unikt för Tommy och hans situation. Det var inte vår ambition att 
finna ett svar, utan skapa möjligheterna för att kunna möta frågan.  
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Bilaga 1 Artikelmatris 
 Articles for Analysis Aim and Problem Method Result 

1. Baldachinno, D & 
Draper, P (2001)  
Spiritual coping 
strategies: a review of 
the nursing research 
literature.  
Journal of Advanced 

Nursing 34(6): 833-
841. 

This paper reviews some of the 
limited nursing research-based 
literature, orientated towards 
the use of spiritual coping 
strategies in illness. This 
review aims at identifying 
those spiritual coping strategies 
used by the believers and 
nonbelievers followed by 
implications for holistic 
nursing care. 

Literature search. The CINAHL AND 
MEDLINE CD-Rom databases were 
searched, identifying literature published 
from 1975 onwards which amounted to 
187 articles. The majority of the literature 
traced were found anecdotal with only few 
studies investigating directly spiritual 
coping strategies. Following scrutiny of 
the available articles, only five research 
studies explored directly the spiritual 
coping strategies used in various illness, 
four of which were conducted in USA and 
one in UK. Because of the small scale 
research studies, generalization of the 
findings of this review is limited to the 
samples used. 

In order to meet the demands of illness, the clients of nursing may 
find meaning and purpose in illness by the use of various spiritual 
coping strategies, common to both believers and nonbelievers.  
The paucity of nursing research identified the following spiritual 
coping strategies such as:  
-meditation/contemplation whereby the individual connects with 
the inner self and acknowledges his/her strengths ; 
- relationship with others, family and friends ; 
-  hopefulness that things would get better; 
- helping others by giving and receiving love; 
- appreciating nature, in phenomena like sunset, spring, mountains 
and arts.  

2. Beuscher, L & Beck, 
C (2008).  
A literature review of 
spirituality in coping 
with early-stage 
Alzheimer’s disease. 
Journal of Nursing 

and Healthcare of 

Chronic Illness in 

Association with 

Journal of Clinical 

Nursing 17(5): 88–97 

The purpose of this literature 
review is to examine the 
existing body of knowledge 
about spirituality in coping 
with Alzheimer’s disease and 
to apply a spiritual framework 
of coping in organizing the 
literature to identify themes 
and gaps in knowledge. 

Literature search conducted to find 
research published between 1990– 2006 
aimed at understanding spirituality in 
coping with early-stage Alzheimer’s 
disease. 

Six research studies were reviewed. Findings suggest that persons 
with early-stage Alzheimer’s disease draw from their spirituality 
and faith to find meaning and courage in facing the challenges of 
cognitive losses. Furthermore, they are able to provide rich 
information about their spirituality and the psychosocial aspects of 
living with Alzheimer’s disease. Limited empirical knowledge 
compels the need for future research to explore how spirituality is 
utilized in coping with early-stage Alzheimer’s disease. 

3. Conner N. E. & Eller, 
L.S. (2004)  
Spiritual perspectives, 
needs and nursing 
interventions of 
Christian African–

The aim of this paper is to 
report a study examining 
spiritual perspectives, spiritual 
needs and desired nursing 
interventions during 
hospitalization identified by 

A descriptive correlational design was 
employed. A convenience sample (n = 44) 
was recruited from three African–
American churches. Descriptive statistics 
were calculated, and one-way ANOVAs 
used to examine spiritual perspectives and 

The main question to the respondents was: what spiritual needs 
would have to be met ‘when I am hospitalized’. 
Respondents used a total of 103 phrases to describe spiritual 
needs, based on three dimensions of connectedness: connectedness 
to God (50 phrases), connectedness to others (37 phrases) and 
connectedness to self (16 phrases). Desired nursing interventions 
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Americans.  
Journal of Advanced 
Nursing, 46(6): 624–
632. 

Christian African–Americans. spiritual values. Content analysis was used 
to analyse and summarize qualitative data. 
Instruments included the Spiritual 
Perspective Scale (SPS) and two open-
ended questions. 

included: participating in spiritual activities (n = 41); 
demonstrating caring qualities (n = 27); providing comforting 
measures (n ¼ 13); providing reassurance (n = 9); recognizing the 
spiritual caregiver role (n = 7); and incorporating diversity in care 
(n = 3). 

4. Halstead, T. M. & 
Hull, M. (2001). 
Struggling With 
Paradoxes: The 
Process of Spiritual 
Development in 
Women With Cancer. 
Oncology Nursing 

Forum 28(10): 1534 – 
1544. 

The purpose was to examine 
the process of spiritual 
development in women with 
cancer who had completed 
initial treatment yet were 
within five years of diagnosis. 

The sample included 10 Caucasian women 
ranging from 45–70 years of age. This 
study used grounded theory methodology, 
which is guided by the philosophical 
stance of symbolic interactionism. Two 
semistructured interviews, both lasting 1–
1.5 hours, were conducted with each 
woman. Interviews were tape-recorded 
and transcribed verbatim. The researchers 
analyzed data using the constant 
comparison technique consistent with 
grounded theory, in which data collection, 
data analysis, and theoretical sampling 
occur simultaneously. 

Diagnosis of cancer threatened the meaning of the women’s lives, 
resulting in a sense of disintegration. This problem was resolved 
through the basic social psychological process of Struggling With 
Paradoxes, a three phase process of Deciphering the Meaning of 
Cancer for Me, Recognizing Human Limitations, and Learning to 
Live with Uncertainty. In phase I, the paradoxes focused on the 
possibility of death, distress, vulnerability, and maintaining 
connection. In phase II, the paradoxes involved confronting death, 
asking difficult questions, and letting go of ultimate control of 
their lives. In phase III, the paradoxes centred on uncertainty, 
redefining meaning, and identifying spiritual growth. 
Reintegration occurred over time, although when threatened by the 
possibility of recurrence, disintegration resurfaced for a time. 

5. Hermann, P. C. 
(2001).  
Spiritual Needs of 
Dying Patients: A 
Qualitative Study. 
Oncology Nursing 

Forum  28(1): 67 - 72 

The purpose of this study was 
to identify dying persons’ 
definitions of spirituality and 
their spiritual needs. 

Sample: 19 hospice patients (10 females 
and 9 males), mean age 72, with a range of 
length of time as a hospice patient of 2 
weeks to 12 months. 
Methods: Semistructured interviews were 
conducted, to explore 
patients’ own meaning of spirituality and 
their spiritual needs. Interview transcripts 
and field notes were analyzed to reduce 
data into codes and themes. Data were 
coded by extracting verbatim phrases used 
to describe spirituality and spiritual needs. 
Themes emerged from the data as 
commonalities among the codes 
developed. 

Participants initially defined spiritual as relating to God or 
religion; however, as interviews progressed, it was apparent that 
their spirituality was a part of their total existence. Twenty-nine 
unique spiritual needs were identified and grouped into six themes: 
need for religion, need for companionship, need for involvement 
and control, need to finish business, need to experience nature, and 
need for positive outlook. 

6. MacDonald, B. 
(2001).  
Quality of life in 
cancer care: patients' 

The aim of this literature 
review was to ascertain how 
the illness affects patients' 
quality of life and to what 

Twenty-two research articles were 
reviewed, the majority of which were 
qualitative in nature, studies that allow 
patients to portray their experiences in 

The concept of quality of life was defined as consisting of well-
being in four core domains, psychological, social, physical and 
spiritual. It was found that patients' quality of life is affected in all 
four core domains and that these domains are overlapping and 
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experiences and 
nurses' contribution 
European Journal of 

Oncology Nursing 5 
(1): 32-41. 

extent nurses can influence or 
improve this experience. 

their own words. interdependent. The qualitative data also highlighted that each 
patient's experience is unique to that patient. Nurses have to be 
aware of this and remain sensitive to the individual patient's needs. 

7. McGrath, P. (2004). 
Reflections on serious 
illness as spiritual 
journey by survivors 
of haematological 
malignancies. 
European Journal of 

Cancer Care 

13: 227–237 
 

The study, funded by the 
Queensland Cancer Fund for 2 
years (Arm A) examines the 
relevance of the notion of 
spirituality and spiritual pain 
for hospice patients  
 

All of the participants have been 
diagnosed with a haematological 
malignancy. All of the participants 
contacted agreed to participate 
(n = 12). A qualitative research using an 
open-ended interview with each 
participant. A phenomenological approach 
was taken to the recording and analysis of 
the data.  

The findings indicate that the language of a secular spiritual 
journey, rather than a conventional religious or theological 
conceptual framework, was used for meaning-making by the 
survivors interviewed. Such results affirm the recent definitional 
move away from conflating religion with spirituality, while 
pointing to the richness, complexity, and contradiction that 
individuals bring to their meaning-making. The findings provide 
important insights on the interpretation of spirituality for a group 
of individuals surviving the confrontation with death caused by a 
life-threatening illness. 

8. Mount, B. M., 
Boston, P.H. &  
Cohen, S., R. (2007). 
Healing Connections: 
On Moving from 
Suffering to a Sense 
of Well-Being. 
Journal of Pain and 

Symptom 

management, 
33(4): 372-378.  

Study’s objectives were to 1) 
provide a description of both 
existential suffering and 
conversely, the experience of 
integrity and wholeness, in 
persons with life-threatening 
illness;  
2) identify ‘‘inner life’’ and 
existential contributors to 
suffering and subjective 
wellbeing in advanced illness; 
and  
3) develop a narrative account 
of these Quality Of life 
extremes. 

Drawing on a purposive sample of 21 
participants, a phenomenological study 
was carried out to explore the relevance of 
the existential and spiritual domains to 
suffering, healing, and quality of life 
(QOL). 

The importance of meaning-based adaptation to advanced illness 
was supported, as were Frankl’s sources of meaning and Yalom’s 
sources of existential anguish. Divergent themes characteristic of 
the two QOL extremes were identified. Four types of ‘‘healing 
connections’’ involving a sense of bonding to Self, others, the 
phenomenal world, and ultimate meaning, respectively, were 
identified. They situated the participant in a context that was 
greater and more enduring than the self, thus leading to enhanced 
meaning and QOL. The assumptions underlying the construct 
‘‘health-related QOL’’ are questioned. 

9. Ross. L (2006).  
Spiritual Care in 
Nursing: an overview 
of the research 
literature. 
Journal of Clinical 

Nursing 15: 852–862 

The paper gives an overview of 
nursing research papers 
published on spiritual care 
between 1983 and October 
2005.  

47 original published nursing research 
papers identified from a CINAHL search 
and from a collection held by the author 
since 1983 were included. They were 
sorted into five categories, a review and a 
short summary and critique of each paper 
was produced 

Twenty-three studies were identified which focused on 
patient/clients/carers  The main focus of the studies was 
exploration of the meaning of spirituality and spiritual need (n ¼ 
13) with smaller numbers focusing on spiritual care (n ¼ 6), 
spiritual coping/ growth (n ¼ 2) and exploring the relationships 
between variables (n ¼ 2). 
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10. Strang, S & Strang, P 
(2001).  
Spiritual thoughts, 
coping and ‘sense of 
coherence’ 
in brain tumour 
patients and their 
spouses.  
Palliative Medicine 

15: 127–134. 

To explore to what extent 
patients and their next of kin 
were able to cope, understand 
and create meaning in their 
situation, to explore whether 
spirituality could be supportive 
and to analyse whether these 
concepts are related to 
Antonovsky's concept of sense 
of coherence. 

Using a purposive sampling technique, 20 
patients and 16 of their next of kin took 
part in tape-recorded interviews. A content 
and context analysis was performed using 
a hermeneutic approach. 

They found that comprehensibility was to a large extent 
constructed by the patient’s own thoughts and theories, despite an 
insecure situation. Manageability was achieved by active 
information-seeking strategies, by social support and by coping, 
including positive reinterpretation of the situation.  
Meaningfulness was central for quality of life and was created by 
close relations and faith, as well as by work. A crucial factor was 
whether the person had a ‘fighting spirit’ that motivated him or her 
to go on.  As only three patients were believers, trust in God had 
generally been replaced by a belief and confidence in oneself, in 
science, in positive thinking and by closeness to nature. Sense of 
coherence as a concept can explain how exposed persons handle 
their situation.  
 

11. Westman, B., 
Bergenmar, M. & 
Andersson, L. (2006). 
Life, illness and 
death—Existential 
reflections of a 
Swedish sample of 
patients who have 
undergone 
curative treatment for 
breast or prostatic 
cancer.  
European Journal of 

Oncology Nursing 

10:169-176. 

The aim of this study is to 
describe cancer patients’ 
existential reflections and how 
these reflections were met by 
the nursing staff. 

A qualitative method of data collection 
was used. Ten patients with breast- or 
prostate cancer who had completed 
curative treatment were interviewed. 

The results showed that the cancer diagnosis resulted in existential 
reflections in some of the patients. These reflections concerned the 
meaning of life, God/a higher power, health, work, relations and 
sexuality.  
The existential issues fell into three major themes: life, illness, and 
death. Categories under the theme of ‘‘life’’ were: meaning of life, 
God or a higher power, health, work, and relations. The theme of 
‘‘illness’’ was divided into four categories: causes for cancer, 
treatment, sexuality, and ‘‘am I well or not?’’ The last theme 
under existential issues was 
about ‘‘death’’, with two categories: feelings in relation to death 
and beliefs about death and what will follow. 
 

12. Wilding, C., Muir-
Cochrane E. & May, 
E. (2006). 
Treading lightly: 
Spirituality issues in 
mental health nursing. 
International Journal 

of Mental Health 

Nursing 15: 144–152. 

This study aimed to provide a 
greater understanding of the 
phenomenon of spiri-tuality by 
answering a primary research 
question, ‘What does 
spirituality mean for people 
with a mental illness?’ 
Participants were interviewed 
and data analysed using an 
iterative approach. 

Six people volunteered to participate. 
There were three men and three women, 
aged between 40 and 60 years. Data 
gathering involved conducting one 
semistructured detailed interview with 
each of the six participants. Findings 
emerged through multiple readings and 
meanings were gradually constructed from 
the data into themes. 

Three themes emerged concerned with what spirituality is. 
Spirituality was found to be unique to each participant. Spirituality 
was experienced as a journey that extends throughout participants’ 
lives, and it is a belief system that provided life-sustaining 
meaning in each participant’s life. 



 
 
 


