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Sammanfattning 

Att allt fler personer når hög ålder och att medellivslängden ökar är en 
världsomfattande trend. En inte försumbar andel av dessa äldre personer utövar 
religiös andlighet. Syftet med denna uppsats är att beskriva religiös andlighets 
betydelse för äldre personers upplevda hälsa. Till översikten används nio kvalitativa 
artiklar med totalt 121 deltagare, som representerar fyra länder; USA, Sverige, 
Australien och Libanon. Dessa artiklar analyserades i enlighet med Fribergs 
femstegsanalys. Ur analysen framkom fyra kategorier; religiös andlighet ger styrka, 
religiös andlighet ger mening med livet, religiös andlighet ger trygghet, samt känslan 
av att Gud bestämmer. Resultatet visar på att den religiösa andligheten har 
övervägande positiva effekter på den subjektiva hälsan, med undantag för enstaka fall  
där den religiösa andligheten kan ha en negativ inverkan. 

 
Då religiös andlighet i denna litteraturöversikt ses ha en påverkan för de äldre 
personerna som utövar den är det av vikt för vårdpersonal att vara medvetna om 
andlighetens betydelse. Vidare forskning inom området skulle vara önskvärt, då det 
finns ytterst lite litteratur publicerad gällande ämnet. 
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Summary - Religious spirituality and its significance for the health 
of elderly people 

More and more people reach old age, and life expectancy increases worldwide. A 
significant proportion of these persons are practicing religious spirituality. The aim of 
this bachelor thesis is to describe the role of religious spirituality in elderly persons 
perceived health. Nine qualitative articles are studied in this review, with a total of 121 
participants representing four countries: USA, Sweden, Australia and Lebanon. The 
articles are analysed according to Friberg’s five step analysis method. The analysis 
revealed four themes; Religious spirituality produces strength, gives meaning to life, 
provides a sense of security and produces the feeling that God is in control. The result 
shows that religious spirituality has predominantly positive effects on the perceived 
health, with the exception for occasional cases where religious spirituality could have 
a negative impact. 

Religious spirituality is seen in this literature review to have an impact on the perceived 
health of the older people who practice it, thus it would be meaningful for health 
professionals to be aware of the importance of spirituality. Further research in the field 
would be desirable, as there is very little literature published on the subject. 
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Inledning 

Sverige har under de senaste årtiondena blivit alltmer sekulariserat, men närmare åtta 
procent av Sveriges befolkning är medlem i eller blev betjänade av ett registrerat 
trossamfund under 2015 (Höjer, 2o15; Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
[SST], u.å.). Utöver dessa är 6,2 miljoner personer medlemmar i Svenska kyrkan 
(Svenska Kyrkan, 2017). 

Uppsatsförfattarna har, liksom Rykkje, Eriksson och Raholm (2013), sett ett behov hos 
många vårdtagare, främst bland äldre personer, att få tala om de stora livsfrågorna och 
en längtan efter att bli förstådd i sin livsåskådning. Det är därför intressant att 
undersöka kunskapsläget gällande religiös andlighet och dess möjliga påverkan på den 
upplevda hälsan bland äldre personer. 

Bakgrund 

Bakgrunden redogör för definitioner och avgränsningar, äldre personer och hälsa, 
samt andlighet i relation till hälsa. Här redogörs också för hälsa sett ur Antonovskys 
(2005) teori om känsla av sammanhang. 

Definitioner och avgränsningar 

Andlighet (eng. Spirituality) beskrivs i Handbook of Religion and Health (Koenig, 
McCullough & Larson, 2001) som det personliga sökandet efter att förstå svaren på de 
största frågorna om liv, om mening och om relation till det transcendenta och heliga, 
som kan men inte nödvändigtvis måste leda till, eller komma av, utvecklandet av 
religiösa ritualer samt skapandet av en gemenskap (Koenig et al., 2001, 
uppsatsförfattarnas översättning). Denna litteraturöversikt fokuserar på religiös 
andlighet som är kopplad till den största organiserade religionen i Sverige, det vill säga 
kristendom (SST, u.å.). 

Äldre personer och hälsa 

Att medellivslängden ökar och att fler personer når hög ålder än tidigare är ett fenomen 
som kan ses runtom i världen, och så även i Sverige (Christensen, Doblhammer, Rau 
& Vaupel, 2009; Komp & Johansson, 2016; Statistiska Centralbyrån u.å.). Det finns 
studier som visar på att det framöver kommer finnas fler individer som blir mycket 
gamla men med få funktionshinder och begränsningar (Christensen, Doblhammer, 
Rau & Vaupel, 2009). Att personer i genomsnitt lever längre än tidigare kommer dock 
att innebära en utmaning för hälso- och sjukvården, då det med åldrandet följer 
naturliga förändringar som leder till bräckligare hälsa och högre känslighet för 
sjukdomar (Ennis, 2013). 

I en sammanfattande studie gjord från en rapport av WHO definierades vad ett 
hälsosamt åldrande innebar (Beard et al., 2016). Förutom frånvaro av sjukdom var en 
av de faktorer som hade en stor inverkan på åldrandet en persons inneboende 
kapacitet, huruvida en person kan hämta kraft från sina psykiska och fysiska resurser. 
Ifall äldre personer inte har denna reservkraft själva och inte kan deltaga i meningsfulla 
aktiviteter, har miljön väsentlig betydelse för äldre personers hälsa. En optimal miljö 
är stödjande och karakteriseras av exempelvis tillgängliga hjälpmedel eller stöttande 
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och god omvårdnad, vilket i slutänden kan leda till ett mer hälsosamt åldrande (Beard 
et al., 2016). 

Äldre personer har själva fått definiera bakomliggande faktorer till ett gynnsamt 
åldrande i en studie gjord av Troutman-Jordan och Staples (2014). Åtta teman 
identifierades i studien där bland annat positivt tänkande och coping, aktivt oberoende 
och relationer till andra människor var några av de teman som presenterades. Hälsa i 
form av att kunna vara fysisk aktiv och ha mobilitet nog att delta i glädjefyllda 
aktiviteter hade också betydelse för de äldre personerna. Deltagare i studien menade 
även att en relation till Gud var av vikt för dem. Att även få bidra till samhället eller 
hjälpa enstaka individer genom att till exempel dela sin tro till den yngre generationen 
var en bidragande ingrediens till ett gynnsamt åldrande (Troutman-Jordan & Staples, 
2014). 

Detta kan speglas i Lars Tornstams teori om gerotranscendens (2005). Tornstam 
menar att äldre personer kan uppleva en perspektivförskjutning med åren, och att 
delar av livet som i yngre åldrar sågs som viktiga nu blir mindre relevanta eller ändrar 
karaktär. En del av processen är just en minskad självcentrering och ökad altruism, en 
vilja att stötta andra utan krav på motprestation. Ökad acceptans av sig själv är en följd 
av transcendensen, likaså ett minskat fokus på den egna kroppen. De sociala 
relationerna ändrar karaktär, intresset för ytliga sociala relationer minskar men 
uppskattningen av personliga relationer av djupare karaktär ökar, likaså behovet av 
självvald ensamhet. Medvetenheten om de roller man spelar under livets gång ökar, 
mod att gå utanför dessa roller infinner sig och insikten om de fysiska ägodelarnas 
relativa meningslöshet blir påtaglig. Det ogripbara, det kosmiska i livet kan te sig mer 
acceptabelt, och kontemplation över livets mysterier blir en viktigare del av livet 
(Tornstam, 2005). 

Religiös andlighet och hälsa 

Kopplingen mellan religiös andlighet och hälsa visar sig i en studie av Chiswick och 
Mirtcheva (2013). I studien, där deltagarna är yngre personer, identifierades ett 
positivt samband mellan hälsa och religiös andlighet. De tonåringar som uppgav att 
religion var mycket viktigt för dem visade på både bättre fysisk såväl som psykisk hälsa. 
Genom att delta i kyrkan kunde även positiva effekter på den psykiska hälsan påvisas, 
något som skulle kunna ha sin förklaring i att kyrkan avråder från ohälsosamma 
beteenden. De yngre personer som inte bekände sig till religion påvisade också god 
hälsa, dock inte i lika stor grad som de yngre som hade en tro (Chiswick & Mirtcheva, 
2013). 

Berthold och Ruch (2014) påvisar att utövandet av en religiös andlighet leder till högre 
tillfredsställelse i livet samt en högre känsla av mening med livet. Detta kunde inte ses 
hos personer som inte utövade någon religiös andlighet. Lowry (2012) menar att 
andlighet ger syfte och mening med livet och till relationer med andra. I stressfulla 
situationer såväl som vid stora förluster gav den religiösa andligheten mod, hopp och 
styrka, vilket hjälpte personerna att möta utmaningarna och att finna positiva sätta att 
hantera dem. Beroendet av andlighet ökar också i takt med att mental och fysisk hälsa 
försämras, och andligheten har en positiv inverkan på både kropp och sinne (Lowry, 
2012). I en studie av Masters och Knestel (2011) framkommer det att det finns en 
positiv korrelation mellan religiositet och hög känsla av sammanhang, hög 
självrapporterad hälsa och låg aggressivitet. Värt att notera att detta gällde personer 
med främst inre motivatorer till att upprätthålla sin tro, internaliserad tro. De personer 
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som i hög utsträckning utövar sin religion utifrån yttre motivationsfaktorer, så som att 
religionen ger tillgång till ett stort kontaktnät eller social acceptans, visade på sämre 
hälsa i alla använda mätinstrument förutom ett. Liknande resultat om utövandet av 
religion utifrån yttre motivationsfaktorer kan ses i en studie av Weber och Pargament 
(2014). Denna studie visar att religiös andlighet kan ha negativa följder i en medicinsk 
kontext, i de fall då en religiös åskådning kommer i konflikt med de råd som en person 
får från sjukvården. Moss, Fleck och Strakowski (2006) fann även att det tog längre tid 
för kristna personer att söka vård för psykisk ohälsa jämfört med icke religiösa 
personer. 

Kohls, Walach och Wirtz (2009) har genomfört en studie gällande andligt utövande 
och dess påverkan på psykisk hälsa för personer i medelåldern. Det framkom att 
utövandet av andlighet i någon form har visat sig vara en viktig bevarande faktor för 
den psykiska hälsan. Enligt Weber och Pargament (2014) kan religiös andlighet dock 
skapa ångest och depressiva tendenser i de fall som bilden av Gud framstår som hård 
och straffande. Ifall en person inte lyckas leva upp till de normer som kan finnas i en 
religiös tradition kan detta skapa stress och skuld. Likaså kan negativa 
mellanmänskliga interaktioner inom en religiös grupp te sig ogynnsamt för den 
mentala hälsan. 

I en studie undersöktes vilken roll religiös andlighet spelade för ett antal personer med 
depression och dödstankar (Sorajjakool, Aja, Chilson, Ramirez-Johnson & Earll, 
2008). Dessa personer fann styrka och tröst i sin andlighet, och att den gav mening 
med tillvaron. Dock så upplevde flertalet personer att de under sin depression känt sig 
fjärmade från både sig själva och den högre makt de vände sig till, och att de var arga 
på Gud för den situation de befann sig i. Många av deltagarna upphörde med andliga 
aktiviteter under sin sjukdom, men återgick till att praktisera sin andlighet och 
upplevde den då som ett betydelsefullt stöd i tillfrisknandeprocessen (Sorajjakool, Aja, 
Chilson, Ramirez-Johnson & Earll, 2008). 

Noronha (2015) beskriver att det är av vikt för äldre personer att fortsätta vara aktiva 
och delaktiga inom kulturella samt andliga intressegrupper, såsom kyrkoförsamlingar. 
Det kan vara lättare att möta åldrandets förändringar för de personer som bekänner 
sig till en viss form av andlighet eller spiritualitet (Noronha, 2015). Många av de 
utmaningar som äldre personer möter upplevs innefatta en delvis andlig beståndsdel 
(Snodgrass, 2009). Frågor gällande ett förändrat hälsoläge, förändrade sociala roller, 
känslor av att vara isolerad, förlust av sociala relationer samt frågor som rör slutet av 
livet har en spirituell koppling för många äldre personer. Religiös andlighet skulle 
därmed kunna spela en hälsobevarande och hälsofrämjande roll för dessa personer. 
 

Teoretisk referensram - Känsla Av Sammanhang 

Antonovsky myntade termen salutogenes, och beskrev i sin bok “Hälsans mysterium” 
(2005) vilka faktorer, så kallade “friskfaktorer”, som bidrar till att en person upplever 
och bibehåller hälsa. De tre komponenterna är begriplighet, hanterbarhet samt 
meningsfullhet, som tillsammans utgör det Antonovsky kallar känsla av sammanhang 
(KASAM). Antonovsky menar i korthet att begriplighet består i hur en person kan 
förstå inre och yttre stimulus och känna att de är greppbara och förklarliga. 
Hanterbarhet står för huruvida personen upplever att den har resurser till sitt 
förfogande, så som personer i sin omgivning eller en högre makt som denne kan räkna 
med. Komponenten meningsfullhet åskådliggör en persons nivå av motivation, till 
vilken grad en person upplever att utmaningarna denne ställs inför är värda 
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investeringen och engagemanget som krävs för att möta den. Motpolen till hälsa är 
ohälsa, och orsakas således av upplevd avsaknad av friskfaktorerna som nämnts ovan 
(Antonovsky, 2005). 

KASAM används för att undersöka personers hälsa, välbefinnande och livskvalitet i 
relation till de förändringar som åldrandet medför. Även om känslan av sammanhang 
enligt Antonovsky (2005) grundläggs före 30 års ålder så påverkas den under livet av 
externa faktorer, även i hög ålder. Boström (2014) menar att KASAM är användbart 
för att kartlägga trygghet hos just äldre personer, vilket också ses i Fagerström, 
Gustafson, Jakobsson, Johansson & Vartiainen (2011). De äldre personer som 
rapporterar låg KASAM tenderar att ha ökad risk för sämre fysisk hälsa, manifesterat i 
exempelvis undernäring. De äldre personer som däremot har en högre känsla av 
sammanhang upplever bättre psykisk, fysisk och social hälsa (Tan, Vehviläinen-
Julkunen & Chan, 2014). 

Problemformulering 

Det framkommer av litteraturen att fler personer når högre ålder, och friskfaktorer vid 
hög ålder kan utgöras av miljö eller av inneboende reservkapacitet. Religiös andlighet 
kan vara av betydelse för äldre personer då även yngre och medelålders personer kan 
uppleva positiva effekter av religiös andlighet. Religiös andlighet kan också kan 
medföra negativa upplevelser i form av exempelvis skuld och skam. 

Att utövad religiös andlighet har en påverkan på hälsan framkommer således i 
litteraturen. Äldre personers perspektiv på andlighetens betydelse i detta hänseende 
är dock ej väl beforskat, och är möjligtvis ett förbisett område. Att undersöka religiös 
andlighets betydelse för den subjektiva hälsan hos den växande andel av populationen 
som äldre personer utgör, är därför viktigt. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva religiös andlighets betydelse för äldre 
personers upplevda hälsa. 

Metod och material 

I detta avsnitt redogörs för valt tillvägagångssätt och etiska ställningstaganden för 
denna litteraturöversikt. 

Design 

För att svara mot syftet gjordes en allmän litteraturöversikt, där artiklar med kvalitativ 
ansats granskades. Den kvalitativa metodiken är användbar då en människas 
upplevelse eller erfarenhet ska förstås bättre (Friberg, 2012a). I uppsatsen antas en 
induktiv ansats, vilket innebär att innehållet analyseras utifrån texten, utan en 
förutbestämd teori eller modell (Danielson, 2012). Friberg (2012a) sammanfattar att 
målet med en litteraturöversikt är att få en bättre förståelse gällande det valda 
området. 
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Urval och datainsamling 

Databaserna som används vid informationssökning är CINAHL with full text, Pubmed, 
Web of Science samt PsychINFO. Manuella sökningar har dessutom genomförts via de 
artiklar som funnits genom databassökningarna, och fritextsökningar i ovan nämnda 
databaser samt Google Scholar (se bilaga 1). 

Sökorden som användes vid artiklesökningarna var: “qualitative, focus group*, 
narrative, interview*, spiritual*, religion*” samt “patients attitude*”. Booleska 
söktermer som “AND” och “OR” användes för att koppla ihop sökord samt inkludera 
fler möjliga sökresultat. Sökorden användes även i trunkerade former för att inte gå 
miste om sökordens alla böjningsformer (Östlundh, 2012) (se bilaga 1). 
Inklusionskriterier för artiklarna var att de var genomförda med en kvalitativ ansats, 
där deltagarna i studien var 65 år eller äldre. Alla artiklar skulle vara peer-reviewed 
samt skrivna på engelska. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara 
publicerade mellan 2007–2017. 

Efter sökningar genomfördes en urvalsprocess baserad på Friberg (2012b). Titlarna 
lästes på de artiklar som sökningarna producerade, om innehållet kunde knyta an mot 
denna uppsats syfte lästes sedan abstraktet. Om abstraktet var relevant granskades 
sedan artikeln i sin helhet för att avgöra ifall den kunde användas i analysen. För att 
bedöma kvalitén på artiklarna användes protokoll för basala kvalitetskriterier för 
studier med kvalitativ metod (se bilaga 2). Detta gjordes för att kunna avgöra vilka 
artiklar som skulle exkluderas samt inkluderas. De artiklar som var relevanta och blev 
godkända enligt protokollet för basala kvalitetskriterier, samt var av medelhög eller 
hög kvalitet inkluderades i litteraturöversikten, i enlighet med Rosén (2012). För att 
skapa en tydlig överblick över artiklarna skapades en resultatmatris, enligt Fribergs 
modell (2012b; se bilaga 3). 

Nio kvalitativa artiklar med totalt 121 deltagare, med ålder över 65 år sammanställdes. 
Fyra länder representerades i artiklarna: USA (n=6), Sverige (n=1), Australien (n=1) 
och Libanon (n=1) (se bilaga 3). 

Dataanalys 

I uppsatsen användes Fribergs femstegsanalysmodell (2012b). I första steget lästes 
artiklarna flera gånger av båda uppsatsförfattarna för att förstå vad de valda studierna 
handlade om. Nästa steg var att i varje studies resultat identifiera nyckelfynden. Detta 
gjordes genom att båda uppsatsförfattarna var för sig markerade varje 
meningsbärande enhet med en siffra, dessa siffror motsvarades av beskrivningar 
skrivna i enskilda dokument. Steg tre innebar att artikelförfattarna gemensamt gick 
igenom de enskilda dokumenten samt artiklarna för att se ifall resultatet uppfattades 
likadant. Sedan sammanställdes varje artikels resultat i ett gemensamt dokument. I 
steg fyra skrevs sedan detta dokument ut för att lättare få en översikt över resultaten 
samt för att hitta likheter och skillnader. För att kunna kategorisera fynd som liknade 
varandra användes färgkodning, det som framstod som genomgående kategorier i 
artiklarna markerades med färg. Genom denna metod kunde fyra kategorier uppdagas. 
Under analysprocessen har båda författarna flera gånger gått tillbaka till artiklarna och 
läst resultaten igen, för att inte missa viktiga data. 
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I det sista steget presenterades de nya kategorierna som producerats genom att skapa 
ny text utifrån de referenser som använts (Friberg, 2012b). Fyra kategorier 
utkristalliserades vid analysen av artiklarna, vilka presenteras i resultatet. 

Forskningsetiska överväganden  

När forskning bedrivs i det humanistiska-samhällsvetenskapliga området finns 
forskningsetiska principer och krav, så som individskyddskravet. Detta innebär att 
individer som deltar i studien inte får skadas fysiskt eller psykiskt, och inte heller 
utsättas för kränkning och förödmjukelse. Vidare ska deltagarna skyddas från 
obehörigas insyn i deras livsförhållanden. Individskyddskravet kan delas in i fyra 
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet handlar om att 
forskaren skall informera om syftet till de som blir berörda av den aktuella forskningen. 
Samtyckeskravet innebär rätten att själv bestämma sin medverkan i en undersökning. 
Konfidentialtetskravet innebär att obehöriga personer ej ska få tillgång till 
personuppgifter, vilka de ska förvaras på ett sådant sätt att de inte blir tillgängliga för 
utomstående. Till sist nyttjandekravet, vilket sammanfattas i att de personuppgifter 
som samlas in endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011). Då detta 
arbete är en litteraturöversikt krävs inget etiskt tillstånd men enbart studier som hade 
ett etiskt godkännande inkluderades i resultatet, detta i linje med Forsberg och 
Wengström (2013). 

Uppsatsförfattarna har personliga och professionella erfarenheter från religiösa 
sammanhang, kristendom i allmänhet och protestantisk kristendom i synnerhet. 
Förförståelsen har diskuterats med både handledare och handledingsgrupp då 
författarnas intention har varit att inte låta den personliga livsåskådningen påverka 
varken resultat eller analys. I uppsatsen har alla resultat presenterats utifrån vad 
artiklarna påvisade, ingenting har ändrats eller undanhållits, i enlighet med god 
forskningsetik gällande litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2013). Likaså har 
uppsatsförfattarna redovisat metod och process, inte fabricerat något resultat och allt 
är översatt med största noggrannhet efter bästa förmåga. De artiklar som var relevanta 
gentemot denna uppsats syfte och passerat kvalitetsgranskningen presenterades i 
resultatet, oavsett dess innebörd, i enlighet med föreslagen modell av Forsberg och 
Wengström (2013). 
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Resultat 

I detta avsnitt kommer följande kategorier redovisas: religiös andlighet ger styrka, 
religiös andlighet ger mening med livet, religiös andlighet ger trygghet samt religiös 
andlighet ger känsla av att Gud bestämmer. 

Religiös andlighet ger styrka 

Religiös andlighet upplevdes som en stor källa till styrka i livet. De äldre personerna 
upplevde att deras andlighet var ett stöd i att möta vardagliga utmaningar såväl som 
kriser (Ardelt & Koenig, 2007; Campesino, 2009; Gharibian Adra, 2015; Jonsén, 
Norberg & Lundman, 2015; Manning, 2014; Manning, Leek & Radina, 2012; Schwarz 
& Cottrell, 2007; Shaw, Gullifer & Wood, 2016; Wenzel et al., 2012). Detta kan ses i 
Manning (2014), där de äldre kvinnorna som deltog upplevde att deras tro gav dem 
bärkraft och styrka. Denna kraft uppgavs komma från deltagarnas personliga relation 
med Gud. En kvinna uttryckte att hon i livets svåraste stunder, som när hon vårdat och 
sett närstående personer dö, fått kraft från Gud att uthärda det hon annars inte skulle 
kunnat uthärda.  

I resultatet framkommer att många aktivt använde sin religiösa andlighet som ett sätt 
att handskas med livet och hanterade utmaningar och svårigheter genom bön, 
bibelläsning och kontemplation (Campesino, 2009; Gharibian Adra, 2015; Jonsén et 
al., 2015; Manning, 2014; Manning et al.,2012; Schwarz & Cottrell, 2007; Shaw et al., 
2016). I Schwarz och Cottrell (2007) gav flera deltagare uttryck för att andligheten var 
ett verktyg för att hantera många olika situationer och i vitt skilda omständigheter. De 
allra äldsta i Manning et al. studie, (2012) upplevde att tron fungerade som en resurs 
för att navigera genom de svåra delarna i livet, och en hjälp att acceptera ett tilltagande 
beroende av andra. I Shaw et al. (2016) beskrev en äldre kvinna att hon satt sin tilltro 
till läkaren gällande behandlingen av den sjukdom hon drabbats av, men att hennes 
tro på Gud har hjälpt henne genom en svår period av sjukdom i livet. 

Religiös andlighet framhölls i flera studier som en hjälp i att upprätthålla positiva 
tankesätt och hälsosamma attityder, trots ohälsa och motgångar (Ardelt & Koenig, 
2007; Gharibian Adra, 2015; Schwarz & Cottrell, 2007; Shaw et al., 2016; Wenzel et 
al., 2012). Personerna gav även uttryck för en attityd av tacksamhet sprungen ur den 
religiösa andligheten, vilket framstår som en källa till styrka (Manning, 2014; 
Campesino, 2009; Ardelt & Koenig, 2007). Detta exemplifieras väl i Ardelt och Koenigs 
studie (2007), där en deltagare uppger att han tackar Gud för varje ny dag han vaknar 
upp till, och upplever varje dag som en välsignelse. En kvinna uttrycker i en studie 
gjord av Shaw et al. (2016) att hon känner sig lycklig, eller välsignad, att hon tror.  

Religiös andlighet ger mening med livet 

Äldre personer uttryckte att de på grund av sin religiösa andlighet funnit mening och 
syfte med livet (Ardelt & Koenig, 2007; Gharibian Adra, 2015; Jonsén et al., 2015; 
Manning, 2014; Manning et al., 2012; Schwarz & Cottrell, 2007; Shaw et al., 2016). I 
Jonsén et al. (2015) nämns tron på en ständigt närvarande Gud och väntan på himlen 
som två komponenter av religiös andlighet som ger en känsla av mening med livet. I 
Shaw et al. (2016) uttrycker en äldre man att om han inte haft religion, i den höga ålder 
som han uppnått, så skulle livet vara meningslöst för honom. En annan man uppger 
att han upplever att tron är hela syftet med livet. 
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Den religiösa andligheten fungerade som en motivator under livet; den gav något att 
sträva mot (Manning et al., 2012; Schwarz & Cottrell, 2007; Shaw et al., 2016). När 
svåra situationer i livet uppstod, som närståendes bortgång eller sjukdomsfall, 
upplevdes ändå mening med livet genom religiös andlighet (Ardelt & Koenig, 2007).  
Att uttrycka sin andlighet genom att vara en del av ett kyrkligt sammanhang, samt 
genom bön, var också en källa till känsla av mening genom livet (Gharibian Adra, 2015; 
Jonsén et al., 2015; Manning et al., 2012). En deltagare pratade om att läsa bibeln och 
att be som en kraftkälla för att hantera och finna mening i livet (Gharibian Adra, 2015). 
I kontrast till övrigt resultat uttryckte ett par personer tvivel på sin religiösa andlighet, 
och i dessa fall bidrog inte andligheten till känsla av syfte och mening, utan snarare 
bidrog till förlust av detsamma (Ardelt & Koenig, 2007).  

Religiös andlighet ger trygghet 

En övervägande majoritet av personerna uppgav att de kände tilltro till och förtröstan 
på en högre makt (Ardelt & Koenig, 2007; Campesino, 2009; Jonsén et al., 2015; 
Schwarz & Cottrell, 2007; Shaw et al., 2016; Wenzel et al., 2012). En äldre dam 
uttrycker att hon upplever att Gud aldrig svikit eller övergivit henne, och att hon 
känner att hon när som helst kan vända sig till Gud (Schwarz & Cottrell, 2007). Denna 
tilltro och förtröstan fortsatte att vara viktig i tilltagande sjukdom (Campesino, 2009; 
Schwarz & Cottrell, 2007). Detta exemplifieras väl i en äldre persons uttalande att 
denne kan lägga dåtiden, nutiden och framtiden i Guds händer (Jonsén et al., 2015). 

Trygghet kom också genom en personlig relation eller känsla av samhörighet med Gud 
och personer som delade samma trosuppfattning (Ardelt & Koenig, 2007; Gharibian 
Adra, 2015; Jonsén et al., 2015; Manning, 2014; Manning et al., 2012; Wenzel et al., 
2012). En aspekt av trygghet uttrycks i en uttalad tro på att Gud ska ta hand om 
personerna och att de kände sig beskyddade, vilket gav sinneslugn (Ardelt & Koenig, 
2007; Campesino, 2009; Jonsén et al., 2015; Shaw et al., 2016; Wenzel et al., 2012). 
En deltagare talade om att i tider av snabba förändringar kunde hennes tro på Gud ge 
henne trygghet, det fanns någon att vända sig till (Shaw et al., 2016). 

Vid sorg, sjukdom och oro gav den religiösa andligheten också tröst och lindring, trots 
omständigheterna (Campesino, 2009; Gharibian Adra, 2015; Jonsén et al., 2015; 
Schwarz & Cottrell, 2007; Shaw et al., 2016). En deltagare pratade om hur denne vände 
sig till Gud då personens fru drabbades av sjukdom (Campesino, 2009). Att ha en tro 
sågs också som en form av emotionellt stöd, något som bidrog till att hantera stress i 
vardagen och i slutändan kunde öka livskvalitén (Gharibian Adra, 2015). Ett lugn inför 
döden förekom hos de äldre personer som uttryckte en religiös andlighet. Döden sågs, 
av deltagare i studierna, inte som ett hot utan som en fortsättning, ett liv efter detta 
och att “komma hem” (Ardelt & Koenig, 2007; Jonsén et al., 2015; Shaw et al., 2016).  

Trygghet var ett genomgående tema men förekom inte hos alla, ett par personer 
redovisades inte finna någon tröst i sin religiösa andlighet. Ardelt och Koenig (2007) 
gör dock skillnad på personer som har en tro som var motiverad av inre övertygelse 
och de som ser sin tro som en karriär eller kulturell företeelse. Personerna i den senare 
gruppen upplever få fördelar med sin religiösa andlighet över huvud taget. 
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Religiös andlighet ger känsla av att Gud bestämmer 

Uppfattningen att Gud är i kontroll kan ses hos deltagare i resultatet. Hos vissa 
framträder föreställningen att Gud vet vad som ska ske och att Gud bestämmer över 
både liv död och hälsa, vilket ses i Campesino, (2009), Jonsén et al. (2015) samt i 
Schwarz och Cottrell, (2007). I de flesta av de förekommande fallen leder detta till en 
känsla av lugn. I Campesino (2009) uttrycker dock en deltagare att man inte bör anta 
en passiv inställning till sjukvården, för att få hjälp av Gud måste en person försöka 
hjälpa sig själv, exempelvis genom att söka vård. Deltagaren menar dock att Gud 
fortfarande har kontroll över vilken riktning dennes hälsa kommer ta. Liknande 
resultat hittas i Jonsén et al. (2015) där övertygelsen finns om att Gud har kontroll över 
hälsa; Gud bestämmer allt. En snarlik tankegång uttrycks av en deltagare i Schwarz 
och Cottrells studie (2007), som menar tron att Gud låter sjukdom och ohälsa drabba 
en människa, för att denne ska vara mer beroende av Gud. 

En äldre person uttryckte rädsla och oro relaterat till sin religiösa andlighet. Personen 
var rädd att han nu blev bestraffad för gärningar som han hade begått tidigare i livet 
samt upplevde Gud som kontrollerande, stark, hård och oförståelig (Ardelt & Koenig, 
2007).  

Diskussion 

Nedan diskuteras metod och resultat, denna litteraturöversikts betydelse för området 
omvårdnad samt kliniska implikationer.  

Metoddiskussion  

För att hitta relevant litteratur för uppsatsen krävdes en omfattande sökprocess. Då 
litteraturöversiktens syfte var att beskriva religiös andlighets betydelse för äldre 
personers upplevda hälsa användes artiklar med kvalitativ metod (Friberg, 2012b). 
Pilotsökningar genomfördes för att utröna vilka sökord som gav bäst resultat i de 
använda databaserna, ibland med oväntade resultat. Att inkludera ordet “experience” 
i trunkerad form gav många artiklar som ej svarade mot uppsatsens syfte, “patients 
attitude” gav däremot resultat som var mer relevanta mot syftet (se bilaga 1). Orden 
“older, elderly, aged, geriatric” i trunkerade former och liknande gav vad 
uppsatsförfattarna bedömde var alltför snävt avgränsade sökningar, vilket medförde 
en risk att exkludera viktiga artiklar. Istället användes begränsningen 65+ där detta 
var möjligt, vilket gav sökningar med större bredd. Den sökning som användes gav 
många resultat som innefattade 65-åringar och äldre, men även personer i yngre 
åldersgrupper, vilket medförde att fler artiklar behövde sorteras bort. I retrospektiv 
kan uppsatsförfattarna konstatera att det hade varit en fördel att behålla orden ”older, 
elderly, aged” samt ”geriatric”, alternativt hitta ett annat sätt att avgränsa sökning i 
relation till åldersgruppen.  

I sökprocessen användes flera databaser som omfattar ämnet omvårdnad för att finna 
artiklar som svarade an mot sökkriterierna och syftet, vilket kan ses som en styrka 
(Henricson, 2012). Sökningar i Google Scholar har genomförts som komplement till de 
övriga databassökningarna, vilket stärker informationssökningens kvalitet (Karlsson, 
2012). Sekundära sökningar genomfördes, baserade på de artiklar som de primära 
databassökningarna gav. Här användes både referenslistor, “citerad av-funktioner” i 
databaser, sökningar på intressanta författare och browsing i relevanta tidsskrifter, 
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som föreslaget av Karlsson (2012). Vetenskaplig litteratur är en färskvara (Östlundh, 
2012). Med detta i åtanke beslutade uppsatsförfattarna att avgränsa 
databassökningarna till artiklar som inte var mer än tio år gamla.  

Sökningarna gav ett resultat som var huvudsakligen ur ett kristet perspektiv, 
undantaget Gharibian Adra (2015), där deltagarna är kristna eller muslimer. Då 
resultatet i denna artikeln överensstämde med resterande artiklar valde 
uppsatsförfattarna att inkludera den. En svaghet med uppsatsen är bristen på 
perspektiv från personer som utövar andra religioner, gällande deras upplevelse av 
deras andlighet i relation till hälsa. Islam är Sveriges näst största religion, det vore 
därför av speciellt intresse att inkludera ett muslimskt perspektiv (SST, u.å.). Ypinazar 
och Margolis (2006) skrev att det finns väldigt lite forskning publicerat gällande 
muslimers föreställningar om deras hälsa i relation till andlighet, och äldre muslimers 
perspektiv i synnerhet, och får fyra år senare medhåll från Abdel-khalek (2010). 
Litteratursökningar genomförda av uppsatsförfattarna visar inte på att några framsteg 
skulle ha skett inom området sedan dess, vilket leder till att det muslimska perspektivet 
inte behandlas i resultatet i denna litteraturöversikt.  

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod (se bilaga 2) 
användes för att avgöra resultatartiklarnas kvalitet. För att en studie skulle inkluderas 
krävdes att alla kriterier i del ett av protokollet skulle uppfyllas. De studier som 
uppfyllde fem eller sex av åtta kriterier i del två av protokollet bedömdes ha medelhög 
kvalitet, de studier som uppfyllde sju eller alla kriterier bedömdes ha hög kvalitet.  

Av studierna som inkluderades i denna uppsats hade fem medelhög och fyra hög 

kvalitet. Optimalt hade enbart artiklar med hög kvalitet behandlats, men det 

begränsade antalet artiklar motiverade inkluderandet av artiklar med medelhög 

kvalitet (Rosén, 2012). Uppsatsförfattarna frångick kravet på att alla artiklar skulle 

innehålla ett etiskt ställningstagande i ett fall, Manning (2014). Ur artikeln går ej att 

utläsa om etiskt godkännande från en etikprövningsnämnd har erhållits. 

Uppsatsförfattarna försäkrade sig om att tidskriften som publicerat artikeln 

publicerar uteslutande etiskt godkända artiklar och därmed valt att inkludera 

artikeln, i enighet med Wallengren och Henricson (2012). I alla övriga artiklar 

redogörs för etiska ställningstaganden, förhållningssätt eller godkänd etikprövning.  

Artiklarna kvalitetsgranskades av båda uppsatsförfattarna, som sedan jämförde och 
diskuterade artiklarnas kvalitet i de fall olika uppfattningar förekom, något som kan 
ses som en styrka (Henricson, 2012). Uppsatsförfattarna nådde konsensus gällande 
alla artiklars kvalitet. Analysarbetet skedde i första steget enskilt så att båda författarna 
skulle skapa sig en egen uppfattning om artiklarnas innehåll. Nyckelfynd och 
meningsbärande enheter identifierades, vilka sedan jämfördes mellan författarna för 
att upptäcka ifall någon hade missat det den andre sett, eller om 
meningsskiljaktigheter uppstod. I det stora hela var författarna överens om hur 
resultaten i artiklarna skulle tolkas, något som kan ses som en styrka då båda uppfattat 
innehållet på samma sätt. En svaghet är att detta var första gången som någon av 
parterna gjorde en litteraturanalys samt använde Fribergs femstegsanalys, bristen på 
erfarenhet kan således påverka dess kvalitet (Henricson, 2012). 

En begränsning är att denna uppsats inte lyfter upplevelsen av religiös andlighet hos 
de äldre människor som inte definierar sig som religiöst andliga. Upplevelsen av 
andlighet skulle kunna vara mycket annorlunda för personer som inte identifierar sig 
med någon organiserad religion. En alternativ förklaring av resultatet som presenteras 
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i denna uppsats, till exempel frånvaro av rädsla inför döden och stor känsla av 
samhörighet, skulle vara att detta är naturliga följder av ett framgångsrikt åldrande i 
enlighet med Tornstams teori om gerotrancendens (2005).  

Båda uppsatsförfattarna har en förförståelse gällande ämnet. För att i största möjliga 
mån undvika att tolkningen av resultaten påverkas har författarna fortlöpande 
diskuterat sin förförståelse sinsemellan. Diskussion med handledare och 
handledningsgrupp har även förts med syfte att undvika att resultatet skulle påverkas. 
Det går dock inte bortse från att författarnas förförståelse ändå kan ha haft en inverkan 
på studerandet av artiklarna såväl som analysarbetet (Henricson, 2012).  

Det övervägande flertalet av de artiklar som bearbetades är producerade i västvärlden, 
vilket kan ha en påverkan på resultatet. Att protestantisk kristendom är den vanligast 
rapporterade religionen i artiklarna kan vara följd av detta. USA är av tradition ett mer 
religiöst land än Sverige, vilket skulle kunna ge den religiösa andligheten en socialt 
viktig roll, vilket kan skönjas i Ardelt och Koenig (2007) samt Manning (2014). Detta 
är inte nödvändigtvis överförbart till det mer sekulariserade Sverige. Resultatet i den 
svenska artikeln av Jonsén, Norberg och Lundman (2015) avviker dock inte från övriga 
artiklar, vilket talar för hög överförbarhet till den svenska kontexten (Henricson, 
2012). Detta borgar dock inte för att resultatet kan överföras till personer med icke 
västerländsk etnisk identitet eller med annan än kristen religiös andlighet.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att religiös andlighet har, för deltagarna i de analyserade 
studierna, en positiv inverkan på hälsan. Andligheten styrker känslan av mening och 
syfte med livet och är en källa till motivation. Dessa äldre personerna får styrka och 
kraft genom sin religiösa andlighet både i hälsa och ohälsa. Den upplevda tryggheten 
som kommer av andligheten bygger en motståndskraft och fungerar som en tröst i 
motgångar. Religiös andlighet medför också upplevelsen av att Gud är i kontroll och 
bestämmer över hälsa och ohälsa, något som för de flesta är en källa till lugn men också 
kan upplevas som en anledning till oro. 

Den religiösa andlighetens påverkan på hälsan kan förklaras genom Antonovskys teori 
om känsla av sammanhang (2005). De kategorier som presenteras i resultatet berör 
alla komponenter av KASAM; meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Temat 
mening i livet berör meningsfullhet samt begriplighet, styrka och trygghet är en faktor 
för hanterbarhet och känslan av att Gud bestämmer bidrar till komponenten 
begriplighet. 

Resultatet visar att styrka kommer ur andligheten på två sätt, buffrande och som ett 
verktyg för att hantera livet. Andligheten bygger upp en inre motståndskraft i äldre 
personer genom känslan av att få kraft både från andliga övningar, andlig gemenskap 
och direkt från en högre makt, vilket gör att motgångar i livet blir mindre förödande 
för den upplevda hälsan. När motgångar väl upplevs som svåra så används andligheten 
för att hantera dessa, vilket resulterar i ett inre lugn. 

I resultatet ses exempel på personer som använder bön för att bemästra de krävande 
situationerna de står inför såsom sin egen och anhörigas sjukdom. Också i Neill och 
Kahn (1999) ses religiös andlighet, i form av bön, som ett sätt att bemästra både egen 
och närståendes sjukdom. Ett liknande resultat kan ses i Torskenæs, Kalfoss och 
Sæteren (2015), som fastslog att norska, kristna personer i medelåldern eller yngre 
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ålderdomen upplevde att de fick styrka från sin tro på Gud, och framställer även 
andlighet som ett verktyg för att öka hanterbarheten. 

I resultatet framgår att andligheten fostrar tacksamhet och positiva attityder. 
Kopplingen mellan andlighet och tacksamhet kan även ses i Torskenæs, Kalfoss och 
Sæteren (2015). Krause (2009) menar att religiös andlighet kan vara en bidragande 
orsak till uppkomsten av tacksamhetskänslor. Denna tacksamhet hjälper personer att 
hantera de skadliga effekterna av stress och kan därmed vara en viktig komponent för 
upplevd hälsa (Krause, 2006; Krause, 2009; Wood, Joseph & Linley, 2007). 

Att andligheten utgör en styrka kan förstås genom Antonovskys (2005) resonemang 
om hanterbarhet, som en del av känsla av sammanhang. I resultatet ses att de 
komponenterna som utgör andligheten i olika hänseenden är resurser, som de äldre 
personerna har kontroll över, och som ständigt står till deras förfogande. 

Fastän livet för de äldre personerna kunde kantas av ohälsa och motgångar visar 
resultatet på att de fann mening och syfte i livet genom sin religiösa andlighet. De äldre 
personerna pratade om en vilja att fortsätta framåt, sprungen ur andligheten. Sett ur 
Antonovskys teori om känsla av sammanhang kan dessa personer anses ha en hög 
känsla av meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Detta kan betyda att andligheten gav 
personerna kraft och energi att investera i de krav som livet kan ställa på en person, att 
dessa utmaningar är värda att lägga engagemang i. Att ha en hög känsla av 
meningsfullhet är inte samma sak som att uppskatta att svåra utmaningar drabbar en 
person, utan handlar istället om en förmåga att söka, och finna mening i utmaningarna 
(Antonovsky, 2005). Resultatet visar att den religiösa andligheten kan vara en 
nyckelfaktor i att finna den meningen genom att deltagarna i studien uttryckligen talar 
om användandet av religiös andlighet som en motivator under livet.  

Resultatet visar att meningen med livet också kan komma av en kontext av andlig 
gemenskap. Att vara en del av en kyrklig gemenskap och delta i kyrkliga aktiviteter 
bringade en känsla av meningsfullhet, vilket också påvisas i Neill & Kahn (1999). 
Krause (2007) visar att äldre personer som har socialt stöd i exempelvis en partner 
eller vänner finner mer känsla av mening i livet. Detta skulle kunna ses som en möjlig 
förklaring till varför äldre personer som utövar religiös andlighet upplever hög känsla 
av mening. Att dela den religiösa andligheten fostrade relationer som bidrog till att 
finna sätt att fortsätta kämpa genom svåra tider. Stödet från medlemmarna i kyrkan 
blir till en resurs som står till förfogande för de äldre personerna, och möjliggör att 
orka hantera livets med – och motgångar. 

I resultatet ses att känslan av trygghet var nära kopplad till den religiösa andligheten 
med bland annat en förväntan om att bli tagen hand om av en högre makt. Detta skulle 
kunna relateras till KASAM-komponenten hanterbarhet; Gud ses som en resurs som 
de äldre individerna kan lita på. Då personerna blev äldre och således fick bräckligare 
hälsa i allmänhet fanns en förväntan att Gud skulle ta hand om dem, samma gällde när 
faktiskt ohälsa drabbade dem. Detta skulle kunna vara en global upplevelse; den delas 
av änkor i Ghana, både kristna och muslimer (Korang-Okrah, 2015). Dessa personer 
har en förväntan att Gud ska hjälpa dem i deras olika problematiska situationer. 
Liknande resultat hittades även i Kina där personerna upplevde en trygghet i förväntan 
om att Gud var med dem oavsett vad som skulle ske i deras liv (Mok, Wong & Wong, 
2010). 

En förklaring till uppkomsten av den upplevda tryggheten kan vara att den kommer av 
deltagande i en andlig gemenskap. I Neimeyer, Currier, Coleman, Tomer och Samuels 
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studie (2011) kan vi se att gemenskap, likväl som inre driven andlighet, är korrelerat 
med hög emotionell hälsa och låg oro, i enighet med fynden i denna uppsats. Kyrkligt 
engagemang kan således relateras till både komponenten meningsfullhet och 
komponenten hanterbarhet i Antonovskys teori (2005). 

I resultatet ses att många äldre personer upplevde att deras andlighet var en stor källa 
till tröst. Denna tröst identifierades som en viktig beståndsdel i livet vid exempelvis 
sjukdom och oro. Tröst sprungen ur den religiösa andligheten kan ha en terapeutisk 
effekt, vilket kan förstås i ljuset av Norberg, Bergsten och Lundmans modell om tröst. 
Den lidande personen upplever att den som lyssnar, i denna kontext Gud, gör detta 
utan att döma. Relationen är karakteriserad av tilltro, trygghet och öppenhet, och 
personen upplever att denne får utrymme att uttrycka sina känslor fritt. Det som gör 
ont får lyftas fram i ljuset och bli accepterat, i en upplevelse av samhörighet och 
samförstånd bortom ord, vilket leder till ett positivt perspektivskifte för den då 
tröstade personen (Norberg, Bergsten & Lundman, 2001). Resultat som liknar det som 
presenteras i denna litteraturöversikt, gällande andlig tröst, återfinns i forskning som 
är gjord i ett svenskt sammanhang och presenteras i Fischer, Nygren, Lundman och 
Norberg, (2007). 

Resultatet påvisar att en påtaglig effekt av religiös andlighet är att den förefaller 
reducera stress och rädsla inför döden. Döden ses som en möjlighet att få återse 
anhöriga som gått bort, och att få förenas med den högre makt som personerna tror 
på. I resultatet kan skönjas att andligheten gjorde det enklare att acceptera och 
omfamna det oundvikliga, sin egen bortgång. Neill och Kahn (1999) menar att döden 
blir mer acceptabel med andligheten som stöd. Neimeyer et al. (2011) visar på att 
socialt stöd leder till mindre känslomässigt lidande i relation till döden, och högre 
acceptans av densamma, vilket är överensstämmande med resultatet i denna 
litteraturöversikt.  

Tornstam menar i sin teori om gerotranscendens att en avtagande rädsla för döden är 
en del av åldrandet, och att äldre personer får nya perspektiv gällande död och liv 
(Tornstam, 2005). Detta skulle kunna tjäna som en alternativ förklaring till att de äldre 
personer som är intervjuade i resultatartiklarna upplever minskad rädsla inför sin 
bortgång; Friden inför döendet skulle således komma av en tilltagande ålder, inte den 
religiösa andligheten. 

I denna litteraturöversikt framkommer att vissa äldre personer ger uttryck för tanken 
att Gud har kontroll över hälsa, liv och död. Detta kan vara en källa till trygghet, men 
kan också skapa oro. Utifrån KASAM kan detta kopplas till resonemanget om 
begriplighet, huruvida en person förstår sig på inre och yttre stimuli, samt om dessa 
stimuli är förutsägbara eller åtminstone går att förklara (Antonovsky, 2005). I 
resultatet upplevs Gud ha kontroll över de yttre eller inre stimuli som dessa personer 
möter vilket kan användas som förklaringsmodell vid oförutsedda händelser. Att 
överlåta kontrollen till Gud kan även ses i Mok et al. (2010) där personerna, istället för 
att själva göra desperata försök att kontrollera omständigheter som de ej kunde 
påverka, överlämnade dem till Gud, med positiva följder för den upplevda hälsan. 
Uppfattningen att Gud har kontroll förefaller i denna litteraturöversikt däremot ha en 
negativ effekt på hälsan i de fall Gud ses som oförklarlig och oförutsägbar, vilket 
således kan leda till en låg känsla av begriplighet.  

Det är värt att notera att inte alla personer i resultatet använder den religiösa 
andligheten som en konstruktiv hjälp, utan att den för vissa snarare leder till ökad 
bitterhet och oro. Även i Neimeyer et al. (2011) presenteras att en minoritet av 
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deltagarna i deras studie ej upplevde positiva utfall av att hantera livet med andligheten 
som verktyg. 

Paralleller kan dras mellan resultatet presenterat i denna litteraturöversikt gällande 
den kristna kontexten och artiklar som behandlar den muslimska. Med det 
knapphändiga materialet som finns att tillgå så är det svårt att dra några 
generaliserbara slutsatser om muslimers andlighet, men i de artiklar som 
uppsatsförfattarna granskat kan tydliga likheter med resultatet som redovisats i denna 
uppsats dock skönjas. Muslimer finner tröst i sin religiösa andlighet, och använder den 
i stor utsträckning som ett verktyg för att hantera sjukdom och motgångar, likväl som 
äldre kristna (Banning, Hafeez, Faisal, Hassan & Zafar, 2009; Omer, Lovering & Al 
Shomrani, 2014). Likaså är tankegången att Gud är i kontroll framträdande, vilket kan 
öka känslan av begriplighet (Omer, Lovering & Al Shomrani, 2014; Ypinazar & 
Margolis, 2006). Islam tycks således ha positiva effekter på den upplevda hälsan, 
likartade dem som redovisas i denna litteraturöversikt.  

I resultatet kan urskiljas en skillnad mellan de personer som har en internaliserad tro, 
driven av en inre övertygelse, och dem som har en tro driven av externa 
motivationsfaktorer. De externa motivationsfaktorerna kan vara att möta sociala 
förväntningar, eller att sträva efter respekt eller status. Personer med externt 
motiverad tro upplevde inte den religiösa andlighetens positiva effekter på den 
upplevda hälsan, så som personerna med tro motiverad av inre övertygelse gjorde. Att 
utge sig för att tro på något utan en inre övertygelse leder snarare till negativa effekter 
på hälsan, viket också nämns i Phillips, Paukert, Stanley och Kunik (2009).  

Nytta för omvårdnad 

Denna litteraturöversikt sammanställer ett antal artiklar som berör andlighet och 
upplevd hälsa bland äldre personer. Resultatet visar på kopplingar mellan andlighet 
och de komponenter som ingår i KASAM, och andligheten kan därför inte förbises som 
en komponent av hälsa. Ämnet är inte väl beforskat, det finns en brist på aktuell 
litteratur inom området, i synnerhet litteratur relevant för det multietniska samhälle 
som Sverige idag är. Det vore av intresse att göra fler studier, dels på religiös andlighet 
ur det traditionellt svenska, kristna perspektivet, dels ur ett muslimskt perspektiv då 
denna religiösa inriktning är allt mer vanligt förekommande i Sverige.  

Kliniska implikationer 

Det kan finnas en stor vinning för vårdsökande personer att vårdgivare i allmänhet, 
och sjuksköterskor i synnerhet, är medvetna om den religiösa andlighetens påverkan 
på hälsan för äldre personer. Denna uppsats påvisar att religiös andlighet är 
betydelsefull. Sjuksköterskan möter i sin profession vårdsökande personer som kan ha 
verkliga andliga behov, och med dessa följer en önskan att bli respekterad, förstådd 
och att få frihet att uttrycka sin andlighet. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att detta 
ska bli en möjlighet (Astrow, Wexler, Texeira, He & Sulmasy, 2007; Nixon & 
Narayanasamy, 2010; Carron & Cumbie, 2011). I de riktlinjer som styr sjuksköterskans 
arbete fastslås att en personcentrerad vård ska utformas så att den tillgodoser 
personers fysiska behov, och dessutom tillgodoser existentiella och andliga behov 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Sjuksköterskor upplever sig i stor utsträckning osäkra, och att de saknar kunskap om 
hur andliga och religiösa behov bör bemötas, likaså om den religiösa andlighetens 
betydelse, dess innehåll samt funktion (Skomakerstuen Ødbehr, Kvigne, Hauge & 
Danbolt, 2015). Bland vårdsökande personer finns en generellt låg förväntan på att 
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sjuksköterskor ska erbjuda vård kopplad till religiös andlighet. Sjuksköterskan kan 
dock förväntas möta den vårdsökande personens behov, så långt som hon eller han är 
kapabel (Rykkje, Eriksson & Raholm, 2013). Den andliga vården kan givetvis med 
fördel utföras genom att möjliggöra möten med sjukhuspräst, imam eller motsvarande 
(Wallace, Meredith, O´Shea & Eileen, 2007). Även kollegor i den egna professionen 
med rätt informell kompetens, så som egen erfarenhet av och engagemang i berörd 
trosinriktning, kan beaktas. 

Det är givetvis av yttersta vikt att sjuksköterskan bedömer vilken nivå av andlig vård 
som den vårdsökande personen uttrycker en önskan om, snarare än att direkt i en 
omvårdnadssituation anta specifika religiösa uppfattningar (Carron & Cumbie, 2011). 

Uppsatsförfattarna vill också argumentera att den främsta implikationen är att 
sjuksköterskan visar respekt och förståelse samt ger utrymme för vårdtagande 
personers religiösa andlighet. Att exempelvis erbjuda deltagande i religiösa aktiviteter 
kan ses som hälsofrämjande på grund av den positiva inverkan detta kan ha på 
personernas upplevda hälsa.  

Slutsatser 

Denna litteraturöversikt påvisar att religiös andlighet kan ha en påverkan på religiöst 
engagerade, äldre personers upplevda hälsa. Dessa äldre personer kan uppleva att den 
religiösa andligheten bidrar till känsla av sammanhang genom att vara en positiv faktor 
för både begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.  

Trygghet kan komma ur andligheten, likväl som en känsla av tillhörighet samt ett lugn 
inför döden. Upplevelsen av att få styrka från Gud, stöd från andra och kraft från 
andligt relaterade aktiviteter kan öka den upplevda hanterbarheten. Religiös andlighet 
visar sig också i denna litteraturöversikt kunna bidra till upplevelsen av att ha ett syfte 
och mening med livet. Uppfattningen att Gud är i kontroll kan för många vara en källa 
till lugn, och bidrar till upplevelsen av att tillvaron är begriplig. Andligheten kan också 
ha en ogynnsam inverkan på upplevelsen av mening och syfte med livet samt skapa 
rädsla inför vad som kan uppfattas som en hård och oförståelig Gud.  

Kopplingen mellan andlighet och upplevd hälsa är än så länge ej väl utforskad. 
Uppsatsförfattarna menar att en ökad medvetenhet bland sjukvårdspersonal gällande 
andlighetens betydelse skulle kunna gagna äldre vårdtagare som utövar religiös 
andlighet. Fördjupade studier skulle kunna utveckla det akademiska ämnet 
omvårdnad såväl som den personcentrerade vården.  
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Bilaga 1: Sökmatris 

 

 

 

 

 Databas: CINAHL  

 Sökning 2016-12-09 Träff Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat 

S1 spiritual* or religi* 2291     

S2 spiritual* or religi* 
AND patients 
attitude* 

154     

S3 spiritual* or religi* 
AND patients 
attitude* 
AND qualitative or 
focus group* or 
narrative or 
interview* 

101 
 

101 79 6 2 

 Begränsningar: Peer reviewed; English language; publicerade efter 2007; åldersgrupp 
65+ 

 Databas: PsycINFO  
 Sökning  

2017-01-25 
Träff Lästa 

titlar 
Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat 

S1 spiritual* or religi* 3987     
S2 spiritual* or religi* 

AND patients 
attitude* 

358     

S3 spiritual* or religi* 
AND patients 
attitude* 
AND qualitative or 
focus group* or 
narrative or 
interview* 

216 216 139 7 1  

 Begränsningar: Peer reviewed; English language; publicerade efter 2007; åldersgrupp 
65+ 
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 Databas: PubMed  
 Sökning 2017-01-

25 
Träff Lästa 

titlar 
Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat 

S1 spiritual* or religi* 26345     
S2 spiritual* or religi* 

AND patients 
attitude* 

18     

S3 spiritual* or religi* 
AND patients 
attitude* 
AND qualitative or 
focus group* or 
narrative or 
interview* 

10 10 7 0 0 

 Begränsningar: Publicerade efter 2007 

 Databas: PsycINFO  
 Sökning  

2017-02-03 
Träff Lästa 

titlar 
Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Till resultat 

S1 pub("Journal of 
Religion and 
Health") 

40 40 22 1 1 

 Begränsningar: Publication date: 2007 - 2017, Peer Reviewed Journal, Aged (65 yrs & 
older), NOT (Quantitative Study AND Mathematical model) 

 Databas: PsycINFO  
 Sökning  

2017-02-03 
Träff Lästa 

titlar 
Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Till resultat 

S1 pub("Journal of 
Religion, 
Spirituality & 
Aging") 

80 80 64 1 1 

 Begränsningar: Publication date: 2007 - 2017, Peer Reviewed Journal, Aged (65 yrs & 
older), NOT (Quantitative Study AND Literature Review AND Prospective Study AND 
Treatment Outcome) 
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 Databas: Web of 
Science 

 

 Sökning 2017-02-
03 

Träff Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat 

S1 spiritual* or religi* 93,732     
S2 spiritual* or religi* 

AND qualitative or 
focus group* or 
narrative or 
interview* 

10767     

S3 
 

spiritual* or religi* 
AND qualitative or 
focus group* or 
narrative or 
interview*AND 
elder* OR old* OR 
65+ 

1270     

S4 spiritual* or religi* 
AND qualitative or 
focus group* or 
narrative or 
interview*AND 
elder* OR old* OR 
65+ AND patients 
attitude* 

56 56 15 0 0 

 Begränsningar: Publicerade efter 2007 

 Databas: CINAHL  

 Sökning 2017-02-03 Träff Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat 

S1 spiritual* or religi* 2291     

S2 spiritual* or religi* 
AND qualitative or 
focus group* or 
narrative or 
interview* 

1072     

S3 spiritual* or religi* 
AND qualitative or 
focus group* or 
narrative or 
interview* 
AND experience* 

352 352 39 1 0 

 Begränsningar: Peer reviewed; English language; publicerade efter 2007; åldersgrupp 
65+ 
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Bilaga 2: Protokoll för basala kvalitetskriterier 
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Bilaga 3: Resultatmatris 

Artikel Syfte Metod Deltagare Resultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Titel: The importance of 
religious orientation and 
purpose on life for dying 
well: Evidence from three 
case studies. 
Författare: Ardelt, M., & 
Koenig, C. S. 
Tidskrift: Journal och 
religion, spirituality and 
aging. 
Årtal: 2007 
Land: USA 
Religion: Kristendom 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka hur 
religiositet 
förmedlar 
subjektivt 
välmående i slutet 
av livet.  

Semi-strukturerade 
intervjuer i två sessioner. 
Hermeneutiskt 
förhållningssätt. 

3 deltagare, ålder 
78, 80 och 98. 

Resultat av analysen visar 
på att de två personer som 
hade en ”extrinsic” tro inte 
fann tröst i deras religion 
och på så sätt inte kunde 
hantera emotionell och 
fysisk sårbarhet. Den 
personen som hade en 
”intrinsic” tro kunde hitta 
en känsla av kosmisk 
mening med livet vilket 
fortsatte vara en källa av 
tillfredsställelse även i svår 
sjukdom.  

Medelhög 

Titel: Exploring perceptions 
of cancer care delivery 
among older Mexican 
American adults. 
Författare: Campesino, M.  
Tidskrift: Oncology 
Nursing Forum 
Årtal: 2009 
Land: USA 
Religion: Kristendom 

Att undersöka 
äldre mexikanska 
amerikaners 
uppfattning av 
cancervård, i 
synnerhet gällande 
upplevd 
diskriminering.  

Ett demografiskt 
frågeformulär med ett fåtal 
frågor gällande 
diskriminering besvarades, 
följt av semistrukturerade 
intervjuer. Innehållet 
analyserades med innehålls- 
och tematisk metod.  

Fem deltagare, 
68-86 år, tre 
kvinnor och två 
män.  

Tre teman framgick: 
känslomässiga svar på 
cancerdiagnosen, relation 
med vårdgivare samt 
användandet av andliga 
resurser för att hantera 
cancer. 

Medelhög 

Titel: Constructing the 
meaning of quality of life for 
residents in care homes in 

Att utforska 
perspektiv på 
faktorer för 

Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes, och 

I studien deltog 
20 äldre, ålder 
65–91 år. 11 

Fyra kategorier framkom: 
upprätthålla 
samhörigheten med 

Hög 
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the Lebanon: perspectives of 
residents, staff and family.  
Författare: Gharibian 
Adra, M.  
Tidskrift: International 
Journal Of Older People 
Nursing 
Årtal: 2015  
Land: Libanon 
Religion: Kristendom/ 
Islam 

livskvalitet hos 
äldre personer 
boende på ett 
vårdboende, samt 
vårdpersonal och 
anhöriga.  

analyserades enligt constant 
comparative -metod.  
 

kvinnor och 9 
män.  

familjen, engagera sig i 
meningsfulla aktiviteter, 
upprätthålla och utveckla 
viktiga relationer, samt 
inneha och praktisera 
andlig tro.  

Titel: Sense of meaning in 
life among the oldest old 
people living in a rural area 
of northen Sweden 
Författare: Jonsén, E., 
Norberg, A., & Lundman, B. 
Tidskrift: International 
journal of older people 
nursing 
Årtal: 2014 
Land: Sverige 
Religion: Kristendom 

Syftet med studien 
var att belysa 
känslan av mening 
med livet för de 
äldsta som bor i 
norra Sverige.  

För att besvara syftet 
användes en kvalitativ 
explorativ och förklarande 
design. Tematiska intervjuer 
genomfördes som sedan 
analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys.  

I studien deltog 
10 personer, 3 
män och 7 
kvinnor. Ålder 85 
– 95.  

Fyra teman framkom: att 
skapa plats för att leva, att 
leva i förbindelse med 
andra och naturen, att se 
sig själv som en länk 
mellan generationer och att 
ha tillit till Gud.  

Medelhög 

Titel: Enduring as lived 
experience: Exploring the 
essence of spiritual 
resilience for women in late 
life 
Författare: Manning, L. K. 
Tidskrift: Journal of 
religion and health 
Årtal: 2014 
Land: USA 
Religion: Kristendom 

Syftet med studien 
var att undersöka 
andlighet och dess 
relation till 
motståndskraft för 
kvinnor i slutet av 
livet.  

Djupintervjuer i semi-
strukturerad form utfördes 
vilka sedan transkriberades 
och analyserades. 
Hermeneutisk 
fenomenologisk metod 
användes. 

I studien deltog 6 
kvinnor, alla över 
80 år.  

Tre teman 
utkristalliserades: ett nät av 
gudomligt stöd, att ha ett 
syfte och att vara djupt 
tacksam. Dessa teman 
ansågs vara viktiga för 
kvinnornas motståndskraft 
samt även väsentliga för att 
nå ett subjektivt 
välmående.  

Medelhög 
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Titel: Making sense of 
extreme longevity: 
Explorations into the 
spiritual lives of 
centenarians. 
Författare: Manning, L. 
K., Leek, J. A. & Radina, M. 
E. 
Tidskrift: Journal of 
Religion, Spirituality & 
Aging, 
Årtal:2012 
Land: USA 
Religion: Kristendom 

Undersöker vikten 
av andlighet för de 
allra äldsta, i 
relation till hur de 
förstår sin 
ålderdom.  

Sekundäranalys av 
djupintervjuer, bearbetade 
enligt grounded theory.  

16 personer 
intervjuades, alla 
med ålder över 
hundra år.  

Tre teman visade sig: 
Vikten av gudomligt stöd,  
Andlighet som en 
avgörande resurs som 
stödjer motståndskraft, 
samt andlighetens 
kontinuitet under livets 
gång.  

Hög 

Titel: The value of 
spirituality as perceived by 
elders in long-term care.  
Författare: Schwarz, L. & 
Cottrell, R.  
Tidskrift: Physical & 
Occupational Therapy In 
Geriatrics,  
Årtal: 2007 
Land: USA 
Religion: Kristendom 

Utforska äldre 
personers 
uppfattning av att 
emotta vård från 
en arbetsterapeut 
som integrerade 
andlig kontext i 
deras 
rehabilitation  

Fenomenologisk ansats. Tre 
djupintervjuer med varje 
deltagare. Resultatet 
transkriberades och en 
tematisk analys utfördes.  

I studien deltog 5 
personer, 4 
kvinnor och 1 
man. 

Sex teman identifierades:  
Mening och syfte, coping 
och positiv attityd, 
förtröstan och beroende, 
tröst, hopp om 
tillfrisknande samt 
terapeutiskt samspel. 
Deltagarna ansåg att 
andlighet var avgörande för 
deras rehabilitation.  

Hög 

Titel: Religion and 
spirituality: A qualitative 
study of older adults. 
Författare: Shaw, R., 
Gullifer, J., & Wood, K. 
Tidskrift: Aging 
international 
Årtal: 2016 
Land: Australien 
Religion: Kristendom 

Att beskriva äldre 
australiensares 
uppfattning vilken 
roll religion och 
andlighet spelar i 
deras liv och ifall 
det har ändrats 
med åldrandet. 

Åtta semi-strukturerade 
intervjuer utfördes vilka 
sedan transkriberades. En 
tematisk analys utfördes.  

I studien deltog 8 
personer, 4 män 
och 4 kvinnor, 
ålder 65 till 87. 

Tre manifesta teman 
identifierades, samt ett 
latent tema: definiering av 
religion och andlighet, den 
andliga resan, och att vara 
äldre men inte känna sig 
gammal. Det latenta temat 
var tro. 

Medelhög 
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Titel: Cancer support and 
resource needs among 
African American older 
adults. 
Författare: Wenzel, J., 
Jones, R. A., Klimmek, R., 
Krumm, S., Darrell, L. P., 
Song, D., & ... Ford, J. G. 
Tidskrift: Clinical Journal 
Of Oncology Nursing 
Årtal:2012 
Land: USA  
Religion: Kristendom 

Samla information 
gällande 
upplevelsen av 
cancerdiagnos och 
behandling, samt 
analysera 
överlevares 
rekommendationer 
gällande 
behandlings-
relaterade behov, 
psykosocialt stöd 
samt strategier och 
resurser.  

60 minuter långa samtal i 
fokusgrupper spelades in och 
transkriberades, en 
flerstegsanalys användes för 
att identifiera teman. 

48 deltagare, 65–
81 år, 23 män och 
25 kvinnor.  

Fyra teman framgick: 
Behovet av mer 
hälsorelaterad och 
cancerspecifik utbildning, 
vikten av tro och andlighet, 
tillgången av stöd, samt 
deltagares svårigheter att 
diskutera och uttala sig om 
ekonomiska behov.  

Hög 


