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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ge en överblick av begreppet spiritualitet genom att sammanfatta och 

beskriva det vetenskapliga kunskapsläget inom arbetsterapeutisk forskning. Som metod 

valdes en litteraturöversikt. I studien ingick 12 vetenskapliga artiklar som var både kvalitativa 

och teoretiska. Artiklarna söktes i Luleå universitetsbibliotek databaser. Utöver det 

genomfördes en manuell sökning. Resultatet visar på fyra huvudkategorier med 

underkategorier. Huvudkategorierna var; Spiritualitet ger mening och mål, Spiritualitet ger 

support och stöd, Spiritualitet som drivkraft till aktiviteter och Spiritualitet som grund till 

känslor. Resultatet visar att spiritualitet samspelar med den inre känslan hos en människa och 

det yttre görandet i en aktivitet. Spiritualitet har betydelse oavsett om trossystem finns eller 

inte. Slutsatsen av studien visar att spiritualitet är viktigt för människan. Det är av vikt att 

involvera spiritualitet i klientmötet för arbetsterapeuten eftersom spiritualitet är en viktig del 

för holism och humanism och som var för sig är grundläggande värdegrund för arbetsterapi.  

  

Sökord: spirituality, occupational therapy, occupation, meaningful activities, faith  
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Abstract 

The purpose of the study is to provide an overview of the concept spirituality by 

summarizing and describing the state of scientific knowledge in occupational therapy 

research. As method the study was designed as a literature review. The study included 12 

scientific articles that were both qualitative and theoretical. Articles were searched in 

databases of library in Luleå University of Technology. In addition a manual search was 

conducted. The results show four major categories with subcategories. The main categories 

were: Spirituality gives meaning and purpose, Spirituality gives support and assistance, 

Spirituality as a force to activities and Spirituality as a foundation to emotions. The result 

shows that spirituality interacts with both the inner feeling within a human being and the 

external performance of an activity. Spirituality is important regardless of whether a belief 

system exists or not. The conclusion of the study shows that spirituality is important for 

humans. It is important to involve spirituality in a client meeting for the occupational 

therapists because spirituality is an important part of holism and humanism and separately is 

fundamental ideals for occupational.   

Keyword:  spirituality, occupational therapy, occupation, meaningful activities, faith  
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Inledning 

Under utbildningen till arbetsterapeut på Luleå tekniska universitet kom författaren i kontakt 

med begreppet spiritualitet. Författaren ställde sig frågan vad som finns beskrivet om 

spiritualitetens betydelse för människan. Den litteratur som författaren kommit i kontakt med 

under utbildningen visade inte på någon tydlig bild av begreppet.  Den senare genomförda 

litteraturgenomgången visade på en diskussion om spiritualitetens vara eller icke vara i inom 

arbetsterapi. Flera författare beskriver om en osäkerhet kring spiritualitet (McColl, 2000; 

Csontó, 2009) men att spiritualitet ändå anses vara viktigt inom arbetsterapi (McColl, 2000; 

Csontó, 2009; Morris et al., 2014). Kunskapsområdet saknar en beskrivning och 

sammanfattning av kunskapsläget och därför vill författaren genomföra en litteraturöversikt 

över spiritualitet. 

 

Bakgrund 

Kropp och själ genom tiderna 

Kärnan till arbetsterapi ligger i aktivitet och själva görandet av aktivitet (Argentzell & 

Leufstadius, 2010) där utförandet sker med både kropp och själ (Kielhofner, 2014). Under 

antiken ansågs det att kropp och själ var en helhet där själen är själva kärnan i människan och 

den styr över tankar och handlingar (Karlsson, 2012; Nordin, 2013). Den katolska kyrkan 

menade under medeltiden att själen har en central ställning men att den är avskild från 

kroppen. Kroppen står för det materiella medan själen står för kontakten med Gud eller 

djävulen (Karlsson, 2012). Under 1600-talet var åsikterna delade. Ena sidans åsikt var att 

själen har förmågan att tänka och att det bara finns kroppsligt eller andligt materia. Medan 

den andra sidans åsikt var att själen inte bara var tänkande utan också viljande. Erfarenhet 

som människan får genom att använda sin kropp gör den också tänkande. Minnen och 

erfarenheter ger människan sin personlighet (Nordin, 2013). Inom svensk arbetsterapilitteratur 

översätts vanligen spirit till själ (Leufstadius & Argentzell, 2010) som i sin tur likställd med 

spiritualitet (Wilding, 2002). Tanken på spiritualitet har funnits med inom arbetsterapi sedan 

början av 1900-talet då professionen grundades (Billock, 2009, 2014).  

 

Spiritualitet genom arbetsterapins historia 

Spiritualitet kan spåras i arbetsterapins rötter. I tidigt 1900-tal ansåg grundarna till arbetsterapi 
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att ideal som holism och humanism var grundläggande för yrket. Grundläggande var också att 

vald aktivitet skulle vara meningsfull och engagemang i aktivitet skulle ge människan 

möjlighet att i sin miljö förändra sitt liv. Det ansågs att människans ”spirit” visade sig genom 

människans görande och val av aktivitet. Grundarna menade att det fanns en förbindelse 

mellan ”mind”, ”body” och ”spirit” och att förbindelsen i sin tur stödjer hälsa och funktion 

samt medför mening till livet (Kielhofner, 2009). Under slutet av 1940-talet och början på 50-

talet fick arbetsterapi kritik av den medicinska fakulteten för att sakna vetenskaplig grund.  

Den förändring som arbetsterapi genomgick innebar att tidigare ideal lämnades och där 

hänsynen till människans välmående av egen vald aktivitet minskade. Fokus blev istället 

kroppens psykiska och fysiska mekanik och funktion (Christiansen & Haertl, 2014; 

Kielhofner, 2009). Interventioner som valdes hade som avsikt att stärka och träna kroppen 

samt förstå människans underliggande känslor och motiv (Kielhofner, 2009). Under 1960-

talet och 70-talet lyfte Mary Reilly frågan och ansåg att professionen skulle återgå till sina 

grundläggande ideal med placering av aktivitet i centrum och att på så sätt återta aktivitetens 

betydelse för att stödja hälsa för människan. Reillys ord blev en start till att återgå till 

arbetsterapins grundfilosofi (Christiansen & Haertl, 2014; Kielhofner, 2009; Baptiste, 2005) 

med en övertygelse om att spiritualitet är viktig för människan (Kielhofner, 2009).   

 

Begreppet spiritualitet 

Människan anses vara en spirituell varelse (Hasselkus, 2002) och i arbetsterapeutisk litteratur 

har spiritualitet getts olika förklaringar.  

 

Argentzell och Leufstadius (2010) ser spiritualitet som människans kärna som i sin tur visar 

på värderingar, vilja, motivation och känsla för mening men också för livsmål. Urbanowski 

och Vargo (1994) anser att spiritualitet kan vara erfarenheten av mening i dagliga livet. 

Billock (2014) berättar att spiritualitet kan vara en personlig fråga där svaret ger förståelse för 

de yttersta frågorna om livet, om förhållandet med det heliga eller det som ligger bortom 

människans vetande. Spiritualitet kan också vara en känsla av samhörighet som står i 

samband med en tro, dem själva, samhörighet med andra människor eller den fysiska miljön. 

Law, Polatajko, Baptiste och Townsend (2002) beskriver spiritualitet som en personlig känsla 

över att vara en fulländad och unik människa medan Townsend (2002) anser att spiritualitet 

kan vara källa till självbestämmande och livskraft men också till ett högre jag.  
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Leufstadius och Argentzell (2010) beskriver att spiritualitet är grundkällan och drivkraften till 

de aktiviteter som människan väljer att genomföra och enligt Billock (2014) kan 

engagemanget resultera i att människans personliga ideologier, reflektioner och avsikter 

formas i aktivitetsmiljön. Spiritualitet manifesteras i sig själv i människans genomförande av 

aktivitet men också i varför en aktivitet väljs och hur den utförs (Wilson, 2010). Spiritualitet 

bor i människan, formas av miljön och ger meningen till aktivitet (Law, et al., 2002) men är 

också central för att göra en aktivitet meningsfull (Stanton, Thompson-Franson & Kramer, 

2002). Människor upplever sin spiritualitet genom sitt görande i dagliga aktiviteter samtidigt 

som spiritualitet kan påverkas av omgivningen men också via religiösa ritualer (Billock, 

2014).  

Religion är ofta förknippad med spiritualitet men spiritualitet är inte likställd med religion 

(Law, et al., 2002). Religion kan hjälpa människor att få kontakt med sin spiritualitet genom 

den erfarenhet som en aktivitet ger men religionsutövning krävs inte för att människan ska 

komma i kontakt med sin spiritualitet (Billock, 2014).  

 

Spiritualitet i modeller och referensramar för arbetsterapi  

Inom arbetsterapi används olika modeller som beskriver spiritualitet däribland Model of 

Human Occupation [MoHo] och Canadian Model of Occupational Performance and 

Engagement [CMOP-E]. MoHo och CMOP-E har det gemensamma att de båda fokuserar på 

människan, aktivitet och miljö (Kielhofner, 2009; Argentzell & Leufstadius, 2010; Townsend, 

2002a). I CMOP-E finns spiritualitet framskrivet som ett tydligt begrepp och anses vara 

kärnan i människan som också gör att människan är unik (Law et al., 2002). Medan i MoHo 

finns inte spiritualitet lika väl framskrivet utan skrivs fram genom människans vilja och 

motivation till en aktivitet men också genom erfarenheten som en människa får av en aktivitet 

(Kielhofner, 2009; 2012). 

The American Occupational Therapy Association [AOTA] (2002) använder spiritual som en 

klientfaktor i den första versionen av Occupational Therapy Practice Framework [OTPF]. För 

att i de efterföljande andra och tredje versionen av OTPF ha bytt ut spiritual till spiritualitet 

som klientfaktor (AOTA, 2008; 2014). 

 

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången på en åsiktsförändring om kroppen, själen 

och hur de är sammanlänkade med varandra från antiken och framåt i historien. I 
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arbetsterapeutisk historia har själen och spiritualitet fått olika stort utrymme. Historien visar 

på en förändrad uppfattning om vikten av människans val av aktivitet och deras möjlighet att 

själva förstå meningsfullheten med en aktivitet.  Spiritualitet saknar en entydig definition 

inom arbetsterapi och kan betyda olika för olika människor. Spiritualitet beskrivs som en inre 

känsla och är central till människan för att känna och förstå meningen med en aktivitet. 

Spiritualitet förknippas vanligen med religion men det finns inget samband mellan religion 

och spiritualitet. Spiritualitet finns beskrivet i några av de modeller och referensramar som 

arbetsterapi använder sig av.    

Forskning tyder på att spritutalitet är en del av människan och diskussion finns om 

spiritualitetens vara eller icke vara i yrkesverksamma arbetsterapeuters vardag men också om 

en osäkerhet kring spiritualitet (McColl, 2000; Csontó, 2009). Det saknas en överblick över 

spiritualitet i arbetsterapeutisk forskning och det finns av den anledningen ett behov att 

identifiera och sammanställa kunskapsläget inom området.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att ge en överblick av betydelsen av spiritualitet genom att sammanfatta 

och beskriva det vetenskapliga kunskapsläget inom arbetsterapeutisk forskning.  

 

Metod  

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt för att besvara syftet och är enligt Friberg 

(2012) en lämplig metod när ett specifikt område behöver få en beskrivande sammanfattning 

eller helhetssyn. 

Litteratursökning och urval 

Vetenskapliga artiklar till den här studien har sökts i Luleå universitetsbiblioteks databaser; 

AMED, Cinahl, Medline, PubMed, PsycINFO, Web of Science och Publikationsdatabasen. 

Litteratursökningen kompletterades med en manuell sökning på utvalda artiklars författare 

och referenslistor samt ämnesrelaterade tidskrifter. Sökningen genomfördes mellan februari 

och maj år 2016. 

Litteratursökning och urval genomförs i två steg. I det första steget antogs ett 

helikoptersperspektiv, enligt Friberg (2012). Utifrån syftet valdes sökorden: spirituality, 

occupational therapy, activity/activities, participation faith, hope, meaning, purpose, well-
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being, coping, diversity, perception, perceived och occupation. Författaren ansåg att 

sökningen inte gav en heltäckande beskrivning av forskningsläget och beslut togs om att söka 

stöd för att utveckla sökstrategierna. Kontakt togs därför med universitetets bibliotekarie 

angående sökord och sökstrategier som resulterade i en utökad söksträng med spirituality 

AND occupational therapy som enda ord. Den utökade sökningen (se Bilaga 1) och det 

slutliga urvalet bearbetas i vad Friberg (2012) beskriver som det andra steget. 

I detta andra steg genomfördes den utökade sökningen i databaserna. I AMED, Cinahl, 

Medline och PsycINFO söktes spirituality som ”abstract” och i PubMed som MESH-term 

samt i Web of Science som ”topic”.  Occupational therapy söktes i AMED, Cinahl, Medline, 

PsycINFO och PubMed som en sökning i alla fält medan i Web of Science som ”topic”. I 

Publikationsdatabasen gav resultatet av sökningen ett stort antal sökträffar och författaren 

ansåg att antalet var för stort för att vara rimligt att hinna läsa inom tidsramen för en uppsats. 

En begränsning av antalet sökträffar valdes genom att välja spirituality och occupational 

therapy som ämnesord. Begränsningens resultat är vad som presenteras i Bilaga 1. Den 

manuella sökningen genererade ingen ytterligare artikel till studien. 

Inklusionskriterier för den här studien var att artiklarna skulle vara relevanta för syftet, 

skrivna på engelska och skulle gå att finna gratis i fulltext. Artiklarna skulle vara peer-

reviewed granskade och publicerade från år 1995. Exklusionskriterier var att utesluta artiklar 

som ej var relevanta för arbetsterapi, kandidat- och mastersuppsatser, debattartiklar samt även 

litteraturöversikter. Sökningen i databaserna genererade 917 sökträffar (se Bilaga 1) som 

svarade mot inklusion- och exklusionskriterier. Titel, nyckelord och abstrakt lästes på 

samtliga tillgängliga artiklar. Genomläsningen resulterade i 49 artiklar som motsvarade 

studiens syfte. Artiklarna lästes i sin helhet och artiklar exkluderades utifrån studiens syfte 

vilket resulterade i 12 kvarvarande artiklar. En kvalitetsgranskning som genomfördes enligt 

rekommendationer av Friberg (2012) genomfördes och ingen av valda artiklarna exkluderades 

efter granskning. Av de 12 artiklarna var tio kvalitativa och två teoretiska artiklar. 

 

Analys av data 

Analysen av artiklarna genomfördes i tre olika steg enligt Friberg (2012). I det inledande 

steget lästes artiklarna igenom flertalet gånger av författaren med avsikten att få en helhetsbild 

över innehållet. I det andra steget identifierades och analyserades likheter och skillnader från 

artiklarna i förhållande till syftet. De granskade artiklarna presenteras i en översiktstabell (se 
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Bilaga 2) med artikel, syfte, definition av spiritualitet i artikelns bakgrund, metod och 

huvudsakliga resultat om spiritualitet. I det sista och avslutande steget har artiklarnas resultat 

analyserats och presenterats utifrån likheter. Resultatet presenteras nedan utifrån de funna 

kategorierna. 

 

Etiska reflektioner 

När forskning bedrivs ska etiska reflektioner genomföras under processen samt att 

forskningen inte får placera människor i varken fysiskt eller psykiskt fara, besvär eller skada 

(Olsson & Sörensen, 2011). Den här studien är en litteraturöversikt som baseras på redan 

publicerade vetenskapliga artiklar vilket gör att tidigare deltagare inte kommer till varken 

fara, besvär eller skada. De etiska reflektionerna har funnits med i genomförandet av hela 

processen.  

Det är av vikt att under processens gång inneha en kritisk inställning under urval, läsning av 

artiklarna och i skrivprocessen (Friberg, 2012). En kritisk inställning har antagits och 

artiklarna valdes ut för besvarandet av syftet.  Forskningsfusk eller ohederlighet tillhör oetiska 

förekommanden och minskar trovärdigheten för studien (Olsson & Sörensen, 2011). 

Författaren har arbetat för att undvika ett oetiskt förekommande.    

 

En studie behöver motiveras utifrån en granskning om risker och vinster (Olsson & Sörensen, 

2011). En risk med studien är att författaren är ensam om att skriva den men även att det 

engelska språket inte är modersmålet vilket kan medföra en risk för omedvetna feltolkningar. 

Risken med att vara ensam minskas i och med insyn och granskning från handledare och att 

författaren har varit delaktig i uppsatsseminarier. Medan vinsten är en utökad kunskap om 

spiritualitet inom arbetsterapi och som kan ge arbetsterapeuten stöd i mötet med klienten men 

också för att förstå klientens eget förhållande till sin egen spiritualitet. Vinsten bedöms som 

större än risken och därför genomförs studie. 

 

 

Resultat 

Resultatet är presenterat utifrån tolv utvalda artiklar. De utvalda artiklarna publicerades 

mellan åren 2001 och 2013. Forskarna till utvalda studier är ifrån USA, Kanada, Sydafrika, 

Australien och Australien/Nya Zealand. Granskningen av artiklarna resulterade i fyra 
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huvudkategorier; Spiritualitet ger mening och mål, Spiritualitet ger support och stöd, 

Spiritualitet som drivkraft till aktiviteter och Spiritualitet som grund till känslor.  

 

Spiritualitet ger mening och mål  

Den här kategorin beskriver att spiritualitet ger mening och mål som upplevs genom existens 

och identitet.  

Existens 

Det framkommer i studier att spiritualitet är kärnpunkten till människors känsla för sin 

existens och ett liv utan spiritualitet vore inget liv (Schwarz & Cottrell, 2007; Williams, 2008; 

Wilding, May & Muir-Cochrane, 2005). Det beskrivs att människor ser sin 

funktionsnedsättning som en hjälp för att förstå sin egen existens och tillhörighet (Schulz, 

2005; Lorenzo, 2003; Price, Kinghorn, Patrick & Cardell, 2012). Lorenzo (2003) fann att 

människor hittat sin existens och tillfredställelse i den spirituella symboliken så som bibliska 

symboler. Symboliken stödjer sedan människor till att kunna jämföra sin egen situation och 

existens med andras. Människor finner en ny insikt och förståelse om orsaken till varför en 

människa lever genom att begrunda naturen, naturens processer och dess skönhet (Price et al., 

2012). I studien av Williams (2008) framkom att människor finner orsaken till sitt liv genom 

att ta hand om andra och ge dem ett gott liv. Genom omgivningens försorg bekräftas 

människans existens genom att påvisa egenskaper, tid och kunskap som människan har att 

erbjuda andra.  

 

Identitet 

Analysen visar att spiritualitet är en upplevd unik komplex och essentiell komponent till 

identitet genom att den tillhandahåller attityder, tankesätt, personlig karaktär och principer 

(Williams, 2008). Vidare beskriver Bassett, Lloyd och Tse (2008) om identitet som en inre 

känsla som människan har om sig själv. Den känslan leder till att få kontakt med inre 

värderingar och uppfattningar om framtiden samt till styrka och målmedvetenhet. Den inre 

känslan om sig själv är en viktig faktor till att möta motgångar.  
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Spiritualitet ger support och stöd 

Den här kategorin beskriver att spiritualitet ger människor support och stöd från en inre 

strategi eller genom aktiviteter. 

En inre strategi som ger support och stöd 

Det framkom från studien av Brandthill et al. (2001) att en positiv sinnesstämning och 

undvikande av negativa tankar tillsammans med att söka stöd hos prästerskapet och vänner 

var sätt att söka support och stöd. Vilket bekräftas av Williams (2008) och Tse, Lloyd, 

Petchkovsky och Manaia (2005) som beskriver att ett spirituellt trossystem agerade som stöd 

och problemlösning. Trossystemet fungerar också som ett ramverk för människans förståelse 

för händelser omkring sig. Williams (2008) fortsätter beskriva att spiritualitet hjälper 

människor att komma vidare i livet efter en partners död eftersom tanken fanns på att de en 

dag kommer att träffas igen. Medan Bassett et al. (2008) berättar att spiritualitet hjälper 

människor att möta psykologisk smärta som är associerad med mentala hälsoproblem och 

stressfulla livshändelser. Spiritualitet hjälper också för återhämtning från mental ohälsa 

(Wilding et al., 2005; Tse et al, 2005) och för att möta åldersrelaterade omständigheter 

(Schwarz & Cottrell, 2007; Williams, 2008). Vidare beskriver Schwarz och Cottrell (2007) att 

människor anser spiritualitet vara ett verktyg som finns till att luta sig emot när 

livsomständigheter känns överhängande. Spiritualitet sviker aldrig utan finns alltid som hjälp 

oavsett vad som händer. Det ger en tröst och får människor att behålla en optimistisk syn om 

framtiden.  

 

Aktiviteter som ger support och stöd 

Studier beskriver att spirituella och religiösa aktiviteter som utförs ensam eller tillsammans 

med andra upplevs som en källa till support (Smith & Suto, 2012; Brandthill, Duczeminski, 

Surak, Erdly, Bayer & Holm, 2001; Nesbit, 2004; Bassett, 2008). Enligt Smith och Suto 

(2012) hjälper aktiviteter människor med schizofreni att centrera och balansera sina känslor 

och ger på det sättet en ökad koncentration. Medan Nesbit (2004) fann att ceremonier hjälper 

till att behålla inspirationen, motivationen och glädjen samt förbli positiv i kampen mot 

cancer istället för att kapitulera inför den.  
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Spiritualitet som drivkraft till aktiviteter 

Den här kategorin beskriver att spiritualitet ligger till grund för människors aktivitetsval, 

aktivitetsutförande och utförande av aktivitet i syfte att hjälpa andra.   

Aktivitetsval och aktivitetsutförande 

Analysen visar att människor har en möjlighet att leva ett tillfredställande och meningsfullt liv 

genom deltagande i aktiviteter (Tse et al., 2005). Vidare visar analysen att människor har en 

valfrihet att välja hur en aktivitet kommer att utföras och hur den sedan kommer att påverka 

den enskilde människan själv (Wilding et al, 2005; Williams, 2008) eller hur aktivitetsvalet 

kommer att påverka omgivningen (Williams, 2008). En vardaglig aktivitet kan väljas att 

utföras med en spirituell underton som ger en lugn, harmonisk och energigivande påverkan 

eller på ett mer normalt utförande med stress och frustration som följd (Wilding et al., 2005).  

Spiritualitet påverkar aktiviteten genom människans erfarenhet och personliga val (Williams, 

2008) och utförandet av en aktivitet tränar den spirituella aspekten av människan (Tse et al., 

2005). 

 

I studien av Lorenzo (2003) framkom att trots funktionsnedsättning fanns känslan att en 

aktivitet kunde utföras för utveckling av sig själv, sina personliga ideal och en strävan mot att 

förbättra sin situation. Känslan var också att utan spiritualitet försvann möjligheten att utföra 

något av värde i livet.  Schulz (2005) fann istället att människor som fått funktionsnedsättning 

som barn eller som vuxna ansåg att utförandet av aktivitet skapar kontakt med andra och 

omvärlden. Det finns en skyldighet och ansvar gentemot mänskligheten att dagligen föra 

vidare spirituella värderingar och samband samt en kärleksfull och känslomässig kontakt med 

andra människor. 

 

Att hjälpa andra 

Analysen visade att människor med funktionsnedsättning hade kommit till insikt om sin egen 

förmåga att fortfarande kunna hjälpa andra genom att be en bön för dem (Lorenzo, 2003). 

Medan Brandthill et al. (2001) fann att människor med ett livslångt kristet åtagande och trots 

sin funktionsnedsättning hade en tro på att alltid finnas till för andra. Att vara en del av en tät 

sammansvetsad gemenskap och med en möjlighet att finns till för likasinnade och andra 

medmänniskor gjorde att den emotionella hälsan behölls. Studier berättar att bli socialt 

inkluderad och känna en gemenskap (Williams, 2008; Tse et al., 2005) och tillhörighet 

(Williams, 2008) med andra människor skyddar mot stigma och isolation (Tse et al., 2005).  
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Spiritualitet som grund till känslor 

Den här kategorin beskriver att spiritualitet ger människor känslor med avseende på hopp, 

självkänsla och att tro på en högre makt.   

 

Känslan hopp och källor till hopp 

Studier visar att hopp tillhandahåller optimism (Humbert, Bess & Mowery, 2013; Lorenzo, 

2003) men också en förhoppning om en ljusare framtid (Schwarz & Cottrell, 2007; Humbert 

et al., 2013; Lorenzo, 2003; Bassett et al., 2008). Det framkom i studien av Humbert et al. 

(2013) att källor till hopp kommer från externa faktorer så som egna barn, Gud eller Allah 

medan Lorenzo (2003) fann att en källa till hopp kom ifrån gemenskapen med andra 

människor i en mindre grupp eller från samhället i stort.  Medan Tse et al. (2005) beskrev att 

människor genom sitt spirituella ramverk ger andra människor en känsla av hopp. Den 

känslan av hopp vägleder människor genom deras liv. Studie visar att psykisk sjukdom, 

förlust eller trauma kan få människor att förlora hoppet medan spiritualitet kan ge dem hoppet 

åter (Bassett et al., 2008) och ett löfte om återhämtning (Schwarz & Cottrell, 2007). 

 

Den inre självkänslan 

Analysen visar att spiritualitet påverkar självkänslan på ett positivt sätt för människor med 

psykisk sjukdom (Bassett et al., 2008). Självkänsla hos människor som drabbats av mental 

ohälsa kan vara sänkt men stärks med aktiviteter som är både motiverande, meningsfulla och 

utmanande (Tse et al., 2005). Studien genomförd av Schulz (2005) beskrev att känslor är en 

aspekt av spiritualitet och involverar det inre hos människan och anses vara vad som finns i 

hjärtat, tankar och är en erfarenhet som upplevs varje dag. 

 

Att tro på en högre makt 

I studien av Schulz (2005) framkom det att människor med funktionsnedsättning som de fått 

som vuxna var tacksamma för den assistans som en högre makt gav dem. De ansåg att Gud 

alltid fanns och tog hand om den samt gav dem en vägledning mot frälsning. Medan i studien 

av Schwarz och Cottrell (2007) beskrevs att människor som trots sin funktionsnedsättning 

behöll tron på att Gud hade en plan för dem och att det fanns en orsak till deras sårbara 

situation. För människor som varit utsatta för våld i hemmet och under återhämtning var 

kraften i den personliga tro och tröst till Gud en källa till att klara av den utsatta situationen 

(Humbert et al., 2013). Det framkom att förhållandet med Gud ger moral, värderingar och 

tankesätt genom bibelns tio budord och den gyllene regeln. Den gyllene regeln innebär att 
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människan ska behandla andra som människan själv vill bli behandlad. Samhörigheten med 

Gud ger en vilja till att följa det som Gud vill samt ger vägledning om bemötandet av andra 

människor (Williams, 2008).  

 

Studie beskriver att människor som fått sin funktionsnedsättning som barn anser att den högre 

makten är likställd med Gud. Människor känner samhörigheten med den högre makten genom 

att veta om, tro på samt kunna relatera till den högre makten (Schulz, 2005). Wilding et al. 

(2005) fann att en tro till Gud och kommunikation med Gud gav livet. En djup känsla av lugn 

och ro över att inte vara ensam i universum infann sig och att Gud eller en högre makt alltid 

fanns för dem för att ge tröst, stöd och vägledning. Känslan fanns också om en förlitan till 

Gud om att Gud ej ger mer än vad någon människa klarar av att hantera i livet. En förändrad 

tankegång och upplevelse av sig själv som en spirituell varelse med ett rikt liv istället för en 

människa med mental ohälsa förändrades människors insikt om sig själva (Wilding et al., 

2005).  

 

Sammanfattning 

Det framkom i resultatet att spiritualitet finns i människans innersta och ger svaret om 

människans identitet och existens men också att spiritualitet ger stöd och hjälp genom en inre 

strategi eller aktiviteter. I resultatet framkom också att spiritualitet agerar som drivkraft till 

aktiviteter men också till aktivitetsutförande och till att hjälpa andra. Avslutningsvis visade 

resultatet att spiritualitet ger känslor som hopp, självkänsla och att tro på en högre makt.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här litteraturöversikten var att ge en överblick av betydelsen av spiritualitet 

och ge en sammanfattning och beskrivning av det vetenskapliga kunskapsläget inom 

arbetsterapeutisk forskning. Resultatet tyder på att spiritualitet ger mening och mål till 

människor på olika sätt. Det framkom i studien av Basset et al. (2008) som att spiritualitet 

assisterar människor till sina djupaste värderingar och ger människor en stark känsla av syfte. 

Medan i studien av Williams (2008) beskrevs spiritualitet som en essentiell komponent av 

människans identitet som ger en känsla av mening. Det bekräftas av Argentzell och 

Leufstadius (2010) som beskriver att spiritualitet innehåller människans kärna som visar på 



16 
 

värderingar och känsla för mening och livsmål. Vidare indikerar resultatet att spiritualitet 

tillhandahåller mening till aktivitet genom att människor upplever syfte och tillfredställelse 

(Wilding, 2005) medan Nesbit (2004) fann att spirituella aktiviter hjälper människan att se 

och behålla glädje trots svåra motgångar. Det överensstämmer med Leufstadius och 

Argentzell (2010) som menar att spiritualitet är en grundkälla och drivkraft till aktiviteter 

medan McColl (2002) beskriver att aktivitet hjälper människor att överleva svåra tider. 

 

Det framkom i resultatet även att människan via spiritualitet kan utveckla sig själva och 

genom deltagande i aktiviteter förbättra sin situation (Lorenzo, 2003). Enligt Kielhofner 

(2012) är människan en aktivitetsvarelse som behöver utföra aktiviteter för att kunna känna 

tillfredställelse och glädje i livet. Medan Fischer (2009) menar att en känsla av mening och 

syfte kommer ur erfarenheten av själva görandet i en aktivitet. Meningsfullheten som en 

aktivitet kan generera ger vid regelbundenhet en känsla av harmoni (Leufstadius & 

Argentzell, 2010).   

 

Resultatet tyder på att spiritualitet hjälper människor att möta stressade livshändelser och 

underlätta återhämtning (Bassett et al., 2008). Vilket också Schwarz och Cottrell (2007) 

beskriver med att spiritualitet bidrar till återhämtning och tillförsikt till människan. 

Beträffande återhämtning och stressande livshändelser beskriver Erlandsson och Persson 

(2014) om vikten av att motverka negativa upplevelser av aktiviteter men också att allt för 

många krav där återhämtning saknas kan leda till ohälsa.  

 

Det framkom i resultatet att människor finner sin spiritualitet genom att tro på Gud och be till 

Gud (Lorenzo, 2003) men också att människans grundvärderingar grundläggs i den spirituella 

tron som kommer genom Gud (Brandthill et al., 2001). Det framkommer också i resultatet att 

det finns en spirituell kraft i universum som assisterar människan och ger en hjälp till att 

kunna agera (Wilding et al., 2005). Det bekräftas av Law et al. (2002) som anser att religion 

ofta är förknippad med spiritualitet men spiritualitet ej är likställd med religion och får 

medhåll av MacGillivray, Sumsion och Wicks-Nicholls (2006) som berättar att de flest 

relevanta delarna till spiritualitet är relationen med en Gud, flera Gudar eller en högre makt. 

Bön kan vara en hjälp till människor för att möta svåra omständigheter och ger perspektiv till 

händelserna. Bön kan också hjälpa människor att förstå meningen med omständigheter och är 

en källa till hopp (Farah & McColl, 2008).  

 

http://et.al/
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Resultatet tyder på att spiritualitet upprätthåller hopp (Schwarz & Cottrell, 2007) men även att 

spiritualitet i sig innebär hopp om en ljusare framtid (Humbert et al., 2013). Hopp är 

betydelsefullt för människans återhämtning och genom hoppet skapas en grundläggande och 

motiverande tanke om en bättre framtid. Hopp är också en drivkraft i återhämtningsprocessen 

(Krupa, 2014; Jormfeldt & Svedberg, 2006) och står för modet att möta förändringar och våga 

göra ett nytt försök samt kunna känna tillit (Jormfeldt & Svedberg, 2006).   

 

Resultatet visar att människor finner tröst i tanken att Gud har en plan för dem och att det 

finns en orsak till den utsatta situationen (Schwarz & Cottrell, 2007) Det framkom också i 

resultatet att människor söker svar och assistans från en högre makt (Schulz, 2005).  I en 

studie genomförd av Egan och Swedersky (2003) med deltagarna som var arbetsterapeuter 

berättas det om att möta människors lidande och djupa personliga känslor som är relaterad till 

smärta och förlust är ofta förekommande i klientmötet. Det ansågs vara en skyldighet och 

privilegium att hjälpa människor i dessa frågor. I studien tar deltagarna upp vikten av 

accepterandet av den vida bredd av religiösa och världslig tro som klienterna kan ha men låta 

klienten själv vara den som tar upp spirituella frågor.     

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt som metod valdes av författaren för att skapa en överblick över ett mindre 

forskningsområde enligt Friberg (2012). Litteraturen som valdes var vetenskapliga artiklar 

som söktes i databaser och i ämnesrelaterade journaler från år 1995 och framåt. Författaren 

anser att valet av metod var lämplig för besvarandet av studiens syfte. Antalet sökträffar i 

databaserna blev många. I Publikationsdatabasen som var databasen med det enskilt högsta 

antal sökträffar reducerades antalet träffar genom att välja ämnen. Genom att författaren 

gjorde det valet kan relevanta artiklar försvunnit som kan ha påverkat studiens resultat. 

Artiklar söktes från år 1995 och framåt och det visade sig under urvalet att ingen artikel 

mellan år 1995 och år 2000 svarade mot inklusion- och exklusionskriterier. Författaren valde 

att läsa samtliga tillgängliga abstrakt som sökträffarna genererade samt ha en frikostig 

inställning till vilka artiklar som lästes i sin helhet med avsikten att minska risken för att 

relevanta artiklar missades. Under sökningsprocessen visade det sig att alla abstrakt ej gick att 

finna. Avsaknaden av de abstrakten kan ha gjort att viktiga artiklar missades.  
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Resultatet kan ha blivit påverkat av att artiklarnas innehåll av spiritualitet inte alltid är 

omfattande men att exkludera de artiklarna hade gjort att resultatet blivit negativt påverkat. En 

av de utvalda artiklarna (Lorenzo, 2003) använder ordet spirit i sitt resultat för att i 

diskussionen använda spiritualitet. Författaren har i det fallet antagit att spirit är densamma 

som spiritualitet vilket kan ha tolkats fel och på så vis påverkat resultatet.  

 

En svaghet för den här studiens reliabilitet är att författaren har genomfört studien ensam. 

Svagheten har författaren försökt motverka genom att ha haft som ambition att vara så 

textnära och sann mot texten i artiklarna som möjligt samt att översätta texterna noggrant. 

Artiklarna har utöver det också genomgått en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012). En 

nackdel med att skriva ensam är en förlust av diskussion och reflektion med kollega vilket 

författaren har försökt motverka genom att skriva en dagbok genom hela processen samt haft 

en dialog med handledare. En svårighet med den här studien har varit antalet olika 

förklaringar på spiritualitet som finns (se Bilaga 2). Ämnet är komplext och vissa 

gemensamma drag finns i beskrivningarna men komplexiteten kan ha påverkat författaren till 

en felaktig tolkning. Det finns idag många studier om spiritualitet men vad författaren noterat 

är det få som sammanfattar ämnet och därigenom anser författaren att studien var behövd att 

genomföras.  

 

Slutsats 

Resultatet i litteraturöversikten beskriver att spiritualitet är viktigt för människor. Människan 

får insikt om sin existens och identitet genom att uppleva naturen, sina funktionsnedsättningar 

och att ta hand om andra. Människan får på så sätt en känsla för mening och mål av deras liv.  

Människor finner spiritualitet som support och stöd genom en inre strategi eller hjälp av 

aktiviteter. Stödet får människor från andra människor, ett trossystem eller en känsla av att 

spiritualitet aldrig sviker men också genom aktiviteter som utförs tillsammans med andra eller 

aktiviteter som påverkar att människor behåller sin inre balans.  

 

Resultatet tyder också på att spiritualitet är drivkraft till aktiviteter genom aktivitetsval, 

aktivitetsutförande och att hjälpa andra. Människan kan välja hur en aktivitet ska utföras, 

utförandet skapar tillfredställelse och genom att be en bön för någon upplevs känslan av att 

finnas till för andra och att hjälpa dem. Spiritualitet ger också känslor i form av hopp, 

självkänsla och att tro på en högre makt. Hopp upplevs genom optimism och framtidstro. 
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Källor till hopp finns hos externa källor så som Allah eller Gud, barn och i gemenskap. 

Spiritualitet stärker självkänslan och kan göra att ett förlorat hopp återvänder. Att tro på en 

högre makt ger människor vägledning och samhörighet. Det skapar också förståelse för 

orsaken till sin sårbara situation samt ger tröst till upplevd situation.   

 

Framtida studier 

Ytterligare forskning och kunskap om spiritualitet behövs. Få studier berättar om hur 

spiritualitet beskrivs av olika ursprungsbefolkningar och/eller från människor med olika 

religioner och därför kan framtida forskning undersöka området. Forskning skulle också 

kunna bedrivas genom en klinisk studie om hur arbetsterapeuter tar stöd i begreppet 

spiritualitet enligt MoHo och CMOP-E i sitt arbete. En annan klinisk studie skulle kunna 

genomföras på hur arbetsterapeuter involverar spiritualitet i klientmötet.  
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Bilaga 1 

Tabell 1 – Litteratursökning       

Databas Sökordkombinationer Antal  

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal  

lästa 

artiklar 

Antal  

valda 

artiklar 

 

AMED Spirituality AND 

”Occupational 

therapy” 

 

Spirituality AND 

”Occupational 

therap*” 

59 

 

 

 

59 

59 

 

 

 

59 

5 

 

 

 

6 

1 

 

 

 

2 

Cinahl Spirituality AND 

”Occupational 

therapy” 

 

Spirituality AND 

”Occupational 

therap*” 

64 

 

 

 

74 

64 

 

 

 

74 

12 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

0 

Medline Spirituality AND 

”Occupational 

therapy” 

 

Spirituality AND 

”Occupational 

therap*” 

52 

 

 

 

53 

52 

 

 

 

53 

2 

 

 

 

0 

2 

 

 

 

0 

 

 

PubMed Spirituality AND 

”Occupational 

therapy” 

 

Spirituality AND 

”Occupational 

therap*” 

33 

 

 

 

31 

33 

 

 

 

31 

5 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

0 

 

 

PsycINFO Spirituality AND 

”Occupational 

therapy” 

 

Spirituality AND 

”Occupational 

therap*” 

84 

 

 

 

85 

84 

 

 

 

85 

9 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

0 

Web of 

Science 

Spirituality AND 

”Occupational 

therapy” 

 

Spirituality AND 

”Occupational 

therap*” 

69 

 

 

 

78 

69 

 

 

 

78 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 
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Publikations- 

databasen 

Spirituality AND 

”Occupational 

therapy” 

 

Spirituality AND 

”Occupational 

therap*” 

87 

 

 

 

89 

82 

 

 

 

84 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

Manuell  

sökning 

    0 

 

Summa 

  

917 

 

907 

 

49 

 

12 

 

    



 
 

Bilaga 2  

Tabell 2 - Översikt av utvalda vetenskapliga artiklar 

 

 
Artikel Syfte Definition av 

Spiritualitet i artikelns 

bakgrund 

Metod Huvudsakliga resultat om 

Spiritualitet 

1 Titel: The meaning 

of spirituality for 

individuals with 

disabilities.  

 

Författare: Schulz, 

E 

År: 2005 

Tidskrift: Disability 

& Rehabilitation 

 

 

Syftet med studien var att 

få inblick till meningen 

som spiritualitet har för 

individer med fysiska 

funktionsnedsättningar 

Erfarenheten av 

meningsfullt samband 

till vår inre kärna, andra 

människor, världen 

och/eller en större makt 

som uttryckt genom vår 

reflektion, berättelse och 

handlingar.  

Kvalitativ design 

 

 

N=12 

 

Resultatet visar på en skillnad 

mellan gruppen som fick 

funktionsnedsättningen som barn 

och gruppen som fick 

funktionsnedsättningen som 

vuxna.  

 

För gruppen som fick 

funktionsnedsättningen som barn 

var resultatet ett samband och 

tydlighet för mål och mening i 

livet samt 

funktionsnedsättningen som en 

hjälp till att upptäcka guds mål.  

 

För gruppen som fick 

funktionsnedsättningen som 

vuxna var resultatet ett samband 

och tydlighet genom känslor och 

handling samt 

funktionsnedsättningen som en 

katalysator för spirituellt 

uppvaknande.  

2 Titel: The value of 

spirituality as 

perceived by elders 

Syftet med studien var att 

öka förståelsen av dessa 

perspektiv genom att 

Upplevd som en 

motiverande kraft 

och/eller tillstånd av 

Kvalitativ design 

Fenomenologisk metod 

N= 5 

Resultatet visar att spiritualitet 

hjälper människor att förstå mål 

och mening i livet samt ger en 



27 
 

in long-term care.  

 

Författare: 

Schwarz, L & 

Cottrell, R 

År: 2007 

Tidskrift: Physical 

& Occupational 

Therapy In 

Geriatrics 

 

 

 

utforska uppfattningen av 

äldre som har fått hjälp av 

arbetsterapeut som 

utforskat ett åtagande till 

interagerat spirituell 

kontext i sin 

serviceförsörjning.  

 

välmående. 

 

Registerar värde som 

hjälper individer i att 

välja mellan olika 

riktningar av handling, i 

synnerhet riktning av 

handling med en 

potential effekt på andra. 

 

Hjälper människor att 

förstå meningen av 

förvirring, påverkar 

deras användande av tid, 

verkar på deras 

beslutstagande, och 

hjälper dem att upptäcka 

deras personliga känsla 

av syfte i livet. 

 

Definitioner av 

spiritualitet inom 

profession har centrerats 

på upplevelsen av 

mening i dagliga livet 

och meningen som vi 

gör i vårt dagliga liv.  

 

Spiritualitetens kraft att 

influera meningen av 

livets medverkan till 

möjligheten till att höja 

copingstrategi i form av positiv 

framtidsutsikt.   

 

Resultatet visar också att 

deltagana har tillit till och är 

beroende av sin spiritualitet. 

Spiritualitet ger välbefinnande, 

tröst och ett hopp om 

återhämtning. 
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aktivitet och bli en 

livsupprätthållande kraft. 

 

Det sannaste jaget.  

 

Personlig tro, 

uppfattning, och 

förväntningar.  

3 Titel: Religious 

and/or spiritual 

practices: Extending 

spiritual freedom to 

people with 

schizophrenia.   

 

Författare: Smith, S 

& Suto, M. J 

År: 2012 

Tidskrift: Canadian 

Journal Of 

Occupational 

Therapy 

 

 

Syftet är att undersöka 

meningen av religion 

och/eller spiritualitet för 

människor som lever med 

diagnosen schizofreni.  

 

RS =Religiösa och/eller 

spirituell val 

 

Vi använde frasen 

religiös och/eller 

spirituell (RS) till att 

referera till det 

vardagliga språket om 

spiritualitet som ibland 

är separat, överlappar 

eller synonymt med 

religion.  

Kombination av 

symbolisk 

interaktionsism, 

hermeneutisk och 

fenomenologi 

N= 11 valdes ut, 9 

fullföljde. 

Resultatet visar att RS aktiviteter 

är aktivitet som ger näring till 

spiritualitet samt att RS 

verksamhet är känslan av frihet 

som deltagarna fick av att välja 

bland spirituella val. Det ger i sin 

tur en känsla av egenkraft.   

 

4 Titel: Exploring 

Women's 

Perspectives of 

Overcoming 

Intimate Partner 

Violence: A 

Phenomenological 

Study.  

Två olika syften var 

presenterade.  

1). Syftet med den här 

studien var att undersöka 

och förstå de perspektiv av 

kvinnor att överkomma 

våld i nära relationer.  

2). Den här studien syftar 

Saknar definition av 

spiritualitet. 

Kvalitativ design, 

Fenomenologisk metod 

N= 6 

 

Resultatet visar på att spiritualitet 

var en drivande kraft och/eller 

motivator i deltagarnas liv som 

främjade fortsättningen på vägen 

till återhämtning från IPV. 

Spiritualitet var uttryckt som en 

skydd mot våldet genom tro, 

hopp och skyddsboendet.  
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Författare: 

Humbert, T. K., 

Bess, J. L & 

Mowery, A. M 

År: 2013 

Tidskrift: 

Occupational 

Therapy In Mental 

Health 

 

 

till att utforska hur kvinnor 

fick mening av deras levda 

erfarenhet att överkomma 

IPV genom linsen av Kawa 

modellen.   

IPV = Intimate Partner 

Violence 

 

5 Titel: No African 

renaissance without 

disabled women: a 

communal approach 

to human 

development in Cape 

Town South Africa.  

 

Författare: 

Lorenzo, T 

År: 2003 

Tidskrift: Disability 

& Society 

 

 

Vår intention var att 

undersöka den typ av 

barriärer som finns och de 

strategier som används för 

social och ekonomisk 

utveckling av 

funktionsnedsatta kvinnor i 

kåkstäderna Khayelitsha 

och Nyanga som ligger i 

Cape Metropole i 

provinsen av Western 

Cape.  

 

Saknar definition av 

spiritualitet. 

Kvalitativ design 

Narrativ metod 

N= från 45 till omkring 

180. 

 

 

Resultatet visar på en spirit i 

funktionsnedsättningen som gör 

att människan kan göra 

aktiviteter för att utveckla sig 

själv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I resultatet används ordet 

”spirit”.  

6 Titel: "Still there is 

beauty": one man's 

resilient adaptation 

I ett försök att bättre förstå 

de fenomen av 

motståndskraft efter stroke 

Saknar definition av 

spiritualitet i bakgrund. 

 

Kvalitativ fallstudie  

 

N=1 

Resultatet visar att deltagaren 

hittade mål och mening genom 

att fundera över detaljer i livet 
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to stroke / "Still 

there is beauty": one 

man's resilient 

adaptation to stroke.  

 

Författare: Price, 

P,. Kinghorn, J,. 

Patrick, R & Cardell, 

B 

År: 2012 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal Of 

Occupational 

Therapy 

 

 

och till att undersöka hur 

arbetsterapeuten kan 

utveckla det.  

 

 

 

Spiritualitet definieras i 

resultatet som tankar, 

känslor och handlingar 

angående meningen vi 

skapar i våra dagliga liv.  

 

med hjälp av framför allt naturen 

och naturens egna processer.  

 

7 Titel: An 

exploratory study of 

older adults' 

perspectives of 

spirituality.  

 

Författare: 

Williams, B 

År: 2008 

Tidskrift: 

Occupational 

Therapy In Health 

Care 

 

 

Syftet med den här 

fenomenologiska studien 

var att undersöka 

erfarenheten av dagliga 

livet, som påverkat av 

spiritualitet, för friska äldre 

individer.  

 

Spiritualitet är betraktat 

som det vilket ger en 

individuell känsla av ro 

och välmående medan 

tillhandahåller syfte och 

värde. Spiritualitet är en 

källa av personlig kraft, 

livskraft, och påverkar 

ett koncept unikt för 

varje person, eftersom 

det är upplevd som en 

inre källa som 

tillhandahåller personlig 

mening.   

Kvalitativ design 

Fenomenologisk metod 

 

Pilotstudie  

 

N =3 

 

Resultat visar på områden som är 

associerade med spiritualitet som 

en specifik kontext som är 

signifikant till det dagliga livet 

och aktivitetsengagemang.  
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8 Titel: Experience of 

spirituality, mental 

illness and 

occupation: a life-

sustaining 

phenomenon.  

 

Författare: Wilding, 

C., May, E. & Muir-

Cochrane, E 

År: 2005 

Tidskrift: Australian 

Occupational 

Therapy Journal 

 

Studien syftar till att få en 

större förståelse av 

fenomenet spiritualitet och 

dess förhållande till 

aktivitet och erfarenhet av 

mental sjukdom. 

Spiritualitet kan och kan 

inte inkludera religion, 

ett samband till andra 

människor eller ett 

samhälle, en helig plats, 

ett viktigt förhållande 

med en själv eller ens 

högre jag, tro i den 

helande kraften av 

kristaller, häxkraft, 

krafter i kärlek, 

mysteism, etc.  

 

Kvalitativ design 

Fenomenologisk metod 

N= 6 

 

Resultatet visar att spiritualitet 

upprätthåller och förbättrar livet 

och aktiviteterna för varje 

deltagare.  

9 Titel: Coping 

strategies that elicit 

psychological well-

being and happiness 

among older 

Catholic nuns with 

physical 

impairments and 

disabilities.  

 

Författare: 

Brandthill, S., 

Duczeminski, J., 

Surak, E., Erdly, A., 

Bayer, S & Holm, M 

År: 2001 

Tidskrift: Physical 

I den aktuella studien, vi 

sökte att utreda om och hur 

anpassningsstrategierna för 

friska gamla, identifierade 

av Clark et al (1998) till att 

öka känslan av välmående 

och glädje, var använt av 

äldre katolska nunnor med 

fysiska försvagningar och 

funktionsnedsättningar.  

 

Harmoniskt förhållande 

med sig själv, grannen, 

naturen, Gud, eller ett 

högre väsen som drar en 

bortom en själv.  

 

 

Naturalistisk design 

Fenomenologisk metod 

N= 4 

Resultatet visar att spiritualitet 

ger en copingstrategi, stöd och 

skydd. 
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& Occupational 

Therapy In 

Geriatrics 

 

 

1

0 

Titel: My breast 

cancer: an 

occupational 

therapist's 

perspective.  

 

Författare: Nesbit, 

S 

År: 2004 

Tidskrift: 

Occupational 

Therapy In Mental 

Health 

 

 

Saknar syfte.  

 

 

 

 

Erfarenheten av mening 

i dagliga livet.  

 

De dagliga händelserna 

som vi deltar i dagliga 

livet har mening, och 

dessa meningsfulla 

erfarenheter har en 

spirituell dimension.  

 

Spiritualitet relaterar till 

våra tankar, känslor och 

handlingar och erhålls 

genom sambandet s vi 

gör med andra och oss 

själva.  

Kvalitativ design 

Narrativ metod  

 

N= 1 

 

Resultatet visar att spiritualitet 

ger mening i deltagarens liv 

genom utförandet av olika 

aktiviteter ensam eller 

tillsammans med andra.   

1

1 

 

 

Titel: Exploration of 

Australian and New 

Zealand indigenous 

people's spirituality 

and mental health 

 

Författare: Tse, S., 

Lloyd, C., 

Petchkovsky, L & 

Manaia, W 

Syftet av den här artikeln 

är att undersöka olika 

meningar av spiritualitet, 

och att diskutera 

förståelsen av spiritualitet 

från perspektivet av Nya 

Zealand och Australiens 

ursprungsbefolkning.  

Erfarenhet av meningen 

i dagliga livet. 

 

Hitta mening i dagliga 

livets aktiviteter. 

 

Känsla av samhörighet 

till samhället, varandra 

som familj, eller 

universum.  

Teoretisk artikel  

 

N= 0 

 

Resultatet visar på olika 

definitioner av spiritualitet men 

också spiritualitetens mening för 

Nya Zealands och Australiens 

ursprungsbefolkning.  
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År: 2005 

Tidskrift: Australian 

Occupational 

Therapy Journal 

 

 

 

Känslighet till närvaro 

av spirit eller ens 

skapare, en känsla av 

förträfflighet, och 

passande.  

 

Spiritualitet medverkar 

till ett tillstånd av 

välmående eller kvalitet 

av livet.  

 

Spiritualitet som en unik 

och djup personlig sak 

som människor upplever 

i deras egen specifika 

väg, som är, individer 

kan ha samma kultur 

men upplever det olika 

sätt enligt till kultur, 

kontext, erfarenhet, 

kognitivt, personligha 

faktorer och så vidare.   

1

2 

Titel: Approaching 

in the right spirit: 

spirituality and hope 

in recovery from 

mental health 

problems. 

  
Författare: Bassett, 

H., Lloyd, C.& Tse, 

Två olika syften var 

presenterade. 

 

1). Den här artikeln söker 

därför att stödja dialog och 

reflektion ovanpå det där 

rehabiliterande 

praktiserande kan 

praktisera 

Författarna förstår 

spiritualitet som olika 

mot religion, det är 

individualiserat behov 

att förstå syftet av livet 

och stödjer meningen av 

varje dags aktiviteter. 

Det är kärnan av 

personen och deras inre 

Teoretisk artikel  

 

N= 0 

 

Resultatet visar på olika 

definitioner och förklaringar till 

spiritualitet och spiritualitetens 

plats i återhämtningen från 

mental ohälsa.  
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S 

År: 2008 

Tidskrift: 

International 

Journal Of Therapy 

& Rehabilitation 

 

 

 

återhämtningsfokuserade 

interventionser som 

inkluderar hopp och 

spiritualitet.   

 

2). Därför försökte 

författarna att diskutera 

rollen av spiritualitet och 

hopp för människor med 

mentalt ohälsoproblem och 

föreslår en process för 

praktiserande som 

använder dessa koncept.  

motivator.   

 

 

 

 


