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Sammanfattning 

Bakgrund: Firandet av månaden Ramadan och den tillhörande fastan utgör en av islams 

fem pelare och praktiseras av muslimer världen över. De senaste decennierna 

har sett en ökad inflyttning till Sverige av folkgrupper med islam som 

kulturell bakgrund. Denna population kommer förr eller senare i kontakt med 

vården i det sekulära väst. Ramadan, som innebär en månad av daglig fasta, 

påverkar den somatiska hälsan och det är viktigt att ha kunskap om hur detta 

påverkar den fastande befolkningen samt att förstå hur muslimer förhåller sig 

till Ramadan. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka fastande muslimers upplevelse av fysisk 

och psykisk hälsa under Ramadan i mötet med vården. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt med induktiv tematisk analys. 

Resultat: Analysen genererade fyra huvudteman vilka belyser muslimers upplevelse av 

fasta och kontakt med vården i samband med Ramadan: Ramadan som 

socialt fenomen, personens upplevelse av hälsa och fasta under Ramadan, 

islam som livsvärld och kontakt med vården i samband med ramadanfasta. 

Dessa teman speglar individens upplevelser av religionen och hälsa, dess 

andliga dimension och mötet med den sekulära vården. 

Diskussion: I diskussionen föreslås Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM) som 

ett verktyg för att skapa bättre förståelse hos vårdpersonal för personer med 

en livsvärld förankrad i en religiös världssyn. I resultatet synliggörs hur 

muslimer ofta upplever sig förbisedda i kontakten med vården som inte 

respekterar betydelsen religionen intar i patienternas hälsonarrativ. Vikten av 

dialogen som redskap för en personcentrerad vård betonas och 

sjuksköterskeprofessionens ursprung i Nightingales syn på omvårdnad som 

ett andligt kall diskuteras.  

Nyckelord: Ramadan, fasta, upplevelse, livsvärld, omvårdnad. 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Celebrating the month of Ramadan and the thereto belonging fast is one of 

the five Pillars of Islam and is practiced by Muslims all over the world. The 

last decades have seen an increase in the immigration to Sweden of ethnic 

groups with Islam as their cultural referent. This population will eventually 

encounter the public health care of western secular society. Ramadan – 

which implies a month of daily fasting – has an impact on somatic health 

and it is of importance to possess knowledge of how this affects the fasting 

population and to understand how Muslims relate to Ramadan. 

Aim: The aim of this study was to examine fasting Muslim‟s experience of 

physical and psychological health during Ramadan in the context of public 

health care. 

Method: A literature review with inductive thematic analysis was used for this study. 

Results: The analysis yielded four main themes illuminating Muslim‟s experience of 

fasting and their encounters with health care during Ramadan: Ramadan as 

a social phenomenon, The person’s experience of health and fasting during 

Ramadan, Islam as life-world, and Contact with health care in connection 

with Ramadan. These themes reflect the individual‟s experience of religion 

and health, its spiritual dimension, and interaction with western health care. 

Discussion: Antonovsky‟s Sense of Coherence (SOC) is proposed as a tool for use 

among health care practitioners to better understand the life-worlds of 

persons with a religious world-view. The result illustrates how Muslim 

persons often experience neglect in the encounter with a health care that do 

not respect the significance religion has in the patient‟s health narrative. The 

importance of dialogue as a tool in person centred care is emphasised and 

the origins of professional nursing in Nightingale‟s views on nursing as a 

spiritual vocation are discussed. 

Keywords: Ramadan, fasting, experience, Life-world, care. 
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1. Inledning 

Det förhandenliggande arbetet skulle ha studerat patienters upplevelse av intermittent fasta 

vid profylaktisk behandling av metabolt syndrom, diabetes och livsstilsrelaterade sjukdomar. 

En tidig litteraturgenomgång visade dock att det inom vårdvetenskapen väsentligt saknades 

forskning inom detta område, däremot framkom fenomenet Ramadan ständigt i sökningar 

avseende fasta. Ramadan, som är en muslimsk sedvänja där fasta är central, öppnade ett nytt 

perspektiv och denna uppsats kommer att söka ge en överblick över den vårdvetenskapliga 

forskningen rörande upplevelse av hälsa under Ramadan i mötet med vården. Fasta kommer 

att belysas utifrån omvårdnad som uppstår i samband med den muslimska religiösa 

fastemånaden Ramadan. Fasta som fenomen kan beskrivas ur flera olika perspektiv: 

fysiologiskt, sociologiskt, religiöst, vilka alla berör omvårdnad sådan sjuksköterskan möter 

den. Att Ramadan får utgöra blickpunkten för denna studie faller sig naturligt då en 

praktiserande muslimsk befolkning i Sverige ökar och därmed kontakten med sjukvården 

samt att det evidensbaserade omvårdnadsunderlaget ännu framstår som begränsat, samtidigt 

som behovet ökar i takt med migrationen. 

 

2. Bakgrund 

Under Ramadan kommer den muslimska befolkningen i kontakt med sjukvården, framför allt 

personer som lider av kroniska sjukdomstillstånd och som står i regelbunden kontakt med 

vården. I denna patientgrupp har ramadanfastans somatiska effekter på personer som lider av 

folksjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlproblem särskilt studerats (Almansour, Chaar, 

& Saini, 2017; Lee, Lee, Tan, & Wong, 2016; Turin et al., 2016). Definitionen av fasta är 

frivillig självsvält (i.e. nutritionsbegränsning). Fasta har i religiösa sammanhang praktiserats i 

årtusenden och i vårt sekulära samhälle fastar vi av hälsoskäl (med eller utan evidens), eller 

av medicinska skäl – inför operation eller provtagning, t.ex. (Skov-Poulsen, 2017; Söderström 

& Åkesdotter Gustafsson, 2016). Den kraftiga migrationen från mellanöstern under de senaste 

decennierna medför att hälsa under Ramadan blivit en alltmer påtaglig fråga i den svenska 

vården och utgör en av vår tids stora utmaningar (Alsalim, 2018). Att den troende fastar under 

Ramadan är för många en självklarhet, men kan för den västerländska vårdgivaren skapa 

problem.  
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2.1. Ramadan 

Ramadans plats inom islam är fundamental: det var under slutet av månårets nionde månad, 

Ramadan, som Muhammed, efter fyra veckors fasta och introspektion, erhöll den första av de 

uppenbarelser där han som profet mottog Koranen, den slutgiltiga uppenbarelsen av Guds 

vilja till människorna, enligt Armstrong (2002). Högtidlighållandet av Ramadan innebär 

dagslång intermittent fasta, sawm, från soluppgång till solnedgång – 12–20 h, beroende på 

årstid då Ramadan infaller (Ali & Leaman, 2008). Efter solnedgången bryts fastan med ett 

kvällsmål kallat iftar och före soluppgången intas ett frukostmål, sahur.  

 Under dagens ljusa timmar intas varken föda eller dryck. Avhållsamheten gäller även 

substansbruk och sexuellt umgänge. För den fullt friske utgör detta i regel inget större 

problem, men där ohälsa föreligger kan komplikationer uppstå, t.ex. personer med diabetes 

som behöver hålla blodsockernivån stabil trots uteblivet kolhydratintag (Almansour et al., 

2017). Koranen bjuder att den sjuke och svage ej behöver underkasta sig den heliga fastan, 

trots det fastar många personer med olika sjukdomstillstånd (Olgun, 2006). Det finns här 

aspekter som transcenderar en somatisk definition av hälsa och välbefinnande. För den 

troende är Ramadan en helig plikt och en andlig övning, enligt Ali och Leaman (2008). Det 

handlar om försakelse för att nå gemenskap med Gud, botgöring och rening från synd. Den 

utgör en av islams fem pelare och intar en central plats i den troendes liv. Ramadan innebär 

också sociokulturell gemenskap samt existentiell mening. För att etablera det förtroende som 

behövs i en omvårdnadssituation, har vårdpersonalen behov av kunskaper som ökar deras 

förståelse och därmed möjlighet att ge god vård. 

 

2.2. Ramadanfasta och somatisk hälsa 

Ramadanfasta handlar inte bara om att avstå från mat och dryck, det handlar om ett 

förhållningssätt där hela matspjälkningssystemet skall hållas fritt från yttre metabol påverkan. 

Även peroral medicin och sådana läkemedel som påverkar matsmältningen räknas till det som 

skall avstås ifrån under dagens ljusa timmar (Abolaban & Al-Moujahed, 2017). Det råder 

dock ingen absolut konsensus inom den muslimska världen om exakt vilka behandlingsformer 

som innebär att fastan bryts. Det här är viktigt för sjukvården att beakta eftersom det får 

konsekvenser för hur behandling kan behöva komma att anpassas för den fastande muslimen 

under Ramadan.  

 Kliniska studier som studerat Ramadans somatiska effekter pekar på blandade resultat. 

Orsakerna till detta är, enligt Trepanowski och Bloomer (2010), trefaldiga: varians i fastetid, 
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hälsostatus och matvanor. Resultatet av en turkisk studie avseende Ramadan och dess effekter 

på kardiovaskulära sjukdomar visade positiva effekter på inflammatoriska parametrar samt 

riskfaktorer såsom kolesterol och c-reaktivt protein (Aksungar, Topkaya & Akyildiz, 2007). 

Forskning från Iran visar att blodglukos minskar och att insulinsensitiviteten ökar, framför allt 

i kombination med fysisk aktivitet (Hosseini, Rad, & Hejazi, 2014). Även viktnedgång har 

observerats på fastande personer under Ramadan. En observationsstudie från Israel av 

personer med behandlad hypertension fann att viktnedgång skedde hos deltagarna (Perk, 

Ghanem, Aamar, Ben-Ishay, & Bursztyn, 2001). Likaså visade en observationell kohortstudie 

från Jordanien på viktnedgång samt sänkt kolesterol (Mansi, 2007). Även forskning från Iran 

har observerat detta (Norouzy et al., 2013). Andra studier pekar dock på att intermittent fasta 

av typen Ramadan inte har någon signifikant klinisk effekt på hälsa generellt (Harder-

Lauridsen et al., 2017; Khafaji, Bener, Osman, Al Merri, & Al Suwaidi, 2012). 

 

2.3. Omvårdnad, livsvärld och Ramadan 

Ur ett omvårdnadsmässigt perspektiv, där människan skall ses som en helhet av kropp och 

själ, där hälsa utgör en referensram och ett mål för en salutogen omvårdnad och där 

livsvärlden skall bemötas genom personcentrerad vård, blir frågor om existentiella funktioner 

lika viktiga som biomekaniska faktorer (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 Ett personcentrerat patientperspektiv innebär att patienten och dennes livsvärld står i 

centrum för omvårdnaden (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden utgörs av individens 

samlade erfarenheter och föreställningar om tillvaron och sig själv. Patienten är nyckeln till 

kunskapen om sig själv och denna kunskap bör tillvaratas av vårdpersonal genom ett 

professionellt förhållningssätt. Personcentrerad omvårdnad utgår därför från patientens 

livsvärld, med fokus på hur hälsa, sjukdom, vårdande och lidande erfars i individens unika 

sammanhang där även närstående och personal ingår. Livsvärlden som bas för vårdvetenskap 

och vårdande inkorporerar närståendes och vårdares synvinklar och utan denna helhet kan 

verklig vård inte ske. Mot bakgrund av detta resonemang måste islam ses som en viktig del av 

muslimers livsvärld och bör således beaktas i omvårdnadsprocessen då kunskap om religiösa 

föreställningar om hälsa hjälper personalen till kulturkompetent vård, enligt Hanssen 

(2005/2007). 

 Fasta som företeelse kan beskrivas som ett medvetet självvalt svälttillstånd, i.e. det äts (och 

dricks) inte. Med betoningen lagd på svält är det svårt att se något positivt i fasta, men 

betonas istället självvald, måste vi ställa oss frågan: varför görs detta val? Fasta har fram till 
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sekulariseringen av västerlandet tillhört religiösa och asketiska traditioner (Tamney, 1986). 

Traditionellt sett har fasta inneburit en övning i kroppslig och mental kontroll och har som 

mål haft en bortomfysisk tillvaro: det har handlat om själens tillväxt och det 

andliga/gudomliga. Den moderna, sekulära, fastan har ett mer komplext fokus av medicinsk 

(hälsa), kommersiell (fin figur) och andlig (kontroll, immanens) karaktär (Nash, 2006; 

Tamney, 1986). Ramadanfasta står, som religiös praxis, mitt i denna tradition av andlig askes, 

samtidigt som många av dess utövare, särskilt de vilka lever i den västerländska kultursfären, 

står med ena foten i traditionen och med den andra i ett sekulärt tänkande. Den religiösa 

fastan tar plats i en mytisk tolkning av tillvaron där symbol är identifikation, istället för 

referens/påminnelse, såsom i den sekulära världen (Armstrong, 2005).  

 Med en snabbt ökande muslimsk befolkning, för vilken ramadanfastan utgör ett självklart 

inslag – en normativ företeelse – riskerar det att uppstå en klyfta mellan denna patientgrupps 

behov och vårdens erbjudande av rådgivning och åtgärder. Om ramadanfasta utgör en 

kulturell norm, kommer då inte patienten från en sådan normkultur att förvänta sig eller önska 

att vården råder hur patienten säkert kan genomföra fasta, istället för att se fastandet som en 

anomali vilken bör avrådas, eftersom vårdens egna norm är att inte fasta? 

 

2.4. Problemformulering 

I litteraturen framgår, vilket beskrivits ovan, att befintlig forskning sökt kartlägga de 

fysiologiska aspekterna av ramadanfasta, särskilt gällande personer med diabetes och 

hjärtkärlsjukdom. Flera av dessa studier har genomförts inom den muslimska kultursfären, där 

Ramadan högtidlighållen med fasta är norm och inte undantag. I västvärlden – i Sverige i 

synnerhet – utgör den muslimska befolkningen en minoritet, men de senaste 30 årens 

migration har sett en stadig ökning av invandrare med islam som sociokulturell referent. 

Denna befolkning kommer oundvikligen förr eller senare i kontakt med den lokala 

sjukvården. I en sekulär kultur som den svenska, har religiös fasta sedan länge ingen 

sociokulturellt vedertagen plats; fasta som sekulärt fenomen handlar mer om självkontroll än 

om religiös rit.  

 Att praktisera Ramadan innebär en direkt symbolisk samhörighet med själva den islamska 

uppenbarelsen, med islams ursprung och människans yttersta mening. Skall den troende 

muslimens relation till fasta sättas i ett omvårdnadsmässigt, holistiskt och personcentrerat 

perspektiv, måste ett mytologiskt förhållningssätt anammas – åtminstone beaktas – för att 

använda Armstrongs (2005) terminologi. Här problematiseras frågan om den fysiska eller 
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andliga hälsan är mest avgörande. Huruvida fysiskt välbefinnande ses som viktigare än ett 

obehag/lidande som förbereder andlig transcendens. Därmed framträder vårdens behov av att 

förstå hur praktiserande muslimer upplever hälsa under Ramadan. 

 

3. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka fastande muslimers upplevelse av fysisk och psykisk 

hälsa under Ramadan i mötet med vården. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

En teoretisk utgångspunkt för att belysa praktiserande muslimers förhållande till hälsa och 

Ramadan är Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) och salutogenes. 

Salutogenes handlar i grund och botten om att ställa sig frågan: vad får människor att må bra? 

(Mittelmark & Bauer, 2017). Antonovskys svar är känsla av sammanhang (Sense of 

Coherence), ett begrepp som vuxit fram ur Antonovskys egen forskning och fortsätter att 

utvecklas av dagens forskare. Till sin grund bär det på tre huvudkomponenter: (1) 

begriplighet, (2) hanterbarhet och (3) meningsfullhet (Antonovsky, 1987/2005). Eftersom 

fastan under månaden Ramadan utgör en fundamental del av både upplevelsen och förståelsen 

av att vara muslim, har praktiserandet av ramadanfastan djupgående sociala och psykologiska 

effekter, utöver de rent somatiska. I detta vägskäl där upplevelse, kultur, tro, socialt samspel 

och hälsa möts framstår KASAM som ett meningsfullt redskap för att belysa upplevd hälsa i 

samband med Ramadan. KASAM:s tre huvudkomponenter kan ses som delar i individens 

livsvärld, eftersom de grundar sig på erfarenhet och sociokulturellt sammanhang. 

 I arbetet som följer kommer begreppen KASAM, livsvärld och livsåskådning användas för 

att belysa samma realitet ur olika synvinklar: KASAM, genom begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, belyser individens förmåga till salutogenes genom att förstå och integrera sina 

kognitiva, sociala och emotionella resurser; Livsvärlden beskriver hur individen upplever sin 

omvärld, enligt Dahlberg och Segesten (2010) och utgör summan av de erfarenheter och 

sammanhang utifrån vilka patienten tolkar och förstår sig själv och omvärlden – livsvärlden 

innefattar alltså de redskap KASAM tillgår; Livsåskådning, såsom framställd hos Anders 

Jeffner (1981), utgör det kognitiva och moraliska ramverk, artikulerat genom en 

grundhållning, med vilket individen interagerar med omvärlden. I förhållande till KASAM 

innebär livsåskådning en tolkningsram för hantering av livssituationer. 
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5. Metod 

5.1. Litteraturöversikt 

För att få en grundläggande inblick i det vårdvetenskapliga forskningsläget kring 

hälsoupplevelsen under ramadanfastan valdes det för detta arbete att göra en litteraturöversikt 

enligt Friberg (2017b). Denna metod används för att skapa en översikt av kunskapsläget inom 

ett valt ämne. Som metod lämpar sig litteraturöversikter för att skapa en grundläggande 

kunskap inom ett forskningsområde för att kritiskt kunna granska detta. Därmed ges en 

inblick i befintlig forskning och på så sätt skapas en uppfattning om utsträckningen av vad 

som har studerats. Författarnas intention med arbetet har varit att etablera denna kunskapsbas 

utifrån befintlig forskning varför litteraturöversikt som metod valts. 

 

5.2. Datainsamling 

Databaserna Academic Search Complete, CINAHL Complete och PubMed, genomsöktes. 

Relevanta söktermer var Ramadan, fasting, experience, health, humans, positive effects – och 

kombinationer därav. Sökorden fasta (fasting), Ramadan och upplevelse (experience), 

utgjorde grunden för sökningarna. Ramadan, eftersom det handlar om att kartlägga 

upplevelsen av hälsa i relation till detta sociokulturella fenomen; fasta, då just fastan utgör 

den specifika företeelse vilken direkt påverkar hälsan; upplevelse, eftersom författarna strävar 

efter att överblicka omvårdnadsrelaterade studier av upplevelsen av ramadanfasta. Både 

Boolesk sökning, trunkering och MeSH-termssökning, enligt Östlundh (2017), användes. 

Ingen tidsbegränsning användes vid sökningarna då det fanns ytterst lite forskning gjord i 

ämnet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv baserat på upplevelsen av hälsa under fasta. I 

sökmotorn CINAHL Complete användes begränsningarna peer-review och engelska som 

språk samt åldersbegränsning till vuxna, för sökningarna. Begränsningen humans användes 

dessutom för att begränsa söknigarna då majoriteten studier inom medicinsk forskning 

rörande fasta utförts på primater och gnagare. I PubMed användes begränsningarna english, 

humans, och full text. Sökningarna utförda i Academic Search Complete utfördes med peer-

review och english som begränsningar. För en fullständig redovisning av sökningarna se 

Bilaga 1. 

 Sökresultaten visade sig ytterst begränsade. De enda studier vilka mötte det innehållsliga 

krav vårt syfte ställde är de artiklar vilka kom att ingå i det aktuella arbetet. Med anledning av 

detta utökades sökningarna till ytterligare fyra databaser, en för vårdvetenskaplig och 

paramedicinsk forskning och tre av mer allmän karaktär: Nursing & Allied Health Database, 



 
 7 (38) 

 

JSTOR, Oxford academic och Cambridge Core. Här användes för databaserna motsvarande 

söktermer och begränsningar enl. ovan. Dessa sökningar genererade dock inga ytterligare 

artiklar än de redan funna, varför urvalssökningen fick anses vara mättad. Detta gav sex 

artiklar, ytterligare fyra artiklar söktes fram på manuell väg (se Bilaga 1.). 

 Initialt genomförde författarna sökningarna enskilt varefter de utfördes gemensamt för att 

försäkra utfallens tillförlitlighet. Databassökningarna krävde omfattande experimentering med 

olika varianter på syftessökningens tema innan författarna kunde generera sökningar vilka gav 

utslag på arbetets syfte. Artiklarnas relevans bedömdes efter titel, och om detta motsvarade 

någon form av kvalitativ forskning lästes abstract och artiklarna i sin helhet för att bedöma 

huruvida de svarade mot syftet. Samma strategi användes för att bedöma artiklar vilka söktes 

fram på manuell väg. Det rörde sig i första hand om studier vilka kunde återfinnas som 

referenser i andra studier. Dessa manuellt framsökta artiklar framkom ej heller vid 

kontrollsökningar gjorda med de relevanta nyckelorden. 

 Sökningarna samt urvalet sammanställdes i matristabeller för en överskådlig presentation 

av fynden (Bilaga 1. respektive 2.). 

 

5.3. Urval 

Urvalet grundade sig på studier vilka behandlade upplevelsen av hälsa under ramadanfasta i 

relation till allmänna, folkhälso- och vällevnadsrelaterade sjukvårdskontakter – de exklusiva 

fallen, vilka bestod av allvarligare sjukdomar som t.ex. cancer eller patienter i behov av 

dialys, valdes bort. Målet var att få fram ett underlag som belyser hur ramadanfasta och hälsa 

upplevs i kontakten med en bred, allmän vård. Därmed valde författarna att fokusera på 

kvalitativa studier. Kvalitativa studier fördjupar enligt Segesten (2017) förståelsen för det 

aktuella fenomenet och det är upplevelsen, förväntningarna, erfarenheterna eller behoven som 

belyses i kvalitativ forskning. Fenomenet som tas upp i detta arbete är upplevelsen av hälsa 

under ramadanfasta och berör muslimer som kommer i kontakt med vården. 

 Urvalet gjordes i samförstånd efter diskussion och noga övervägande av studiernas 

relevans för den förhandenliggande studiens syfte. Ett första bortfall gällde den forskning 

vilken betraktar effekterna av ramadanfasta – både somatiska och psykologiska – där det 

handlar om kvantitativa studier över mätbara parametrar. Dessa kvantitativa studier sållades 

bort då de inte berörde patientupplevelserna av att fasta, endast de medicinska effekterna och 

således låg utanför studiens syfte. Alla studier vilka kom att ingå i urvalet utgjordes av 

kvalitativa intervjustudier. Två av dessa genomfördes med mixad metod och inkorporerade 
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även kliniska mätresultat i analysen (Lee et al. 2015; Lee, Wong, Tan, Nasir & Lee, 2017). De 

utvalda artiklarna har sammanställts i matristabeller vilka åskådliggjort innehållens 

kongruens/diskrepans (se Bilaga 2.). Den akademiska kvaliteten samt etiskt förfarande togs 

även i beaktan (se paragraf 6.). 

 

5.4. Analys 

Efter sammanställning av det urval av artiklar litteratursökningen resulterat i genomfördes en 

tematisk analys enligt Friberg (2017a). Olika teman identifierades och grupperades för att 

erhålla en översikt över artiklarnas genomgripande innehåll. Författarna läste och analyserade 

initialt studierna självständigt och två första utkast till tematisering gjordes. Senare 

analyserades studierna gemensamt och teman formulerades utifrån de enskilda och 

gemensamma fynden. Återkommande utsagor och problematiseringar uppmärksammades och 

sorterades utifrån induktiv textanalys. Enligt Danielsson (2012) utgår en induktiv analys från 

innehållet självt utan att applicera en teoretisk tolkningsram. Den utförs genom ett 

förutsättningslöst letande efter fenomen i den analyserade texten, enligt Fridlund (2012). 

Dessa fenomen sorteras och kategoriseras från beteendecitat till sub-teman och huvudteman 

tills datamättnad uppnås. Författarna genomförde den induktiva analysen av studiernas 

resultat med hjälp av färgmarkeringar, understrykningar och listor i syfte att gruppera 

fenomen. Tematisering och gruppering reviderades ytterligare för förtydligande och 

kongruens. Detta resulterade i nio sub-teman vilka grupperades under fyra huvudteman.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Valet av metod vid forskning påverkar den forskningsetiska problematiken enligt Kjellström 

(2015). De individer som berörs av insamlandet av data ska inte kunna kränkas eller ta skada. 

Till grund för litteraturöversikten låg kvalitativa studier. Med kvalitativ metod ges möjlighet 

att komma individer nära med t.ex. intervjuer. Forskaren intar här en maktposition vilken kan 

komma att påverka respondentens upplevda frihet. Vid intervjustudier berörs ofta känsliga 

ämnen, vilket kräver fingertoppskänsla av forskaren för att kunna hanteras på ett etiskt vis. 

Det finns här en risk för att respondenterna känner sig pressade att ge de svar som förväntas 

av dem (Kjellström, 2012). Därmed kan studieresultatens objektivitet påverkas, något arbetets 

författare varit medvetna om, då detta även påverkar arbetets egna objektivitet. Alla artiklar i 

litteraturöversikten har tillämpat etiska överväganden och alla studier utom två har genomgått 

etisk prövning av fakultet eller statlig myndighet. Undantaget är artikeln av Mygind, 
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Kristiansen, Wittrup och Nørgaard (2013), vilken är genomförd i Danmark där inget etiskt 

godkännande krävs för intervjustudier, enligt gängse danska riktlinjer, samt studien av 

Robinson och Raisler (2005) vilken varken uppger etiskt övervägande eller godkännande, 

men som är publicerad i tidskriften Ethnicity & Disease, vilken på sin webbsida uppger att de 

endast godtar artiklar efter peer-review och som motsvarar det berörda forskningsområdets 

gängse etiska kod. Alla artiklar har publicerats i tidskrifter vilka praktiserar vetenskaplig 

granskning (peer-review), en försäkran om att tidskriftens innehåll håller god akademisk 

standard vad gäller innehåll, språk, metod och analys och därmed uppfyller god etisk 

forsknings krav på objektivitet och akademisk stringens. 

 Studiens resultat har framkommit genom induktiv analys. Till denna analysform bär 

forskaren oundvikligen med sig sin egen förförståelse. Författarna är medvetna därom och har 

strävat efter att bevara ett objektivt och självkritiskt förhållningssätt vid granskningen av 

materialet. Enligt Kjellström (2012) är språklig feltolkning av engelska artiklar (vilket det rör 

sig om i detta arbete) en potentiell riskfaktor som kan leda till felaktig bedömning av 

studiematerialet. Översättning från ett språk till ett annat, oaktat översättarens kompetens, 

innebär alltid en tolkning. Arbetets författare har tagit detta i beaktan och har strävat efter att 

inte överskatta den egna språkliga kompetensen och där oklarhet eller mångtydighet gjort sig 

gällande har ordens ordboksdefinitioner använts. Denna felmarginal gäller även för de 

artikelförfattare vilka inte har engelska som modersmål. 

 En översättningsfråga författarna haft i särskild åtanke under arbetet har varit termen 

upplevelse och dess engelska motsvarighet experience, eftersom det är arbetets nyckelord. Det 

engelska ordet, förutom att beteckna det upp-levda i fenomenal bemärkelse, innefattar även 

betydelser av kunskap, förståelse och reaktion (Gullberg, 2000; Pearsall & Hanks, 2001). 

Denna betydelse av kunskap och reaktion på finns även beskriven i svenska akademins 

ordbok (Svenska akademien, 2011). Här har författarna valt att hålla sig till denna breda 

tolkning av ordet, då artiklarna varit skrivna på engelska. Men det finns här en risk för 

inkongruens i förhållande till den svenska termen, om den hanteras i sin snävaste betydelse av 

att genomleva ett fenomen, och detta kan ha kommit att påverka resultatet. 

 

7. Resultat 

Den tematiska analysen resulterade i nio sub-teman vilka sorterades under fyra huvudteman: 

Ramadan som socialt fenomen, personens upplevelse av hälsa och fasta under Ramadan, 

islam som livsvärld och kontakt med vården i samband med Ramadan. Dessa teman 
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representerar de fyra poler vilka speglar den underliggande dynamik studierna behandlar: 

individens upplevelse av religionens sociokulturella dimension, upplevelsen av religionens 

andliga sida (islam) och upplevelsen av mötet med vården (den västerländska, sekulära). 

 

7.1. Ramadan som socialt fenomen 

Vid analysen framträdde ett genomgående tema av sociokulturell karaktär. Ramadan firas 

som en högtid inom hela den muslimska kultursfären och utgör en social kontext. Islam 

bjuder att alla vuxna muslimer skall observera fastan under Ramadan. Fastan är en del av 

socialiseringsprocessen och uppfostran. Inom familjen anpassas dygnsrytm och kosthållning i 

enlighet med ramadanfastan. Två aspekter av den sociala fastekontexten framträdde särskilt 

vid analysen: den sociala förväntningen att individen fastar samt den för Ramadan specifika 

kosthållningen. 

 

7.1.1. Social förväntning att fasta 

Det fanns en förväntan hos både individ och omvärld att ta del i fastan under Ramadan, att 

inte kunna fasta på grund av ohälsa gav dåligt samvete eller skuldkänslor (Patel et al., 2014; 

Pathy, Mills, Gazeley, Ridgley & Kiran, 2011; Robinson & Raisler, 2005; Wallin, Löfvander 

& Ahlström, 2007). Personer med diabetes som inte kunde fasta på grund av hälsorisk 

beskrev hur det orsakade spänningar inom familjen och hur skamkänslor gjorde att individen 

åt i avskildhet (Patel et al., 2014). En man som fattat beslutet att inte fasta på grund av sin 

diabetes, beskrev hur hustrun ansåg att makens diabetes inte var någon ursäkt (ibid). Hos 

Peterson, Nayda och Hill (2012) och Mygind et al. (2013) betonar resultaten hur beslutet att 

fasta hos personer med diabetes togs dag för dag. Men beslutet grundar sig i den 

socioreligiösa kontexten av att varje kapabel vuxen muslim skall observera fastan under 

Ramadan. Vänner och familjemedlemmar med diabetes inverkade på beslutet att fasta trots 

diabetes (ibid). 

 

7.1.2. Kosthållning under Ramadan 

Den traditionella kosthållningen under Ramadan tenderar att vara kolhydrat- och lipidrik 

(Pathy et al., 2011). Ramadan innebär intensivt socialt umgänge, särskilt i samband med 

aftonmålet, iftar. Detta skapade svårigheter för personer med diabetes att hålla sig till en 

balanserad kost (Almansour, Chaar & Saini, 2016; Lee et al., 2017; Peterson et al., 2012; 

Wallin et al., 2007). Personer med diabetes kunde känna sig frestade att överkompensera med 
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kolhydratrik och fet mat (Lee et al., 2017; Peterson et al., 2012). Här fick hungersuget avgöra 

vad som åts istället för att ta individens diabetes i beaktan vid födointag (Lee et al., 2017). 

Detta inverkade dock negativt på hälsan och möjligheterna till fortsatt fasta nästa dag 

(Peterson et al., 2012).  

 

7.2. Personens upplevelse av hälsa och fasta under Ramadan 

Att fasta innebar en påverkan på fysiskt och mentalt välbefinnande. Individens upplevelse 

berodde på flera faktorer: föreställningen om fastans effekter, upplevelser av obehag och hur 

individer med kronisk sjukdom hanterade symptom under fastan. 

 

7.2.1. Fasta som en källa till välbefinnande 

Många muslimer upplevde ett ökat välbefinnande under ramadanfastan (Mygind et al., 2013; 

Patel et al., 2014; Pathy et al., 2011; Wallin et al., 2007). Fastande personer under Ramadan 

uppgav att de kände sig gladare och hade mer energi under perioden utan medicinering och 

mat (Patel et al., 2014). Deltagare i studien av Wallin et al. (2007) menade att fastandet 

gynnade hälsan och att den borde utföras så länge personen hade kraft till det. I studien av Lee 

et al. (2015) uppgav personer med diabetes att deras hälsa blev märkbart bättre under fastan 

med stabilare blodglukos och bättre kolesterolvärden (i studien togs regelbundna blodprover 

för glukos, triglycerider och kolesterol). Detta kunde även ses hos en tredjedel av deltagarna i 

Almansour et al.:s (2016) studie av muslimer med diabetes i Australien. I studien av Lee et al. 

(2015) uppgavs ett upplevt välbefinnande av både fysisk och andlig karaktär. Detta 

korroborerar Mygind et al.:s (2013) studie av muslimer med diabetes i Danmark, i vilken alla 

deltagarna uppgav ökad känsla av fysiologiskt, socialt och andligt välbefinnande. Deltagarna i 

studien förklarade detta med att minskat födointag stabiliserade blodglukosnivåerna. De 

upplevde också att Ramadan var en tid för familj och vänner och att Ramadan var en tid för 

bön och gemenskap med Gud. Deltagarna upplevde även att beslutet att fasta gav kontroll 

över viljan och kroppen. Hälsofördelarna med att fasta ansågs väga tyngre än negativa 

effekter (Pathy et al., 2011). I studien av Robinson och Raisler (2005) beskrevs Ramadan som 

hälsosam och som en tid för att få samla andlig energi.  

 

7.2.2. Ohälsa vid fastande 

I Lee et al.:s (2015) studie av personer med diabetes uppgavs negativa symptom som 

darrighet och dimsyn när ett hypoglykemiskt tillstånd närmade sig. Trötthet och somnolens 
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bland personer med diabetes var vanligt förekommande (Almansour et al., 2016; Lee et al., 

2017). Även huvudvärk var ett vanligt förekommande symptom (Almansour et al., 2016). I 

studien av Robinson och Raisler (2005) togs symptom som trötthet, illamående och svaghet 

upp som varningstecken vilka kunde föranleda ett avbrott i fastan under en graviditet.  

 Flera studier visade att många fastande personer upplevde att hälsan kom först (Almansour 

et al., 2016; Pathy et al., 2011; Wallin et al., 2007). Liknande resonemang anfördes av 

kvinnor som uppgav att den enda anledningen till att inte fasta under en graviditet skulle vara 

om det på något sätt skadade kvinnan själv eller barnet (Robinson & Raisler, 2005). I de fall 

fastan upplevdes äventyra hälsan kunde fastan avstås ifrån, i enlighet med islamisk lag 

(Almansour et al., 2016; Mygind et al., 2013; Wallin et al., 2007). Flera studier visade att 

många muslimer var medvetna om att personer med sjukdom eller kroniska hälsoproblem 

undantas från att fasta enligt islam (Almansour et al., 2016; Mygind et al., 2013; Pathy et al., 

2011; Peterson et al., 2012; Wallin et al., 2007). 

 

7.2.3. Personliga upplevelser av att hantera fasta 

Att framgångsrikt lyckas med sin fasta var kopplat till en känsla av tro på sig själv och sitt 

eget värde (Peterson et al. 2012). Att anpassa vanor som mat, dryck, sömn och träning 

upplevdes fungera som copingstrategier under ramadanfastan (Almansour et al., 2016; Lee et 

al., 2015). Omläggningen av vanor tillsammans med medveten mental inställning på att fasta, 

gjorde att de nya rutinerna upplevdes fungera (Lee et al., 2015). Reducerad fysisk aktivitet 

under fastan tillämpades också som copingstrategi för att undvika diabetesrelaterade problem 

(Almansour et al., 2016). Att inte konsultera vårdpersonal angående fastan och att ej heller 

besitta coping eller egenvårdsförmåga sågs till viss del höra ihop (Almansour et al., 2016). 

Deltagarna i studien av Peterson et al. (2012) upplevde att det var viktigt att förbereda sig 

inför fastan och att ha självförtroende kring egenvården av diabetes. I studien av Lee et al. 

(2017) nämndes av några få deltagare att kompensation av energiförlusten fastan innebär kan 

göras genom att överäta vid iftar och sahur. 

 Almansour et al. (2016) nämner att fasta bidrog till upplevd bättre kontroll av 

blodsockernivån hos personer med diabetes. Något som deltagarna i studierna av Lee et al. 

(2015) och Lee et al. (2017) bekräftade. Denna upplevda positiva effekt hos fastan tillskrevs 

av deltagarna i studien av Patel et al. (2014) styrkan som Allah ger de troende under 

Ramadan. 
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7.3. Islam som livsvärld 

Alla artiklarna i denna litteraturöversikt behandlade muslimers upplevelse av hälsa i samband 

med fasta under Ramadan i mötet med vården. Det framgick hur Ramadan upplevdes som en 

självklar del av den muslimska kulturen, vilken präglas av islam, och hur islam kunde ses 

påverka de enskilda individernas upplevelse av hälsa och fasta under Ramadan. 

 

7.3.1. Att fasta under Ramadan upplevs viktigare än hälsa 

Genomgående kunde det i studierna ses att ramadanfasta upplevdes som en självklar del i en 

muslims liv (Almansour et al., 2016; Mir & Sheikh, 2010; Mygind et al., 2013; Patel et al., 

2014; Pathy et al., 2011; Peterson et al., 2012; Robinson & Raisler, 2005; Wallin et al., 2007). 

De två studierna, vilka genomförts i länder där islam är den officiella religionen, diskuterade i 

resultaten inte fastans varför, endast hur en muslim kan genomför fastan – eftersom det tas för 

givet att individen vill fasta (Lee et al., 2015; Lee et al., 2017). I den australiensiska studien 

av Almansour et al. (2016) kunde en uppdelning ses angående prioriteringar, där över hälften 

av deltagarna upplevde att religiösa åtaganden prioriterades över den egna hälsan. Den 

religiösa observansen förklarades i en brittisk studie upplevdes ha stort inflytande över och 

även hamnade före, individens somatiska hälsa i fråga (Mir & Sheikh, 2010). Här kunde 

religiösa värderingar komma att sätta gränser för möjliga beslut, eller åtminstone påverka 

beslutsprocesser, rörande den enskilda hälsan (ibid). 

 

7.3.2. Rådfrågar hellre fastande muslimer än vårdpersonal kring fasta 

I Australien och Danmark visade resultaten att personer med diabetes förlitade sig på sitt 

sociala nätverk när det gäller kunskap om hantering av diabetes under fastan (Almansour et 

al., 2016; Mygind et al., 2013). Det sociala nätverket upplevdes fungera som stöd och 

inspiration vid hanteringen av fasta oavsett hälsoproblem (Mygind et al., 2013; Patel et al., 

2014). Det beskrevs också hur vissa individer valde att inte tala med sin behandlande läkare 

eller sjuksköterska då de upplevde att dessa inte förstod fastans innebörd, utan föredrog att 

helt förlita sig på sitt sociala nätverk (ibid). 

 

7.4. Kontakt med vården i samband med Ramadan 

Kontakt med vården för fastande muslimer under Ramadan visade sig upplevas som 

problematisk. Många av studiernas deltagare upplevde oförståelse eller fördomsfulla attityder 

bland vårdpersonalen. Det var vanligt att personer med diabetes helt förlitade sig på egen eller 
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det sociala nätverkets erfarenhet av hantering av diabetes och justerade diabetesmediciner 

utan konsultation med vården, då de upplevede den egna och trosfränders kompetens att 

hantera fasta och hälsa som mer tillförlitlig. 

 

7.4.1. Vårdkontakt i samband med ramadanfasta 

Enligt Almansour et al. (2016) valde många muslimer med kronisk sjukdom att inte 

konsultera vården i frågor rörande fasta om inte hälsorelaterade komplikationer uppstod. 

Samma studie visade även att ingen kontakt med vården i fasteförberedande syfte togs. I 

studien av Lee et al. (2017) tog endast en deltagare (av 53) kontakt med patientansvarig läkare 

angående justering av diabetesmediciner inför Ramadan. Många ville heller inte berätta för 

vårdpersonalen att de fastade på grund av rädsla för att bli tillsagda att inte göra det 

(Almansour et al., 2016). Bland dessa var det flera som upplevde det som viktigare att 

prioritera religion över hälsa och flera fortsatte fasta trots diabetesrelaterade problem. 

Peterson et al. (2012) fann även att patienter avstod från att berätta för sina behandlare att de 

skulle fasta då de inte ville oroa personalen i onödan. Många kvinnor berättade att de undvek 

prenatal vård under Ramadan då de inte ville bli tillsagda att sluta fasta (Robinson & Raisler, 

2005). Mir och Sheikh (2010) beskriver hur patienter sällan diskuterade förändring av 

medicinering eller diet under Ramadan med sina behandlare. 

 Det var vanligt förekommande bland deltagarna i studierna av Almansour et al. (2016) och 

Lee et al. (2017) att utan medicinsk konsultation själva justera diabetesmediciner utifrån egna 

blodglukosmätningar och tidigare erfarenhet av fasta då den egna och trosfrändernas 

erfarenhet upplevdes som mer tillförlitlig. I studien av Mygind et al. (2013) ändrade 

deltagarna tidpunkterna för medicinerna för att passa med fasterutinerna. Studierna av Patel et 

al. (2014) och Wallin et al. (2007) visade att många visade på stort självförtroende i att själva 

justera diabetesmedicineringen under Ramadan baserat på egna och andras erfarenheter. Det 

var vanligt förekommande i studien av Peterson et al. (2012) att patienterna fick råd kring 

medicinering av personalen men att de inte följde dem utan valde att förlita sig på den egna 

och det sociala nätverkets erfarenhet. Samma attityd återfanns bland kvinnorna i studien av 

Robinson och Raisler (2005). 

 

7.4.2. Brist på kulturell kompetens bland vårdpersonal 

Upplevelsen av att vårdpersonalen inte var införstådda med betydelsen av Ramadan och hur 

ramadanfasta går till gjorde att många helst ville tala med muslimsk personal rörande 
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hantering av diabetes under Ramadan, då det inbjöd till ökad följsamhet (Almansour et al., 

2016). Bristande kunskap om och förståelse för islam och dess kultur gjorde att personalen 

inte förstod eller var lyhörda för muslimers syn på hälsa och patienter upplevde att det var för 

komplicerat att förklara Ramadan för personalen (Peterson et al., 2012). Kvinnor som tagit 

upp fasta vid prenatala läkarbesök upplevde respektlöshet i bemötandet och fördomsfulla 

attityder (Robinson & Raisler, 2005). Dessa kvinnor hade en önskan att visa följsamhet 

gentemot läkarens råd, men de ville ha vetenskapliga belägg för att fasta kunde vara skadlig 

för fostret, inte bara auktoritär tystnad (ibid). Deltagare i Almansour et al.:s (2016) studie 

föreslog patientutbildning genom seminarier och radioprogram utförda på olika språk. 

Vårdpersonal ansågs inte vara välutbildad rörande Ramadan och hade heller inte ingående 

kunskap om fastepraxis under Ramadan (Pathy et al., 2011). Personalen själva önskade att det 

togs fram riktlinjer genom samarbete mellan vård och representanter från muslimska grupper 

(Pathy et al., 2011). 

 

8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 

En litteraturöversikt har som syfte att skapa en överblick över aktuell forskning inom ett 

specifikt forskningsfält. I regel genomförs en litteraturöversikt genom analys av vetenskaplig 

litteratur, framför allt artiklar, d.v.s. ej (ännu) syntetiserad kunskap. Fynden kan sedan ligga 

till grund för evidensbaserad forskning och för de praktiskt orienterade vetenskaperna, såsom 

vård- eller omvårdnadsvetenskap, för dess utövande. Styrkan hos en sådan studie ligger i dess 

övergripande karaktär och att den sammanställer resultatet hos ett flertal artiklar. 

Tillförlitligheten ligger i dess urval och dess statistiska signifikans. Urvalet å ena sidan bygger 

på selektion bland den föreliggande forskningen och de analyserade studiernas kvalitet (i.e. 

deras vetenskapliga tillförlitlighet: stringens vad gäller metod, statistiskt urval, etiska 

överväganden, språklig tydlighet); den statistiska signifikansen rör urvalets storlek: ett större 

antal analyserade studier innebär ökad potential för relevant tematisering, men detta beror 

även av studiernas kvalitet. Vid kvalitativ forskning används ofta ett litet urval, detta 

motiveras av att denna forskningsgenre gör djupanalyser av fenomen och urvalet görs bland 

individer vilka har erfarenhet av det studerade fenomenet (Henricson & Billhult, 2012). Detta 

genererar informationsrika narrativ vilka sedan kan ligga till grund för forskning/praxis. Det 

är i de rika beskrivningarna av fenomenen som den kvalitativa forskningens styrka ligger, 

något som är svårt att åstadkomma i kvantitativ forskning. 
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 I det föreliggande arbetets urval behandlas tio studier vars gemensamma nämnare utgörs av 

muslimska individers upplevelse av hälsa i samband med fasta under Ramadan i mötet med 

vården. Urvalets styrka ligger i dess relativa kongruens: fasta under Ramadan och upplevelsen 

och förhållandet därtill berörs. Svagheten ligger i första hand i det begränsade urvalet: de tio 

artiklarna utgör helheten av de studiefynd författarna kunde erhålla genom grundlig sökning 

av anförda databaser samt genom omfattande manuell sökning. Det kan därför antas att det 

finns ett mörkertal av studier vilka ytterligare manuell sökning och databassökning under 

andra sökpremisser kunnat generera. De använda sökorden (fasting, Ramadan, experience, 

health, humans, positive effects) var inte de vilka initialt tänkts kunna generera bästa 

sökträffyta, det var först efterhand som de utkristalliserades som relevanta. En term som 

Quality of Life genererade studier vilka behandlade upplevelser av att leva med sjukdom, men 

inte i relation till Ramadan, och i kombination med de brukade sökorden föll de relevanta 

artiklarna bort. Kvalitén i de valda studierna bedömdes dock som god: studierna har 

genomförts konsekvent mot anförda metoder och syften. De valda studiernas syften uppvisade 

överlappande kongruens: majoriteten studier behandlade upplevelsen av ramadanfasta i 

samband med diabetes (Almansour et al., 2016; Lee et al., 2015; Lee et al., 2017; Mygind et 

al., 2013; Patel et al., 2014; Peterson et al., 2012; Wallin et al., 2007), vilket var kongruent 

med Mir och Sheikh‟s (2010) syfte om religionens betydelse vid långvarig sjukdom, då båda 

syftena behandlar upplevelsen av långvarig/kronisk sjukdom i relation till islam. Studierna av 

Robinson och Raisler (2005) och Pathy et al. (2011) hade det gemensamt att 

studiepopulationerna utgjordes av kvinnor som fastade under Ramadan (fasta under graviditet 

samt kvinnors upplevelser och erfarenheter av fasta). Syftet kring kvinnors upplevelse av 

ramadanfasta tog även upp ramadanfasta hos personer med diabetes samt religionens 

betydelse vid långvarig sjukdom genom frågeställningens breda natur. 

 Ett alternativ och komplement till databassökningarna hade varit att identifiera tidskrifter 

vilka publicerar artiklar relaterade till etnicitet, hälsa och omvårdnad och söka i tidskrifternas 

innehåll. Vidare kunde en utökning till inklusion av de tidigare anförda exklusiva fallen gjorts 

för att bredda urvalet, men detta hade endast givit en marginell ökning.  

 Nio av studierna var kvalitativa intervjustudier med tematisk analys. Det innebär att 

deltagarantalet i regel var lågt. Något som ofta är fallet med kvalitativa studier (Henricson & 

Billhult, 2012). Genom studiernas strategiska urval av deltagare har de kunnat generera 

informationsrika fenomenbeskrivningar, en faktor som anses primär inom kvalitativ 

forskning. Två av studierna genomfördes med mixad metod. Mixad metod kännetecknas av 

en integration av metoder för att på så sätt erhålla ett optimalt svar på den aktuella 



 
 17 (38) 

 

forskningsfrågan (Borglin, 2012). Metodens inklusion av positivism och naturalism möjliggör 

studier som rör sig mellan medicinska och subjektiva parametrar, enligt Borglin (2012), något 

som upplevelsen av fasta i möte med vården gör. Då sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

alltmer karakteriseras av både medicinska interventioner och mellanmänskliga möten, blir 

mixade metoder vanligare eftersom metodens forskningsdesign argumenteras klara av den 

komplexa verklighet som återfinns i dagens hälso- och sjukvård. 

 Av studierna är åtta genomförda i en västerländsk kontext där den muslimska befolkningen 

utgör en minoritet, något som gör studiernas resultat relevanta för sjuksköterskor i Sverige. 

En ytterligare faktor gäller den språkliga tillförlitligheten: fem av studierna genomfördes 

delvis eller helt med hjälp av tolk (Mir & Sheikh, 2010; Mygind et al., 2013; Patel et al., 

2014; Pathy et al., 2011; Wallin et al., 2007). Här finns en risk för feltolkning vid själva 

datainsamlandet vilket i sin tur kan ha kommit att påverka resultaten. 

 En analys bygger alltid på någon form av förförståelse och förkunskap, då forskaren utgör 

en del av datainsamlingen genom interaktion med intervjuns subjekt (Henricson & Billhult, 

2012). Detta innebär att kvalitativ forskning med t.ex. intervjuer är ett subjektivt angreppssätt. 

Författarna bakom denna litteraturöversikt kan sägas vara en del av denna subjektivitet då 

författarna till arbetet, likt forskarna som gjort studierna i första hand, har tolkat och 

sammanställt teman utifrån egen förkunskap eller förförståelse, dock med den uppenbara 

skillnaden att inte ha varit i direkt kontakt med deltagarna. En för sammanhanget relevant 

felparameter vid analysgången är att förförståelsen omedvetet kan ha lett till att innehåll i 

studiernas resultat förbisetts eller feltolkats. 

 

8.2. Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens utmynnande i fyra huvudteman, Ramadan som socialt fenomen, 

personens upplevelse av hälsa och fasta under Ramadan, islam som livsvärld och kontakt med 

vården i samband med Ramadan, visar på ett problematiskt möte mellan islam som tro och 

kultur och västerländsk medicin och omvårdnad som en egen föreställningsvärld (i.e. tro och 

kultur). De båda perspektiven samexisterar och interagerar i de analyserade studierna, men 

delar inte alltid samma teleologi. Båda perspektiven överensstämmer i att de söker individens 

väl, hennes hälsa, men de särskiljer sig i vad de inbegriper, begreppsligt och 

upplevelsemässigt, i detta väl. Detta står i centrum för den vårdrelaterade problematik 

immigrationen från mellanöstern innebär, enligt Alsalim (2018). 
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 Den subjektiva uppfattning och förhållningssätt den enskilde individen har till sin tillvaro 

påverkar hur individen reagerar på att uppleva försämrad hälsa eller ohälsa. Hälsan sätts i ett 

sammanhang. Det är individens övergripande förhållningssätt till sitt eget liv som påverkar 

hur väl svåra livssituationer hanteras. Hälsans två motpoler befinner sig enligt Antonovsky 

(1987/2005) på ett kontinuum. På detta kontinuum finns hög respektive låg livskvalitet. I 

resultatet beskrevs hur personer med diabetes inte nödvändigtvis såg sig som sjuka, trots sin 

diagnos och att de därmed valde att fasta, även om hänsyn till diabetes togs. Med hjälp av 

KASAM och ett salutogent tankesätt går det att förstå vad som påverkar ett sådant beslut. För 

att förstå patienterna behövs en förståelse av det som först kan verka motsägelsefullt. Att 

personer som drabbats av sjukdom, oberoende av sjukdomens svårighetsgrad, ändå kan 

uppleva god livskvalitet och hälsa tack vare högre grad av KASAM (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2014). Hög grad av KASAM är inte detsamma som lycka eller en värdering av 

individen i sig. Det handlar om hur framgångsrikt individen hanterar svåra livssituationer. 

Denna förmåga att hantera svåra situationer synliggjordes i temat som berör självjustering av 

mediciner under Ramadan.  

 

8.2.1. KASAM och islam 

Inledningsvis anfördes att salutogenes och KASAM valts som teoretisk utgångspunkt och 

redskap för att förstå och bearbeta resultatet kring upplevelse av ramadanfasta och mötet med 

vården. KASAM:s tre kategorier: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet handlar om 

att förstå de faktorer vilka gör att människor upplever hälsa och välbefinnande (Antonovsky, 

2005/1987). I resultatet ses islam generera samtliga begrepp då det berör muslimer på ett både 

socialt, individuellt och existentiellt plan. Ramadan utgör en hörnsten inom den muslimska 

tron och innebär en socialt och individuell identitetsmarkör och för den troende även på ett 

existentiellt plan. Ramadanfastan har en symbolisk funktion genom att inkorporera den 

troende i ett narrativ som tar sitt avstamp i islams ursprung, Muhammeds mottagande av 

Koranen, den text vilken sedan skall ledsaga den troende till gemenskap i Gud. Ramadan 

innefattar ett mål och ett sammanhang, vilket inte ligger inom, och ej heller kan göra det, den 

medicinska vetenskapen och vilket transcenderar all omvårdnad, även om omvårdnaden skall 

söka att bereda rum för ett sådant existentiellt narrativ. 

 Att förstå hur en människa upplever en religiös handling kan förefalla svårt ur ett sekulärt 

perspektiv när insikt i hur individen upplever den religiösa handlingen saknas. KASAM som 

redskap kan då användas för att beskriva olika delar av denna upplevelse och på så sätt göra 

det möjligt för den som står utanför det religiösa sammanhanget att relatera till upplevelsen av 
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det religiösa för den troende individen. Resultatet utgörs av ett antal teman vilka berör 

muslimers upplevelse av att fasta under Ramadan i mötet med vården. Genom att belysa dessa 

teman utifrån KASAM kan en bild av muslimska patienters upplevelse av ramadanfasta 

gestaltas. 

 

8.2.2. Begriplighet 

Av litteraturöversikten framgick att fasta under Ramadan är en sociokulturell handling. Den 

utförs inte isolerat av enskilda individer – det är ett gemensamt firande av en fundamental 

princip/praxis inom islam. Islam är ett sätt att leva (Yosef, 2008). Att fasta under Ramadan 

innebär det normala för de flesta muslimer, något som betonades av de kvinnliga deltagarna i 

studien av Robinson och Raisler (2005). Det framstår därför inte som ett val för många, utan 

en självklarhet. För personer med kronisk sjukdom, vilka av familjen förväntas fasta även om 

de själva tvekade p.g.a. sin hälsa, innebar detta ett mer komplext beslut, som beskrivs i 

resultatet. För personer med diabetes kunde den sociala sättningen upplevas som ett problem 

då den traditionella fastekosten är rik på kolhydrat och lipider. Det fanns dock gott om stöd att 

få från andra fastande sjuka – liksom en social press att fasta trots sjukdom.  

 Fastan under Ramadan utgjorde en begriplig livskomponent för den muslimska 

befolkningen. Antonovsky (1987/2005) talar om hur det för individen begripliga, det vilket 

kognitivt går att förstå och förklara, blir en del av en persons salutogena narrativ vid tid av 

svårighet. Ramadan innebär för den friske inget egentligt hälsoproblem, men för personer 

med kronisk sjukdom eller gravida kvinnor finns hälsorisker att beakta (Pathy et al., 2010). 

Utmaningen för många blev då hur de skulle kunna fasta trots sin sjukdom, något som innebar 

en både personlig och social stress. Det begripliga i att fasta ersätts av det “okända” i att inte 

fasta och innebär en stressor för den enskilde. Att förstå den egna sjukdomen, att göra den 

begriplig och sätta den i relation till fasta kan då utgöra en konstruktiv strategi. Som Peterson 

et al. (2012) visade värderades känslan av att ha kontroll över sin diabetes. Att dag för dag 

kunna fatta beslutet att fasta och att värdera disciplinen och kunskapen om den egna kroppen 

och sjukdomen. De lyssnade både till den egna kroppens signaler och personalens råd för att 

sedan fatta beslut om fortsatt fasta. Ur ett icke-muslimskt perspektiv kan fastan lätt framstå 

som den yttre stressoren och personal tenderar, såsom resultatet visat, att betrakta fastan som 

något som bör undvikas. Men för en muslim är fastan en begriplig komponent av tillvaron och 

det är dess frånvaro som skapar stress. Ett salutogent arbete med fastande muslimer bör 

således utgå från fasta som ett begripligt fenomen gentemot vilket sjukdomen kan göras 

begriplig, för att på så vis öka möjligheter till följsamhet vid behandling. 
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8.2.3. Hanterbarhet 

Patienternas eget förhållande till fasta under Ramadan tangerar både livsvärld, vårdkontakt 

och sociala relationer. Många upplevde ett både psykologiskt och fysiologiskt välbefinnande 

under Ramadan. I flera fall rörde det sig om ett andligt välbefinnande vilket fick både 

psykologiska och somatiska effekter. Även känslan av kontroll över blodsocker och 

egenhändig medicinjustering ökade. Kroniskt sjuka personer, vilka enligt islam skulle kunna 

anses befriade från fasta, valde att fasta. Andra prioriterade en andlig upplevelse av hälsa 

framför en somatisk (Almansour et al., 2016; Mir & Sheikh, 2010). De var dock ense om att 

de inte skulle fasta om det skulle medföra skada på hälsan (Almansour et al., 2016). Det var 

inte ovanligt med upplevt somatiskt obehag i början av Ramadan (Lee et al., 2015; Mygind et 

al., 2013). Det fanns de vilka upplevde fastan som en prövning (Peterson et al., 2012). Alla 

som fastade utvecklade någon form av copingstrategi: äta mer vid iftar och sahur, mer 

dagvila t.ex. (Almansour et al., 2016). Detta är exempel på hur fastandet kunde upplevas som 

hanterbart genom de personliga förutsättningarna och strategierna. 

 Dahlberg och Segesten (2010) menar att hälsa kan förklaras som att vara i stånd till. Det 

handlar om förmågan att trots sjukdom samtidigt se möjligheter och kunna genomföra små 

och stora livsprojekt. Sjukdom behöver således inte innebära att hälsa ej går att uppnå. 

Obotliga eller långvariga sjukdomstillstånd förklaras utgöra en bestämdhet som har förmågan 

att begränsa individens liv. Denna bestämdhet går dock att hitta ett eget förhållningssätt till, 

vilket kan ses som en frihet. Därmed kan man må bra och känna välbefinnande trots 

diagnostiserad sjukdom. I studien av Wallin et al. (2007) uppfattade många av deltagarna sig 

inte som sjuka och ville fortsätta med sina religiösa åtaganden. Patel et al. (2014) fann att 

vissa individer inte såg så allvarligt på att ha diabetes och att en stark känsla av att det inte var 

något onormalt fanns. Detta överensstämmer med det Dahlberg och Segesten (2010) skriver 

om att vara medveten om sin sjukdom och samtidigt kunna utföra betydelsefulla livsprojekt. 

 I studien av Wallin et al. (2007) förklarades att diabetes inte sågs som en barriär för att 

kunna utföra sina religiösa åtaganden under Ramadan, fastan och medicinering ansågs kunna 

kombineras och anpassas. Således verkade deltagarna vara mycket medvetna om sin diagnos 

samtidigt som de också hade en till synes stark känsla av vad som var viktigt för dem och hur 

de skulle gå tillväga för att fullborda fastan. Almansour et al. (2016) beskriver hur studiens 

deltagare som valt att fasta och samtidigt erfor ogynnsam påverkan på sin hälsa många gånger 

var desamma som varken konsulterade vårdpersonal angående fasta eller lyckades med 

coping och egenvård. Detta kan tolkas som att komponenter av hanterbarhet i KASAM var 
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sänkta, enligt Langius-Eklöf och Sundberg (2014). De resurser individerna själva upplevde 

sig besitta kan i det här fallet ha varit otillräckliga. Detta kan då ha uppfattats som att vården 

inte ställde tillräckliga (eller inga) resurser till förfogande. 

 Justering av medicinmängd och tid för medicin- och födointag beskrivna hos Almansour et 

al. (2016), Mygind et al. (2013) och Lee et al. (2017) är exempel på idén om 

omvårdnadssystem taget från Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans. Människor sägs 

inneha en förmåga att tillsammans med andra eller ensamma möta och bifalla olika skeden i 

livet och krav på egenvård som ställs (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det 

stödjande/undervisande systemet beskriver personer som fysiskt klarar av att genomföra 

egenvårdande aktiviteter men som också kan behöva stöd av en sjuksköterska rörande 

information, kontroller och patientundervisning. Almansour et al. (2016) skriver om hur 

sambandet mellan copingstrategi och egenvård under fasta rapporterades vara otillräckliga, 

samtidigt som personal inte konsulterades. Detta kan tyda på egenvårdsbrist som beskrivet 

hos Wiklund Gustin och Lindwall (2012). För bevarandet av hälsa krävs att egenvårdskraven 

kan levas upp till genom tillgodoseende av egenvårdsbehov. Glappet som uppstår mellan den 

egna förmågan och de krav som sjukdom ställer är det som utgör egenvårdsbrist. 

Sjuksköterskans interventioner bör riktas mot denna brist för att kompensera och stötta den 

egna kapaciteten och på så vis främja egenvårdsbalans och hanterbarhet av sjukdom under 

fastan. Närståendeomsorg förklaras vara fördelaktigt för en person som innehar god kapacitet 

för egenvård. Exempel på detta kan i resultatet ses där individer förlitat sig på det sociala 

nätverkets kunskaper om hantering av diabetes under fasta. 

 

8.2.4. Meningsfullhet 

Ett tema som framkom under analysen var diskrepansen mellan en västerländsk, sekulär 

kultur och islams religiösa kultur. Islam utgör där en del av livsvärlden – livsåskådningen – 

och frågan om fasta blir då inte om jag ska fasta, utan hur jag skall fasta. Hälsa sätts i relation 

till en världssyn där den materiella kulturen – och kroppen – endast är en liten del av en större 

verklighet. Att fasta inom islam är inte en fråga om hälsa, det är en fråga om andlighet. En 

god muslim fastar för att ta del av islams välsignelser. Att fasta under Ramadan upplevs som 

en manifestation av delaktighet i ett sammanhang vilket överbrygger individer och samhällen. 

Islam som livsvärld finns närvarande i alla studiernas resultat, ibland explicit, men ofta 

implicit, mellan raderna. Att fasta upplevs som meningsfullt och prioriteras framför den egna 

hälsan kan ses som en tolkning av det faktum att många muslimer fastar trots sjukdom och 

läkares och religiösa auktoriteters kontraindikation (Olgun, 2006). 
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 De olika temana visar på hur hälsa (definierat ur den sekulära vårdens perspektiv) många 

gånger inte upplevs inta högsta prioritet, en plats vilken intas av religionen (religiös praxis). 

Eller mer precist: hälsan utgör en del av att praktisera sin tro, hälsa blir meningsfull endast i 

relation till att den upplevs inom ramen för religionens praxis. Att många fastar trots att islam 

tillåter sjuka att avstå eller att kompensera fastan på andra sätt och att hellre konsultera 

medtroende med erfarenhet av att fasta snarare än en oförstående vård, speglar upplevelsen av 

religiös praxis (här ramadanfasta) som viktigare än somatisk hälsa (Mygind et al., 2013; Patel 

et al., 2014; Pathy et al. 2010). 

 

8.2.5. Omvårdnadsrelationen 

8.2.5.1. Personcentrering 

Mot bakgrund av den omvårdnadstradition Florence Nightingale grundlade är andlighet, eller 

religiös tro, en förutsättning för sjuksköterskans omvårdnad. Nightingale såg religion som en 

sporre till medmänsklighet och en drivkraft till omvårdnad och för henne var att vara 

sjuksköterska ett andligt kall, enligt nightingaleforskaren Lynn McDonald (2001). 

Nightingale var emot all form av religiös diskrimination: alla skulle vårdas lika oavsett tro – 

eller social bakgrund –, och ges stöd, både kroppsligt och andligt (ibid). Den andliga hänsyn 

och drivkraft Nightingale besatt står till grund för hela den moderna sjuksköterskans 

omvårdnadstanke – och placerar västerlandets omvårdnad i ett historiskt kontinuum av andligt 

betingad filantropi. Omvårdnad i mötet med en person vars livsvärld är förankrad i en 

föreställning där religiositeten utgör en grundval i tillvaron borde inte utgöra ett hinder för 

modern omvårdnad. Likväl har det i analysen blivit tydligt hur modern omvårdnad många 

gånger förbiser religionens betydelse för hur hälsa uppfattas och vad i hälsan som prioriteras 

(religiös följsamhet framför medicinsk). 

 För det kliniska verksamhetsutövandet av den sekulära profession sjuksköterskeyrket i 

Sverige är idag, kan Nightingales teologiska reflektioner förefalla otidsenliga. Den svenska 

kontexten är sekulär, andlighet utgör en privat angelägenhet och inte en del av den offentliga 

sjukvårdens organisation eller värdegrund. Oaktat frågan om religionens och andlighetens 

hemmahörande inom organiserad vård – Nightingale (2004) själv förespråkade sekulärt 

organiserad folkhälsovård – är, som vi sett i fallet med den invandrade muslimska 

populationen, religion och andlighet centralt i många av våra patienters livsvärldar. Där 

teologi och religiös terminologi inte utgör ett gemensamt språk i kommunikationen mellan 

vårdpersonal och patient har KASAM som teoretiskt verktyg föreslagits för att, om inte 

förstå, så åtminstone tillerkänna religiösa föreställningar plats som relevanta salutogena 
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element i dessa patienters hälsonarrativ. Narrativ vilka utgör grunden för en personcentrerad 

vård, där, förutom rent somatiskt betingade åtgärder, beaktan av andlighet och religion, 

individens sociala sammanhang och hennes egenvårdskapacitet ingår. 

 Bristande kulturell kompetens riskerar att förbise denna patientgrupps behov, eller att 

behandla troende muslimer med paternalistiskt överseende: de tillåts fasta (Mir & Sheikh, 

2010). Detta får som följd att många muslimer i västvärlden undviker kontakt med vården i 

den mån det är möjligt i samband med Ramadan (Almansour et al., 2016; Peterson et al., 

2012). Eftersom det finns ett behov av bättre patientutbildning kring fasta för kroniskt sjuka 

personer och särskilt hos personer med diabetes, är detta problematiskt (Almansour et al., 

2016). Denna kunskap finns och kliniska riktlinjer för diabeteshantering under Ramadan har 

utarbetats av International Diabetes Federation (IDF) i samarbete med Diabetes and Ramadan 

(DAR) International Alliance (IDF, 2016), men frågan är hur pass tillgängliga dessa riktlinjer 

är inom vården i Sverige. I Australien t.ex., har en handbok för bemötande av muslimer inom 

primär- och akutvård tagits fram (Queensland Health and Islamic Council of Queensland, 

2010). 

 

8.2.5.2. Dialog 

Sjuksköterskans förmåga att individanpassa och möta personer utifrån deras egna 

förutsättningar kräver öppenhet och lyhördhet. I de fall individuella skillnader inte 

uppmärksammas kan detta leda till stigmatisering av patienter (eller patientgrupper) då livets 

variation ignoreras och ett kontraproduktivt förhållningssätt till det som förväntas skapas. 

Silfverberg (2005) förklarar att det i en äkta dialog inte är orden som sägs som är viktiga, utan 

det som visas genom orden. Dialogen gör oss på så sätt medvetna om det omedvetna och har 

potential att vidga de egna perspektiven. Den enskildes omdömesförmåga tilltar genom att 

gamla erfarenheter och nya kunskaper läggs samman. Den äkta dialogen karaktäriseras av 

engagemang och lämnar ingen deltagare oberörd. 

 Framgångsrika stöd- och behandlingsinsatser vid psykisk ohälsa kräver att ett aktivt 

alliansskapande med patient, närstående och vårdaktörer sker (Mattsson, 2014). I detta 

arbetssätt kan ej enbart talas om enstaka behandlingsinsatser, då relationen med och 

bemötandet av patienten ständigt är aktuell. Behandling genom t.ex. en injektion, är inte olikt 

en situation där en person med diabetes får hjälp av en sjuksköterska att ta en insulinspruta. 

Det är i detta möte som en god allians mellan sjuksköterska och patient behövs. En allians 

skapad genom dialog och ett underliggande förtroende och en känsla av jämbördighet, för att 

på så sätt skapa ett delat beslutsfattande kring behandling. Detta verkar vara essensen i 
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patienternas negativa erfarenheter av vården i litteraturöversiktens resultat av Mir och Sheikh 

(2010), då patienternas ställningstagande kring egenvård ignorerades. Vetenskapliga studier 

på gruppnivå ger de resultat som evidensbaserade metoder stöds av. Detta skapar kvalitativ 

och jämlik vård. Den enskilda individen utgör dock ett potentiellt undantag.  

 Resultatets teman har åskådliggjort variation inom den muslimska populationens 

förhållningssätt till religion, hälsa och ohälsa samt hur homogent vården ändå tenderar att 

betrakta dessa individer. Kan detta bristande och stigmatiserande förhållningssätt bero på 

personalens avsaknad av självförtroende angående att diskutera religionens inverkan på 

patienterna såsom det föreslås i studien av Mir och Sheikh (2010)? I studien av Peterson et al. 

(2012) framstod vården som oförmögen att förstå det muslimska perspektivet eller att lyssna 

in det. En majoritet av studiernas deltagare upplevde att Ramadan var en mycket viktig del av 

deras liv. Då vårdpersonal uppvisade okunskap om fastepraxis, som i studien av Pathy et al. 

(2011) och patienterna upplevde att vården inte var införstådd med Ramadans betydelse, 

kunde vårdlidande uppstå. Vårdlidande uppstår ofta till följd av bristande reflektion eller 

kunskap hos personalen (Dahlberg & Segesten, 2010). När lidandet en patient erfar inte 

uppfattas, eller om patientens lidande väcker olust hos personalen, blir vården bristfällig och 

kan i värsta fall orsaka vårdlidande, som i fallet med de gravida kvinnorna som hade bemötts 

med fördömande attityder och respektlöshet då de tagit upp fasta under läkarbesök i prenatal 

kontext (Robinson & Raisler, 2005). Det blir här viktigt att inte fokusera på en modern 

tolkning av begreppet fasta, utan att se till dess symboliska funktion inom islam och att som 

vårdgivare se individen i sitt kulturella sammanhang, oaktat egen kunskap och förförståelse 

(Armstrong, 2005; Nash, 2006; Tamney, 1986).  

 En fast ståndpunkt hos studiernas deltagare, var viljan att fasta under Ramadan. Detta 

uttrycktes till viss del genom att undvika kontakt med vården, eftersom personerna upplevde 

att vårdpersonal försökte hindra dem från att fasta. Här framträder en avsaknad av äkta dialog. 

Utan dialog sker heller ingen utveckling eller förändring. För att en attitydförändring inom 

vården ska kunna ske får inte personalen vara inställd på att försöka vinna dialogen genom 

eleganta eller auktoritativa argument. Att vara ordets barnmorska innebär att tillsammans 

artikulera idéer, erfarenheter och tankar för att sedan formulera dem med gemensamma ord. 

Då det inte är ovanligt med språkbarriärer inom vården är denna äkta dialog fortfarande viktig 

i och med att den inte utmärks enbart av det talade ordet. Orden är endast en form genom 

vilken kommunikation sker. Andra vägar som symboler, teckensystem och kroppsspråk 

signalerar mening och samexisterar med språket. 
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8.3. Kliniska implikationer 

Islam som sociokulturell bakgrund påverkar den muslimska populationens syn på hälsa och 

ohälsa. Sjuksköterskor (och personal) behöver rustas med medvetenhet och förståelse kring 

detta. I USA har forskning visat på hur islam påverkar synen på ohälsa och hur vårdpersonal 

diskriminerar patienter med uppenbar muslimsk tillhörighet (namn, etnicitet).  

 En annan faktor vilken framträtt i resultatet är diskrepansen i förhållningssätt till hälsa. 

Mellan den positivistiska synen på hälsa och en hälsosyn förankrad i en andlig realitet, något 

som i en sjuksköterskeutbildning kunde sättas i relation till Nightingale och själens 

omvårdnad. Hennes tankar kring omvårdnad och det en sjuksköterska bör vara rustad med 

kunde utgöra en bakgrund mot vilken sjuksköterskestudenten kan fördjupa sin förståelse för 

professionens uppdrag och sin egen personliga mognad.  

 

8.3.1. Behov av gemensam kunskap kring fasta under Ramadan 

Olika sätt för att nå ut till den fastande befolkningen under Ramadan har diskuterats med 

infallsvinklar och förslag både från patienter och vårdpersonal, då detta upplevdes som en 

viktig del i att skapa samförstånd och bättre omvårdnad för en fastande muslimsk population. 

Några sådana idéer bestod av att med hjälp av moskéer kunna skicka ut nyhetsbrev med 

information kring fasta samt användande av patientutbildningsbroschyrer stödda av religiösa 

samfund. Resultatet visade att personal ansåg att riktlinjer skapade tillsammans med vården 

och representanter från muslimska grupper skulle vara till hjälp (Pathy et al., 2011). Flera 

deltagare antydde att de ville ha stöd och råd från vårdpersonal som var införstådda med och 

empatiskt inställda till Ramadans betydelse inom islam (Patel et al. 2014). Det finns behov av 

mer utbildning för personer med diabetes som fastar för att skapa bättre kontroll över sitt 

blodsocker under Ramadan. I studien av Almansour et al. (2016) föreslås patientutbildning 

genom seminarier och radioprogram utförda på olika språk. 

 

8.3.2. Behov av nya perspektiv inom omvårdnad 

Det finns ett behov inom vården av att bryta sig loss ur en västerländsk, positivistisk 

föreställningsvärld, där endast materien ses som grund för personliga och, här i synnerhet, 

hälsorelaterade beslut. Att förmås våga utgå från en holistisk metafysik som sätter människan 

i centrum för en andlig tillvaro, inte för en materiell sådan, där den egna upplevelsen står i 

symbolisk relation till ett större sammanhang. Västerländsk medicin behöver därmed på intet 

sätt komprometteras, men det underlättar att ta in och tillerkänna ett positivt existentiellt värde 
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till de religiösa livsstrukturer en stor del av mänskligheten tillhör, ett värde som oaktat dess 

mätbarhet, ger dessa människor en känsla av sammanhang. Den västerländska vården ser det 

som ett misslyckande om en patient skulle dö på grund av att hon fastar under Ramadan, men 

för patienten skulle detta kanske upplevas som meningsfullt. 

 

8.4. Förslag till fortsatt forskning 

Våra förslag till fortsatt forskning är: 

 Religionens och andlighetens betydelse för hälsa och i synnerhet inom islam.  

 Vikten av sjuksköterskans personliga mognad och kunskap om den egna förförståelsen 

av religionens/andlighetens betydelse för hälsa.  

 Utveckling av dialogredskap för att bättre kunna bemöta patienter med en religiös 

livsvärld. 

 Omvårdnadens historiska rötter i ett andligt förhållningssätt. 

 

9. Slutsats 

Studien undersökte upplevelsen av fysisk och psykisk hälsa bland muslimer som fastar under 

Ramadan i mötet med vården. Resultatet visar på det problematiska i mötet mellan en 

folkgrupp förankrad i religiösa föreställningar om hälsa och välbefinnande och den sekulära 

västerländska vården. Muslimer upplevde sig självständigt kunna hantera fasta och undvek i 

regel kontakt med vården om möjligt, då de upplevde att vårdpersonal brast i kunskap och 

öppenhet kring Ramadan och fasta. Även personer med kroniska sjukdomar som diabetes 

valde att fasta, trots medvetenhet om hälsorisker eftersom de upplevde att ramadanfastan 

intog en viktigare plats i deras liv än sjukdomen. Att fasta under Ramadan upplevdes överlag 

positivt och beskrevs främja ett holistiskt välbefinnande. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

 

Resultat 

Almansour, H.A., 

Chaar, B., & Saini, 

B. 

 

Perspectives 

and experiences 

of patients with 

type 2 diabetes 

observing the 

Ramadan fast 

 

2016, Australien, 

Ethnicity & Health 

 

Att undersöka muslimska typ-2-

diabetes (T2D)-patienters 

perspektiv på att fasta under 

Ramadan, för att förstå deras 

erfarenheter 

 

Design: Explorativ design. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 25 

muslimer bosatta i Australien. 

8 kvinnor och 17 män, 50–90 

år. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Tematisk analys. 

 

Analysen resulterade i teman som belyste 

upplevelser rörande sociokulturella 

påtryckningar för personer med typ-2-diabetes 

att fasta, bristande medvetenhet om 

farmaceuters roll och behovet av att träna 

farmaceuter i kulturell sensitivitet och dess 

kliniska implikationer. 

 

Lee, J.Y., Lee, 

S.W.H., Nasir, 

N.H., How, S., 

Tan, C.S.S., & 

Wong, P. 

 

Diabetes 

telemonitoring 

reduces the risk 

of 

hypoglycaemia 

during 

Ramadan: a 

pilot 

randomized 

study 

 

2015, Malaysia, 

Diabetic Medicine 

 

Att utvärdera de kortsiktiga 

fördelarna av fjärrövervaknings-

supplementerad fokuserad 

diabetesutbildning, jämfört med 

enbart utbildning hos deltagare 

med T2D som fastade under 

Ramadan. 

 

Design: Pilotstudie, mixad-

metod. 

Urval: 37 personer från 

Malaysia. 32 kvinnor och 16 

män, 18–75 år. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade gruppintervjuer, 

Analys: Tematisk analys. 

 

Resultaten bekräftade ett upplevt behov av 

blodglukosbevakning och utbildningsinitiativ 

för muslimer med diabetes som fastar under 

Ramadan. Fjärrövervakning upplevdes ge ökad 

kontroll över diabetes under Ramadan och är ett 

egenvårdsalternativ som behöver fortsatt 

forskning. 

 

Lee, J.Y., Wong, 

C.P., Tan, C.S.S., 

Nasir, N.H., & 

Lee, S.W.H. 

 

Type 2 diabetes 

patient‟s 

perspective on 

Ramadan 

fasting: a 

qualitative 

study 

 

2017, Malaysia, BMJ 

Open Diabetes Research 

& Care 

 

Att utvärdera övertygelser, 

erfarenheter och diabetes-

hanteringsstrategier hos 

muslimska patienter med T2D 

som valde att fasta under 

Ramadan. 

 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 53 personer från 

Malaysia. 32 kvinnor och 21 

män, 18–75 år. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade, intervjuer i 

fokusgrupper. 

Analys: Tematisk analys. 

 

Deltagare rapporterade optimism inför fastande 

under Ramadan då de upplevde fasta som 

välgörande för deras välmående och såg 

Ramadan som en tid för att knyta samman 

familjen. 

De flesta deltagarna gjorde knappa försök att 

diskutera fastandet med behandlande läkare och 

justerade sina mediciner baserat på egen 

erfarenhet och symptom under perioden. 

De rapporterade också svårigheter med att sköta 

diabetesdiet på grund av rädsla för hypoglykemi 

och den sociala aspekten av fastande.  



 
 

35 (38) 
 

 

 

Mir, G., & Sheikh, 

A. 

 

„Fasting and 

prayer don‟t 

concern the 

doctors ... they 

don‟t even 

know 

what it is‟: 

communication, 

decision-

making and 

perceived social 

relations of 

Pakistani 

Muslim patients 

with long-term 

illnesses 

 

2010, UK, Ethnicity & 

Health 

 

Att undersöka effekten av religiös 

identitet och tro rörande 

egenskötsel av långvarig 

sjukdom, kommunikation mellan 

patient och vårdpersonal och 

beslutstagande och 

hälsoojämlikheter inom den 

Pakistanska muslimska 

populationen i Storbritannien. 

 

Design: 3-årig etnografisk 

studie. 

Urval: 104 pakistanier bosatta 

i Storbritannien, fördelade med 

syfte att utforska kön, klass, 

ålder och familjestruktur. 

Datainsamling: Djupgående 

intervjuer och deltagande 

observation. 

Analys: Tematisk analys. 

 

Religiös identitet spelar en central roll i att 

förstå personliga sjukdomsnarrativ. Brist på 

vårdens medvetenhet av betydelsen av religiös 

identitet för den egna upplevelsen av 

hälsa/ohälsa, t.ex. i samband med fastan under 

Ramadan. 

 

Mygind, A., 

Kristiansen, M., 

Wittrup, I., & 

Nørgaard, L.S. 

 

Patient 

perspectives on 

type 2 diabetes 

and medicine 

use during 

Ramadan 

among 

Pakistanis in 

Denmark 

 

2013, Denmark, 

International Journal of 

Clinical Pharmacology 

 

Att utforska patientperspektiv på 

medicinanvändning under 

Ramadan, anledningar till 

fastande och erfarenheter av 

vägledning angående 

medicinanvändning under 

Ramadan bland människor med 

pakistansk bakgrund och T2D 

och minst ett annat hälsoproblem. 

 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie. 

Urval: Sex muslimer bosatta i 

Danmark med pakistansk 

härkomst. 5 kvinnor och 1 

man, 42–69 år. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer och 

medicingranskningar. 

Analys: Tematisk analys. 

 

Alla deltagare påpekade att islam tillåter sjuka 

människor att avstå från fasta under Ramadan. 

Trots diabetes typ 2 valde alla deltagare att fasta 

under Ramadan. De anpassade 

medicinanvändning på olika sätt t.ex. genom att 

ändra tiden för intag eller genom att hoppa över 

morgonmedicinen. Fastandet under Ramadan 

skapade en känsla av förbättring och välmående 

för alla intervjuade. Anledningar till denna 

förbättring inkluderade fysiologiska, sociala 

och religiösa aspekter. Vårdarbetare var sällan 

delaktiga i beslutstagandet om att fasta eller 

inte. Istället sågs vänner och släktingar, 

speciellt de med typ 2 diabetes, som viktiga i 

beslutsprocessen. 

 

Patel, N.R., 

Kennedy, A., 

Blickem, C., 

Rogers, A., 

Reeves, D., & 

Having diabetes 

and having to 

fast: a 

qualitative 

study of British 

2015, UK, Health 

Expectations 

 

Att utforska övertygelser och 

erfarenheter av fasta under 

Ramadan hos muslimska 

uppgiftslämnare med diabetes och 

deras uppfattning om rollen deras 

Design: Kvalitativ intervju-

studie. 

Urval: 23 muslimer bosatta i 

Storbritannien. 13 kvinnor och 

10 män, 28–80 år. 

Spänningar existerar mellan uppgiftslämnarnas 

personliga önskemål om att fasta eller inte och 

den egna familjens åsikter. Deltagarna uttryckte 

stark ovilja att avslöja sitt fastande för sin 

behandlande läkare eller sjuksköterska. 
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Chew-Graham, C. 

 

Muslims with 

diabetes. 

 

vårdpersonal spelar i att stödja 

dem.  

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Tematiskt analyserade 

intervjuer genom kontinuerlig 

jämförelse. 

 

 

Pathy, R., Mills, 

K.E., Gazeley, S., 

Ridgley, A., & 

Kiran, T. 

 

Health is a 

spiritual thing: 

perspectives of 

health care 

professionals 

and female 

Somali and 

Bangladeshi 

women on the 

health impacts 

of fasting 

during 

Ramadan. 

 

2011, Canada, Ethnicity 

& Health 

 

Att utforska perspektiv kring 

ramadanfasta bland kvinnor från 

Somalia och Bangladesh samt hos 

vårdpersonal. 

 

Design: Cross-sectional, 

kvalitativ studie. 

Urval: Två kulturspecifika 

fokusgrupper om 6 kvinnor 

från Bangladesh (22–52 år), 

resp. 7 kvinnor från Somalia 

(33–65 år), samt 22 

vårdpersonal. 

Datainsamling: Gruppintervju 

i fokusgrupper samt semi-

strukturerade enskilda 

intervjuer med vårdpersonal. 

Analys: Tematisk analys. 

 

Föreställningarna kring Ramadan varierade 

mycket mellan deltagarna, både de muslimska 

kvinnorna och vårdpersonalen. För de 

muslimska kvinnorna upplevdes ramadanfasta 

vara en viktig del av tillvaron. Vårdpersonalen 

behövde lyhördhet och kunskap för att möta 

den fastande muslimska patientgruppen. 

 

Peterson, S., 

Nayda, R.J., & 

Hill, P. 

 

Muslim 

person‟s 

experiences of 

diabetes during 

Ramadan: 

Information for 

health 

professionals 

 

2012, Australia, 

Contemporary Nurse 

 

Djupgående förståelse av de 

levda erfarenheterna bland 

muslimska personer med diabetes 

under Ramadan. 

 

Design: Fenomenologisk 

studie. 

Urval: Fyra muslimer bosatta i 

Australien. 1 kvinna och 3 

män, i 60-årsåldern. 

Datainsamling: 
Ostrukturerade intervjuer. 

Analys: Tematisk analys. 

 

Resultat med fyra teman: 

Veta och förstå – vara i harmoni med kroppen, 

veta dess förmågor och begränsningar och dess 

svar vid förändring. 

Behärskande – Bestämma över diabetes under 

Ramadan. 

Acceptera och erkänna – bekräfta diabetes och 

dess effekt på fastande personer under 

Ramadan. 

Tro och övertygelse – modet att vara övertygad. 

 

Robinson, T., & 

Raisler, J. 

 

“Each One Is a 

Doctor for 

Herself”: 

Ramadan 

Fasting Among 

Pregnant 

Muslim 

Women in the 

2005, USA, Ethnicity & 

Disease 

 

Att undersöka muslimska 

kvinnors upplevelse av och 

relation till fasta och vården 

under Ramadan i samband med 

graviditet. 

 

Design: Explorativ kvalitativ 

studie. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 32 

muslimska kvinnor som alla 

varit gravida någong gång 

under Ramadan och behövt ta 

ställning till fastan. 21–45 år. 

Datainsamling: 6st 

Av 32 kvinnor valde 28 att fasta under 

åtminstone en graviditet. Ett återkommande 

tema var att det för många kvinnor var fasta det 

självklara att göra, inte något de aktivt valde. 

Alla utom två kvinnor trodde att fasta under 

graviditet är säkert för friska kvinnor. 

Alla deltagare höll med om att en kvinna inte 

ska fasta om det är skadligt för henne eller 
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United States 

 

bandinspelade fokusgrupper 

som varade 1½ till 2 timmar. 

Analys: Tematisk analys. 

 

barnet och detta var den enda anledningen till 

att inte fasta. Kvinnor fastade av passionerad 

övertygelse om fördelarna med Ramadan, 

fysiskt, andligt och socialt. Många kvinnor 

undvek att prata fasta vid prenatal omvårdnad 

därför att de inte ville bli behandlade 

respektlöst eller bli tillsagda att sluta fasta. 

 

Wallin, A.-M., 

Löfvander, M., & 

Ahlström, G. 

 

Diabetes: a 

cross-cultural 

interview study 

of immigrants 

from Somalia. 

 

2007, Sweden, Journal 

of Clinical Nursing 

 

Att beskriva hur immigranter med 

diabetes från Somalia upplever 

vardagligt liv i Sverige och hur de 

sköter diabetesrelaterade 

problem, med genusperspektiv. 

 

Design: Cross-cultural-

intervjustudie. 

Urval: 19 personer från 

Somalia med diabetes, boende 

i Sverige. 11 kvinnor, 8 män, 

30–83 år. 

Datainsamling: 
Fenomenologisk intervjuer 

med tolk. 

Analys: Tematisk analys. 

Transkription med latent 

innehållsanalys. 

 

Resultaten indikerar vikten av att beakta 

kulturell bakgrund och religiösa traditioner som 

Ramadan inom diabetesvård. Det indikeras att 

män och kvinnors reaktion på diabetes skiljer 

sig och att vård ska anpassas efter detta. 

 

 

 


