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Abstrakt 
 

Syftet med detta arbete var att beskriva teorin om gerotranscendens och dess implemen-
tering i omvårdnaden av äldre. Frågeställningarna vi utgick ifrån var: Vad innebär gero-
transcendens? Hur kan teorin implementeras i den praktiska omvårdnaden av äldre? 
Metoden vi använde var systematisk kunskapsöversikt. Teorin om gerotranscendens in-
för en ny förståelse om åldrandets process. Denna process medför en förändring av den 
äldres definition av verklighet från en materialistisk och rationell syn på omvärlden till 
en alltmer kosmisk och överskridande syn vilket för med sig ökad livstillfredställelse. 
Genom att förstå, lyssna, samtala, respektera och acceptera förändringarnas betydelse 
för den äldre kan vi genom att förändra vårt beteende och handlande i omvårdnaden av 
äldre hjälpa dem i sin personliga utveckling mot gerotranscendens.  
 
Nyckelord: åldrandeprocess, omvårdnad av äldre, gerotranscendens, livstillfredsställel-
se, systematisk kunskapsöversikt 



 

  

2 

Helhetsperspektivet på människan är en central aspekt och utgångspunkten för omvårdnaden 

av äldre. I helhetsperspektivet ingår de fysiologiska, psykologiska, sociologiska, kulturella, 

etniska och andliga aspekterna av välbefinnandet. De kan beskrivas som processer som be-

hövs för att vårdtagaren i interaktion med viktiga närstående, både psykosocialt och praktiskt, 

skall klara av den dagliga livssituationen. Dessa processer är aktiva, planerade och målinrik-

tade och finns i olika sammanhang, i den äldres hem, på sjukhus och på äldreboende. Geron-

tologisk omvårdnad inkluderar kunskap om särdrag som rör människans vård- och omsorgs-

behov under den sista fasen av livscykeln. Gerontologisk omvårdnad utgår från gerontologin 

som är läran om åldrandet och förändringar i livsprocessen vilket innebär att den är baserad på 

basalbiologiska, klinisk medicinska, humanistiska och samhällshällsvetenskapliga discipliner 

(Ahlman, Eriksson, Gustavsson, Herrman & Söderhamm, 1998).  

 

Det finns ingen generell eller allmän definition på åldrandet utan definitionen är beroende av 

vilket perspektiv eller vilken teori som är i fokus.  Vi vet dock att åldrandet är en process som 

leder till förändring (Tornstam, 2005). Många gånger är vi inte medvetna om vilka teoretiska 

perspektiv vi använder oss av eller påverkas av. Genom att studera området ökar kunskaperna 

om den åldrande människan och dennes omvårdnad. När vi studerar området blir vi mer med-

vetna om vilka perspektiv vi använder samt mer öppna för att undersöka nya. Det är därför av 

vikt att sjuksköterskor som arbetar inom äldrevård har god kännedom om de olika teorierna 

för att på bästa sätt kunna rikta omvårdnaden för den enskilde individen (Wadensten, 2006).  

 

En rad teorier beträffande åldrandets process finns vetenskapligt framtagna av olika forskare i 

olika tidsperioder. Teorierna ger en vägledning om hur den åldrande människan förändras och 

hur vi kan ge bästa möjliga bemötande och omvårdnad. Dock skiljer sig teorierna och dess 

synsätt markant ifrån varandra, därför har vi i vårt arbete valt att titta närmare på teorin om 

gerotranscendens som bland annat grundar sig på Erikssons utvecklingsteori och Jungs psyko-

logiska teori. Med äldre menar vi de personer som utvecklingsmässigt befinner sig i över-

gången mellan det åttonde stadiet ålderdomen och eller det nionde stadiet, gerotranscendens. 

För att beskriva det lite mer kronologiskt menar vi med äldre i detta arbete alla de som räknas 

in i kategorin äldre vilka består av yngre äldre, mellan 65 år och 85 år, äldre äldre, mellan 85 

år och 90 år samt de allra äldsta, över 90 år (Blomqvist & Edberg, 2004, s.30). 

 Flera teorier har påverkat och tillsammans legat till grund för teorin om Gerotranscendens. Vi 

kommer därför att kortfattat beskriva några av dessa för att ge ett sammanhang samt öka för-

ståelsen och vikten av helhet. Enligt Ahlman et al., (1998, s.21) ligger rollteorier till grund för 
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flera olika sätt att betrakta relationerna mellan de äldre och samhället. Man utgår ifrån hur in-

dividens psykiska välbefinnande påverkas av upprätthållandet av interaktion och aktivitet. 

Exempel på rollteorier är aktivitetsteorin och disengagemangsteorin.  

 

Aktivitetsteorin betonar att upprätthållandet av interaktion och aktivitet är en grundförutsätt-

ning för det goda åldrandet. Enligt författarna ger aktivitet på olika sätt det rollstöd som är 

nödvändigt för att uppehålla självbild och jaguppfattning. Ju intimare och mer frekvent före-

kommande aktiviteterna är, desto mer förstärkande och specifikt blir rollstödet. Rollstöd är 

enligt aktivitetsteorin nödvändigt för att upprätthålla en positiv jaguppfattning, vilket i sin tur 

hänger samman med en hög livstillfredsställelse (Ahlman et al., 1998, s.13). I omvårdnaden 

innebär detta att det finns planerade aktiviteter i vårdplanen. Aktiviteten kan till exempel be-

stå av promenader, sångstunder, gruppaktiviteter eller dagligt liv såsom diskning, matlagning, 

tv-tittande med mera. All form av aktivitet betraktas utifrån detta synsätt som positiv och häl-

sobefrämjande (Wadensten, 2006). 

 

Disengagemangsteorin bygger även den på normativa utgångspunkter. Den kan närmast be-

traktas som en konkurrent till aktivitetsteorin och bygger på ett ömsesidigt tillbakadragande 

från samhällets och från den enskildes sida. Processen som är biologiskt och psykologiskt be-

tingad innebär att individen drar sig tillbaka, avvecklar roller, uppnår jämviktsläge och där-

med ett lyckligt åldrande (Ahlman et al., 1998, s.13). Individen vänder sig i allt större ut-

sträckning inåt mot sig själv vilket är en både ofrånkomlig och önskvärd process. Detta disen-

gagemang är den naturliga process som är förknippad med inre tillfredsställelse och harmoni 

enligt detta synsätt (Ahlman et al., 1998, s.13). När denna teori appliceras i omvårdnaden in-

nebär det att vårdplanen utformas på ett sätt där personalen tar ett steg tillbaka. Den äldre till-

låts i högre utsträckning vara ensam, ha tystnad runt omkring sig och aktiviteter planeras inte 

in i vardagen. Den sociala samvaron initieras endast på den äldres egna initiativ (Wadensten, 

2006). 

 

Jung hävdade att människans psyke är likadant oavsett geografisk och kulturell tillhörighet. 

Jungs psykologi präglades av en mycket positiv bild av den andra delen av livet. Något som 

Jung fann mycket tilltalande var folk som inte levde enligt klockan och som verkade ha en 

annan tidsuppfattning och andra prioriteringar än de han var van vid. Människans psyke be-

står enligt Jung av olika skikt/lager. Det omedvetna omfattar alla psykiska erfarenheter och 

innehåller både det personligt omedvetna och det kollektivt omedvetna, ett omedvetet skikt 
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som vi alla har gemensamt med andra. Det kollektivt omedvetna innehåller nedärvda och bio-

logiskt överförda egenskaper vilka är lika hos alla oberoende av språk och kulturer. I det kol-

lektivt omedvetna finns fantasier, drömmar, sagor och myter som inte är våra individuella hi-

storier utan skildringar från hela människosläktets utveckling, de så kallade arketyperna. Jung 

menade att det är givet att dessa gemensamma bilder finns hos alla annars vore kommunika-

tion och social organisation mellan människor omöjlig. Arketyperna är viktiga för varje män-

niskas helhetsträvan, självförverkligande och individuation därför att de ger struktur åt det 

själsliga upplevandet och fokuserar och målinriktar de psykiska processerna. Enligt Jung be-

hövs ett motsatsförhållande för att kunna upprätthålla balans. Jung ansåg att företeelser alltid 

existerar i motsatspar. Motsatserna mellan medvetandet kontra det omedvetna är ett genom-

gående tema i Jungs psykologi (Hark, 2003, s.29, 171). 

Erikson (2004), menade med sin teori att individens utveckling är uppdelad i stadium, i grun-

den åtta stycken där varje stadium innehåller en psykosocial konflikt. Sättet på vilket man 

hanterar dessa konflikter, blir avgörande för individens fortsatta psykosociala utveckling. Vid 

varje avslutad stadiumkris erhålls en grundläggande styrka och/eller en grundläggande svag-

het, kärnpatologi. De åtta stadierna är: Spädbarnsåldern, konflikten i detta stadium handlar om 

tillit kontra misstro. Om det lilla barnet får sina basbehov tillfredställda utvecklar det tillit till 

andra människor. Småbarnsåldern, konflikten handlar där om självständighet kontra tvivel. I 

detta stadium är det utvecklingen av ett eget jag som är i fokus. Om barnet får prova sig fram 

själv och omgivningen bara hjälper till när det behövs utvecklar barnet självständighet. För-

skoleåldern, konflikten handlar om initiativ och skuldkänslor. I detta stadium är leken i fokus, 

det är där barnet testar verkligheten och om barnet får tillåtelse att använda sin fantasi och 

kreativitet utvecklas initiativförmågan. Skolåldern här handlar konflikten om arbetsflit kontra 

underlägsenhetskänslor. Det är viktigt att barnet får känslan av att kunna, då leder detta stadi-

um till verksamhetslust. Tonårsåldern där konflikten handlar om identitet kontra identitetsför-

virring är ytterligare ett stadium av testande och sökande och denna gång om sin egen identi-

tet. Svaret på frågor som ”Vem är jag?” ”Hur är jag?” är viktiga och ungdomar som hittar det-

ta utvecklar en tydlig identitet, en bra grund för nästa stadium. Tidig vuxenålder, konflikten 

handlar där om närhet kontra isolering, Det handlar nu om att skapa relationer, nära relationer 

till andra människor. Senare vuxenålder där konflikten istället handlar om produktivitet kontra 

stillastående. Det är nu medelåldern inträder och om konflikten löses positivt så känner män-

niskan att det fortfarande finns ett liv framåt. Den åttonde fasen, ålderdomen, konflikten hand-

lar om integritet kontra förtvivlan. En summering av livet börjar. Om utvecklingen har varit 
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övervägande positiv under de tidigare stadierna utvecklas under detta stadium integritet (Erik-

son, 2004, s.76-97). Erikson menade att det handlar om en hierarkisk ordning där stadiernas 

ordning är orubblig, han ansåg också att stadierna är universella och gäller hela mänskligheten 

däremot betonade han att den kronlogiska tidpunkten då man övergår från den ena fasen till 

den andra är mycket individuell och kulturbetingad. Erikson uttryckte ett antagande att en 

människas existens i varje ögonblick beror på tre organisationsprocesser som måste komplet-

tera varandra. Han påstod att dessa tre oavsett ordningen är den biologiska processen, den 

psykiska processen och gemenskapsprocessen. Enligt honom är alla tre angreppssätten nöd-

vändiga för att kartlägga ett helt mänskligt skeende. I ett tillägg har Eriksons fru Joan Erikson 

lagt till ett nionde stadium i enlighet med hans tankar och idéer baserat på deras eget åldrande. 

Det nionde stadiumet kallade Joan för transcendens och gerotranscendens eller som hon hellre 

stavar det gerotranscendans. Som en definition på vad det nionde stadiet innebär angav hon, 

”att höja sig, överskrida, överskriva, gå bortom, bli oberoende av rum och tid. Det innebär att 

gå utöver all mänsklig kunskap och erfarenhet” (Erikson: 2004, s.149).   

Tornstam tog sin utgångspunkt i disengagemangsteorin, Eriksons utvecklingsteori och Jungs 

psykologi när han gjorde sin teoriskiss om gerotranscendens. Genom att anlägga ett nytt per-

spektiv som får verkligheten att framträda på ett nytt sätt omtolkar han kärnan i disengage-

mangsteorin. I sin skiss om gerotranscendens tar Tornstam bland annat upp om perspektivför-

skjutning som förutsätter livserfarenhet och mognad (Ahlman et al., 1998, s.16-17). 

Syftet med denna studie var att beskriva teorin om gerotranscendens och göra en teoretisk 

analys av teorins implementering i omvårdnaden av äldre. Vi valde att göra en översikt av 

kunskapsläget, första analysen är en beskrivning av teorin och den andra analysen är en teore-

tisk analys av implementeringen.  

Vi har utgått ifrån frågeställningarna: 

Hur beskrivs teorin om gerotranscendens?  

Hur kan teorin implementeras i den praktiska omvårdnaden av äldre?  

 

Metodbeskrivning 

Metoden vi använt är systematisk kunskapsöversikt. En systematisk översikt är en samman-

ställning av relevant forskning inom ett specifikt område eller utifrån en avgränsad fråga. 

Sammanställningen är byggd på en tydlig sök- och granskningsstrategi som utgår från att alla 
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relevanta forskningsresultat vi försökt identifiera och analysera. Metoden valdes på grund av 

att den ger en god möjlighet att på ett systematiskt och metodiskt tillvägagångssätt belysa och 

lyfta upp befintlig forskning samt kunskap som rör det specifika området omvårdnad av äldre 

utifrån teorin om gerotranscendens. Det som karakteriserar en systematisk kunskapsöversikt 

är den systematik som är utmärkande för sökningarna efter redan genomförda vetenskapliga 

studier, samt kraven på detaljerad redovisning av hur arbetet med översikten utförts. Tillväga-

gångssättet skall vara tydligt och klart beskrivet så det går att följa, bedöma och upprepa i alla 

steg (Akobeng, 2005).  

 

Vi har arbetat strukturerat enligt tillvägagångssättet för att systematiskt försöka finna och be-

döma relevant vetenskaplig litteratur. Vi utgick ifrån Goodmans steg (Stoltz, Udén & Will-

man, 2004; Willman, Stoltz & Bahtsevani., 2006, s.51). Detta innebar att vi började med att 

precisera problemet som i detta arbete handlar om gerotranscendens och teorins implemente-

ring i omvårdnaden av äldre. Översikten utgår från en tydligt formulerad fråga där svaret sys-

tematiskt växt fram genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning. 

Frågeställningen vi arbetat med är uppdelad i två mindre avgränsade frågor eftersom det är 

mycket viktigt att frågeställningen är väl genomtänkt och väl preciserad (Stoltz et al., 2004). 

Den första frågeställningen handlar om begreppet gerotranscendens, vad innebär gerotrans-

cendens, och den andra handlar om omvårdnaden och dess implementering, hur kan teorin 

implementeras i den praktiska omvårdnaden av äldre? Det blev en uppdelad frågeställning på 

grund av att begreppet behövde förklaras innan vi kunde fokusera på den praktiska omvård-

naden. Detta eftersom begreppet såsom vi uppfattar det fortfarande är relativt okänt bland 

sjuksköterskor, även bland sjuksköterskor som arbetar med äldre.  

 

Det systematiska tillvägagångssättet fortsatte med att vi fastställde inklusionskriterierna för 

vilka forskningsartiklar, utredningar och avhandlingar som skulle tas med i kunskapsöversik-

ten (Stoltz et al., 2004). Inklusionskriterierna i detta arbete var begreppsförklaring av gero-

transcendens, personal, boende, brukare, vårdtagare, patienter samt riktlinjer för omvårdnad. 

Vi begränsade oss också genom att använda oss av exklusionskriterier, detta för att leva upp 

till syftet med arbetet. Exklusionskriterierna vi använde var depression, psykiatriska sjuk-

domsdiagnoser och stroke.   
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Sökplan 

När inklusionskriterierna var fastställda utformade vi en sökplan (Willman et al., 2006, s.61).  

Vi använde oss av de tre huvudsakliga sökmetoderna (Backman, 1998, s.149).  Manuell sök-

ning genom biblioteksbesök och ”browsing”, datorbaserad referensdatabassökning då vi sökte 

enligt denna plan samt konsultation genom personlig kommunikation via e-mail med omvård-

nadsforskare Barbro Wadensten (2007 12 21, 09:34). Först gjordes en generell sökning på In-

ternet, sökmotor Google med sökorden gerotranscendens, Lars Tornstam och Barbro Wadens-

ten var för sig och tillsammans. Även den vetenskapliga sökmotorn Scirus användes för en 

sökning med samma sökord som Google. Sökningarna i Google och Scirus gjorde vi för att få 

en bild över kunskapsläget kring fenomenet gerotranscendens. Vi har även tittat på den grå lit-

teraturen, det vill säga rapporter och andra publikationer som inte är publicerade i vetenskap-

liga tidskrifter eller böcker till exempel konferensrapporter. Grå litteratur är vanligt att ha med 

i en kunskapsöversikt (Thomas, Ciliska, Dobbins & Micucci, 2004).  Vi började med att iden-

tifiera tillgängliga resurser (Willman et al., 2006, s.61), vi valde att begränsa oss till artiklar 

på nordiska och engelska språk som var tillgängliga kostnadsfritt antingen via Luleå Universi-

tets biblioteksservice (förutom den allmänna administrationskostnaden) eller som nätbaserade 

pdf filer samt Htmlsidor och som fulltextartiklar. Vi identifierade relevanta källor (Willman et 

al., 2006, s.61).  

 

Den systematiska sökningen skedde via databaser tillgängliga via Luleå universitets biblio-

tekssidor. Vi använde oss av Academic search elite EBSCO, CINAHL, COCHRANE, PUB-

MED, OXFORD JOURNALS, BLACKWELL SYNERGY samt PSYCINFO. Urvalet av da-

tabaser är baserade delvis på EPHPP’s (The Effective Public Healthy Practice Project) re-

kommendationer om minst sju databaser (Thomas et al., 2004) och delvis på beskrivningar av 

de olika databaserna (Willman et al., 2006; Backman, 1998). Vi avgränsade forskningsområ-

det och valde fokus för sökningen (Willman et al., 2006, s.62). Denna studie har ett syfte som 

leder fokus till omvårdnad och äldre för att smalna av mot gerotranscendens. Sökorden vi bör-

jade använda oss av var Care, Nursing, Elderly, Older, Later life, Gerotranscendens, Practical 

care, var för sig och i kombination. Guidelines, implementation, användes bara i kombination 

med gerotranscendens (tabell 1).  Sista steget i planeringen inför databassökningen var att vi 

utvecklade en sökplan för varje databas (Willman et al., 2006, s.62). Vi utgick från samma 

gemensamma sökord och sökordning i samtliga databaser (tabell 1). Likaså beslöt vi oss för 

att i samtliga databaser använda fritext. Det som varierade var begränsningarna. I en del data-

baser användes ingen begränsning mer än den tidigare nämnda fritextsökningen. En del data-



 

  

8 

baser begränsades med peer reviewed (bilaga 1; tabell 1). Efter konstruerandet av sökplanen 

genomfördes den planenligt. Därefter valdes de studier ut som tillämpade de kriterier vi be-

stämt för inkludering (Willman et al., 2006, s.51). 

Tabell 1: Sökordning och sökord samt sökmotorer 

 

Sökresultat 

Som begränsning på den osystematiska sökningen har vi använt oss enbart av sidor på svens-

ka. Sökordet gerotranscendens gav 876 träffar. Det visade sig snabbt att de flesta refererade 

och hänvisade till två personer, Lars Tornstam och Barbro Wadensten. Vi sökte därför vidare 

på deras namn. Sökordet Lars Tornstam gav 3950 träffar och Barbro Wadensten gav 352. För 

att minska antalet till en hanterbar mängd sökte vi vidare med Booleska söktermer som hjälp. 

Gerotranscendens OCH Lars Tornstam OCH Barbro Wadensten, detta gav 12 träffar. Det vi-

sade sig att dessa träffar innehöll seminariebeskrivningar, projektbeskrivningar, genväg till 

vetenskapliga artiklar, radioprogram eller seminariesammanställningar. En länk var till Lars 

Tornstams internetsida om forskning kring gerotranscendens. Vi sparade den länken för att 

återkomma till den efter vår systematiska sökning. Den systematiska sökningen (bilaga 1) gav 

oss 25 artiklar att arbeta vidare med och vi fortsatte med att gå tillbaka till resultatet av den 

generella Googlesökningen då specifikt på Lars Tornstams sida, 

http://www.soc.uu.se/research/gerontology/gerotrans.html, för att jämföra hans lista över pub-

likationer med vår lista av sökningsresultatet. Det gav oss ytterligare 7 publikationer att arbeta 

Sökordning Sökord Sökmotorer:  Academic search elite (EBSCO),  CINAHL, 
COCHRANE, PUB-MED, OXFORD JOURNALS, 

BLACKWELL SYNERGY samt PSYCINFO 
1 Care Samma sökordning och sökord I samtliga sökmotorer 
2 Nursing  
3 Elderly  
4 Older  
5 Later life  
6 Gerotranscendence  
7 Practical care  
8 2 AND 3  
9 1 AND 3  
10 1 AND 3 AND 2  
11 2 AND 5  
12 6 AND 2  
13 2 AND 5 AND 6  
14 2 AND 3 AND 6  
15 1AND 3 AND 6  
16 7 AND3  
17 7 AND 3 AND 6  
18 7 AND 4  
19 7 AND 4 AND 6  
20 6 AND guidelines  
21 Implementation AND 6  

http://www.soc.uu.se/research/gerontology/gerotrans.html
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med. Antalet artiklar var nu 32. Vi fortsatte dock vår sökning efter mer material och efter da-

tabassökningen tog vi personlig kontakt med Barbro Wadensten på grund av att det mesta var 

publicerat av henne. Hon skickade oss då sex nya publiceringar som Pdf filer. Sammanfatt-

ningsvis gav litteratursökningen och den personliga kommunikationen oss 38 publikationer 

(bilaga 1, tabell 2- 4) att granska lite djupare, bedöma och värdera samt välja ut den litteratur 

som lever upp till inklusionskriterierna, syftet och som skall ingå i översikten, de övriga föll 

bort (bortfallsredovisning, bilaga 2).  

 

Dataanalys 

Vid dataanalysen använde vi oss av kvalitetsgranskningsprotokoll beskrivna av Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2006, s.118- 123) samt metoden för integrativ översikt (Whittemore & 

Knafl, 2005). Vi granskade både kvalitativa och kvantitativa studier. Varje studie kvalitetsbe-

dömdes utifrån graderingen låg, medel och hög. Studier med lågt kvalitetsvärde bör inte in-

kluderas i en översikt (Forsberg & Wengström, 2003, s.119). Värderingen gjordes utifrån en 

bedömningsmatris.  

 
Tabell 2. Kvalitetsbedömningsmatris (Willman et al., 2006, s. 97; Forsberg & Wengström, 2003, s.120) 
omarbetad av författarna. 

Typ av studie Hög Medel  Låg 
Kvantitativ Klar och tydlig beskrivning av 

Forskningsmetod och förfaran-
de populationskarakteristiska, 
inkludering och exklusion, syf-
te, urval, bortfall, reliabilitet, 
validitet, generaliserbarhet, hu-
vudfynd 

Inte fullständig och tydlig be-
skrivning av Forskningsmetod 
och förfarande populationska-
rakteristiska, inkludering och 
exklusion, syfte, urval, bortfall, 
reliabilitet, validitet, generali-
serbarhet, huvudfynd,  

Otydlig problemformu-
lering, orelevant urvals-
metod i förhållande till 
syftet, inget etiskt reso-
nemang, otydligt resultat 
eller analys 

    
Kvalitativ Tydligt etiskt resonemang med 

diskussioner om trovärdighet 
och tillförlitlighet, beskriven 
kontext, väldefinierad fråge-
ställning, grundligt beskriven 
urvalsprocess, relevant urvals-
storlek, explicit och begriplig 
resultatredovisning, kontextua-
lisering av resultat i tidigare 
forskning 

Vag kontextbeskrivning, etiskt 
resonemang, systematisk data-
redovisning, viss kontextualise-
ring av resultatet i tidigare 
forskning.  

Otydlig eller avsaknad 
av kontextbeskrivning, 
vag frågeställning,  
otydligt beskriven ur-
valsprocess, datainsam-
lingsmetod och analys-
förfarande, vagt etiskt 
resonemang och otyd-
lighet i den dokumente-
rade metodiska med-
vetenheten 

 

Vidare fortsatte dataanalysen med att sortera, koda och kategorisera samt summera till ge-

mensamma och helhetsövergripande sammanfattningar av frågeställningarna (Whittemore & 

Knafl, 2005). Metoden vi har utgått ifrån bygger på olika steg i dataanalysen, datareduktion, 

dataöversikt, datajämförelse och datasammanfattning (Whittemore & Knafl, 2005). Datare-

duktionen började med att vi utifrån kvalitetsgranskningsprotokoll delade upp artiklarna och 
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dess resultat i tre undergrupper, begreppsförklaring, implementering samt en för både imple-

mentering och begreppsförklaring. Nästa steg i datareduktionen bestod av att artiklarna i de 

olika undergrupperna genomlästes igen och resultatet av undersökningarna grupperades i han-

terbara kodade nya grupper (ramgrupper). Dataöversikten handlade om att tydliggöra grup-

pernas relationer och mönster. Även här skiljde vi mellan begreppsförklaring och implemen-

tering och gjorde separata kartor (skyltningar). Vidare i processen jämförde vi datan från de 

olika grupperna och artiklarna med varandra för att hitta gemensamma ståndpunkter. Slutligen 

drog vi slutsatser ifrån det jämförda materialet och dessa slutsatser bildade då resultatet 

(Whittemore & Knafl, 2005). 

Presentation av de inkluderade artiklarna 
 
Tabell 3. Presentation av artiklarna som ingår i översikten n= 13 
Författare                                  
År                                                                                                       
Land                                                                  
 

Typ av studie      Deltagare Metod 
Datains. 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög, me-
dium, låg) 

Dalby, P. 
(2006) 

Litteraturöver-
sikt 

13 artiklar  
 

Systematisk sökning 
i databasen Psycinfo 
med tidsbegränsing 
1985 – 2003.  
 

Lyfter fram komplexi-
teten och relationen 
mellan kultur, religiös 
övertygelse, händelser 
i livet, ålder och ut-
vecklingen mot spiri-
tuell utveckling 

Hög 
 

Lewin, F. 
(2001) Sveri-
ge, England 
och Turkiet 

Kvalitativ 73 personer 
fördelade i 
tre olika stu-
dier som i sig 
var indelade 
i två grupper 
med olika 
kulturell och 
religiös bak-
grund 
 

Narrativa intervjuer 
och semi strukture-
rade tematiska in-
tervjuer 
Analyserades med 
innehållsanalys med 
hermeneutisk an-
sats. 

Studien visar på en 
stor komplexitet när 
det gäller utvecklandet 
mot gerotranscendens 
och kulturella samt re-
ligiösa faktorer. 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tornstam, L. 
(1996) 
Sverige 

Kvalitativ och 
Kvantitativ 

90 personal, 
74 på enkä-
ten. 11 sjuk-
sköterskor, 
30 underskö-
terskor, 27 
vårdbiträden 
och hem-
tjänstperso-
nal, 10 sjuk-
gymnaster, 
arbetstera-
peuter och 
hemtjänstas-
sistenter. Ål-
dern var för-
delad mellan 
22 och 62 år. 

Fokusgrupper och 
enkäter Började 
med en halvdags 
seminarium om ge-
rotranscendens och 
diskussion i små-
grupper. Enkätfrå-
gorna var avsedda 
vara enkla att besva-
ra, med fasta svars-
alternativ. Nominal-
skala har används. 
Signifikansanalys är 
genomförd med 
Chi- square test. 
Även analys med 
ETA korrelationer 
 

73 % av deltagarna 
ansåg sig i hög grad 
eller säkert förstå me-
ningen med teorin.. 
72 % av deltagarna 
ansåg att teorin stäm-
de med verklighe-
ten.22 % ansåg att te-
orin hade en positiv 
inverkan på deras eget 
åldrande. 
43 % ansåg att de 
hade fått en ny insikt 
som hjälpte dem i sitt 
arbete med de äldre. 
33 % ansåg att de 
hade ändrat sitt bete-
ende mot de äldre 

Hög 
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Fortsättning. Tabell 3. Presentation av artiklarna som ingår i översikten n= 13  
Författare                                 
År  
Land                                                                  
 

Typ av studie      Deltagare Metod 
Datains. 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög, me-
dium, låg) 

Tornstam, L. 
(1997) 
Sverige 

Kvalitativ 50 svenska 
män och 
kvinnor i 
åldrarna 52- 
97 år.  

Kvalitativa, semi-
strukturerade öppna 
intervjuer på mellan 
en och tre timmar 
genomfördes, kär-
nan i intervjuerna 
fångades upp och 
skrevs ner.  
Tre stora teman ut-
kristalliserades, den 
kosmiska dimensio-
nen, självets dimen-
sion och sedan soci-
ala och personliga 
relationer. 
 

Upplevelsen av att 
genomgå gerotrans-
cendens handlar om 
attitydförändringar på 
flera plan, andligt 
(kosmiskt), personligt 
(självet) och sociala 
relationer. Det är långt 
ifrån alla personer 
som genomgår feno-
menet.  
 

Medel 

Tornstam, L. 
(2003) 
Sverige 

Kvantitativ 
Randomiserat 
urval 
Stratifierat urval 

1771 män 
och kvinnor i 
åldrarna 65 – 
104 
 

2800 enkäter skick-
ades ut till kvinnor 
och män i åldern 65 
+ Data analyserade 
och redovisades 
med sigifikansana-
lys, p – värde, eta- 
och alfavärde- kor-
relationer En CHA-
ID analys genom-
fördes. 
 

Att känna samman-
hanget av gerotrans-
cendens är en starkt 
påvisad anledning till 
en känsla av tillfred-
ställelse i nuet.  

Hög 

Tornstam, L. 
& Törnqvist, 
M. (2000) 
Sverige 

Kvalitativa in-
tervjuer 

14 personal 
från service- 
hus i Sverige 

Semistrukturerade 
intervjuer som ana-
lyserades med latent 
innehållsanalys 

Resultatet visar att det 
är stor skillnad mellan 
hur personalen uppfat-
tar och tolkar det ge-
rotranscendentala be-
teendet hos de äldre. 
Som personal kan 
man se på beteendet 
utifrån olika perspek-
tiv, patologiskt, aktivi-
tets, disengagemang, 
kontinuitet samt ut-
vecklings perspektiv.. 
 

Hög 

Wadensten, B. 
(2005)                                      
Sverige 

Kvalitativ Sex stycken 
kvinnor, 68-
80 år               

Gruppsessioner 
vid 6 tillfällen. 
Bandinspelning 
Innehållsanalys     

Diskussion om varje 
tecken på gerotrans-
cendens. Presentatio-
nen visar hur varje 
kvinna relaterade sin 
egen åldrande process 
och symtom av gero-
transcendens.                                                  
 

Hög 
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Fortsättning. Tabell 3. Presentation av artiklarna som ingår i översikten n= 13  
Författare                                     
År  
Land                                                               
 

Typ av studie      Deltagare Metod 
Datains. 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög, me-
dium, låg) 

Wadensten, B. 
(2007) 
Sverige 
 

Litteraturstudie  Utgår ifrån Torn-
stams beskrivning 
av teorin Gerotrans-
cendens. Ingen ut-
förligare metodbe-
skrivning 

Teorin om gerotrans-
cendence tillhandahål-
ler nya koncept för att 
förstå åldrandets pro-
cess. Teorin underlät-
tar att strukturera om-
vårdnad, vägleda, 
gynna och stödja äldre 
människor in i det 
goda åldrandet. 
 

Medel 

Wadensten, 
B., Carlsson, 
M. 
(2001) 
Sverige 

Kvalitativ 34 personal, 
20-59 år från 
ett ålder-
domshem 
och hem-
tjänsten i 
Sverige. 

Kvalitativa intervju-
er, Intervjuformulär 
Kvalitativ inne-
hållsanalys 

Personalen hade upp-
täckt tecken som var 
förenligt med teorin 
om gerotranscendens. 
Stor variation mellan 
hur många och vilka 
tecken som uppmärk-
sammats, i tolkningen 
av tecken och vilken 
omvårdnad de gamla 
erhöll utifrån dessa. 
 
 

Hög 

Wadensten, 
B.,              
Carlsson, M. 
(2007) 
Sverige            

Kvalitativ Tre fokus 
grupper.  

Undervisning om 
teorin gerotranscen-
dence, därefter 
gruppdiskussion. 
Uppkomna förslag 
organiserades och 
kategoriserades till 
riktlinjer.  
 

Riktlinjerna beskriver 
olika sätt att stötta äld-
re människor i deras 
process mot gero-
transcendence och kan 
användas i den prak-
tiska omvårdnaden av 
äldre.  
 
 
 

Hög 

Wadensten, 
B., Carlsson, 
M.  
(2003) 
Sverige 

Kvalitativ Intervju av 
tre fokus-
grupper 
 

Videofilmade inter-
vjuer. Kvalitativ in-
nehålls analys. 
 

Fokusera på personen, 
acceptera möjligheten 
att beteenden som lik-
nar tecken på gero-
transcendence är nor-
mala tecken på åld-
randet. Fokus på akti-
vitet, acceptera, skapa 
och introducera ”nya” 
typer av aktivitet. Fo-
kus på organisationen, 
uppmuntra och främja 
tysta, lugna, harmo-
niska platser och 
stunder. 
 

Hög 
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Fortsättning. Tabell 3. Presentation av artiklarna som ingår i översikten n= 13  
Författare                                     
År  
Land                                                                  
 

Typ av studie      Deltagare Metod 
Datains. 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög, me-
dium, låg) 

Wadensten, 
B.,       
Carlsson, M.       
(2007) 
Sverige 
 

Kvalitativ & tri-
angulering  

Två avdel-
ningar på ett 
ålderdoms-
hem. 12 per-
sonal, 20-63 
år gamla,. 6 
boende 68-
96 år. 
 

Undervisning, före-
läsningar och dis-
kussionsgrupper om 
teorin om Gero-
transcendence vid 8 
olika tillfällen. In-
troduktion av rikt-
linjerna med in-
struktioner via dis-
kussionsgrupper 
Kvalitativa intervju-
er och deltagande 
observationer. Kva-
litativ innehållsana-
lys.  Triangulering. 
 

Personalen kunde ef-
ter interventionen 
identifiera tecken hos 
äldre människor som 
de inte uppmärksam-
mat tidigare samt se 
många tecken som 
normala istället för 
patologiska. 
 

Hög 
 

Wadensten, 
B., Hägglund, 
D. 
(2006)  
Sverige 

Kvalitativ Åtta perso-
ner, 2 män 
och 6 kvin-
nor, i åldrar-
na 74-85 år. 
 

Två grupper, med 4 
deltagare vardera. 
En träff i veckan i 8 
veckor. Varje tillfäl-
le varade i 1,5 tim-
mar och spelades in 
på band. Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Båda grupperna rap-
porterade de att de 
gått i reminiscence 
och tänkt mycket på 
sin barndom. Men 
också att många min-
nen uppkommit under 
studiens gång. Många 
upplevde att grupp ak-
tiviteten hjälpt dem i 
tankar och reflektioner 
beträffande deras liv. 
 

Hög 

 
 

Resultat 

Resultatet är uppdelat i två undergrupper utifrån frågeställningarna som därmed kommer att 

redovisas separat. 

Vad innebär gerotranscendens? 

Teorin om gerotranscendens introducerar en ny förståelse om åldrandets process, den beskri-

ver människans utveckling som en livslång process vilken fortsätter in i hög ålder, det äldre 

åldrandet, och att det under optimala förhållanden resulterar i ett nytt perspektiv. Teorin foku-

serar på två fenomen, den äldre människan och själva åldrandet. Den beskriver både upplevel-

sen av att åldras samt vad som är karaktäristiskt och önskvärt för ett normalt och positivt åld-

rande. Tornstam och Wadensten beskriver utifrån teorin inte bara åldrandets process och att 

det är möjligt att uppnå visdom, utan förklarar också vad det innebär att uppnå visdom och 

tecken på gerotranscendens. Termen gerotranscendens valdes av Tornstam eftersom många av 
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de relaterade förändringar, kriser eller utvecklingsstadium beskrivna av andra forskare och te-

oretiker involverar olika sätt genom vilka äldre människor överträder gränser eller överskrider 

utvecklingsstadium när de går vidare in i nästa stadium i livet. Det förutsätts att utvecklingen 

mot gerotranscendens, efter ungdomsåren och ung vuxen ålder, är livslång och kontinuerlig. 

Teorin förutsätter en mottaglighet, benägenhet eller känslighet för progression mot mognad 

och visdom. Enligt Tornstam betraktas gerotranscendens vara det slutgiltiga stadiet av en så-

dan naturlig progression, att uppnå gerotranscendens innebär att uppnå visdom (Tornstam, 

1996, 1997, 2003; Tornstam & Törnqvist, 2000; Wadensten 2007). 

 

Processen mot gerotranscendens involverar en utveckling där individerna gradvis förändras i 

sin uppfattning och begreppsförmåga. Detta resulterar i en förändring av deras definition av 

verklighet från en materialistisk och rationell syn på omvärlden till en alltmer kosmisk och 

överskridande syn, detta medför normalt sett en ökad livstillfredställelse. Ett villkor för ut-

veckling mot gerotranscendens handlar till stor del om individuationsprocessen. Detta betyder 

att det inom varje människa finns en inneboende strävan efter att förverkliga den individuella 

kapaciteten. (Dalby, 2006; Tornstam, 1996, 1997, 2003; Tornstam & Törnqvist, 2000). 

 

Att få ett förändrat tidsperspektiv är ett vanligt tecken på utveckling mot gerotranscendens. 

Gränserna mellan tid och rum, mellan du och jag, framtid och barndom, fantasi och verklig-

het, suddas ut och blir flytande (Dalby, 2006; Lewin, 2001; Tornstam, 1996, 1997, 2003; 

Tornstam & Törnqvist, 2000; Wadensten, 2005, 2007; Wadensten & Carlsson, 2001, 2007). 

Detta är ett av de tecken vårdpersonal tyvärr snabbt vill kategorisera som patologisk, som ett 

tecken på demens eller depression (Tornstam & Törnqvist, 2000; Wadensten & Carlsson, 

2001). Betydelsen av släktskap, både bakåt i tiden, historiskt och framåt i tiden, blir viktigare 

än tidigare i livet (Tornstam, 1996; Tornstam & Törnqvist, 2000; Wadensten & Carlsson, 

2001, 2007). 

 

Rädslan för döden minskar och ett nytt synsätt på spektrat mellan liv och död utvecklas (Wa-

densten, 2005, 2007; Wadensten & Carlsson, 2007). Detta hör ihop med att utvecklingen mot 

gerotranscendens även utvecklar en känsla av att vara ett med universum och naturen (Torn-

stam, 1996). Gerotranscendens handlar alltså bland annat om en samhörighetskänsla med nå-

gonting som är större än sig själv. Behovet av avskildhet för att reflektera och komma till en 

acceptans av sina tidigare okända sidor ökar markant (Tornstam, 2003; Tornstam & Törn-

qvist, 2000; Wadensten, 2005; Wadensten & Carlsson, 2001, 2007).  
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Gerotranscendens är en utveckling både interpersonellt och intrapersonellt vilket leder till en 

förminskad självcentrering. Detta får också som resultat att personen får en större öppenhet 

för livets alla mysterier, små som stora. Återtagen glädje är också något som Tornstam åter-

kommer till, att man ser glädjen i både de stora och de små äventyren. Återupptäckten av bar-

net inuti innebär att barndomen blir allt vanligare i tanken och allt mer kontinuerligt ser man 

verkligheten från det återupptäckta barnet. Detta hänger också samman med en självtranscen-

dens som är ett begreppsskifte från egoism till altruism och att livets pussel får sin helhet (ego- 

integritet) (Dalby, 2006; Lewin, 2001; Tornstam, 1996, 1997, 2003; Tornstam & Törnqvist, 

2000; Wadensten, 2005, 2007; Wadensten & Carlsson, 2001). Utvecklingen mot gerotrans-

cendens kan bromsas eller stimuleras av olika faktorer i omvärlden. Utvecklingen är kulturellt 

men inte alltid religiöst betingat (Lewin, 2001).  

 

I sin studie om religiösa och kulturella faktorers påverkan på utveckling mot gerotranscendens 

kom Lewin (2001) fram till att det iranska mönstret innebar att individer oavsett religiös bak-

grund har goda chanser att utveckla gerotranscendens. Det turkiska mönstret visade att en del 

turkiska religiösa personer har chans till att utveckla gerotranscendens medan icke-kyrkliga 

har ringa chans till liknande utveckling. Det svenska mönstret visade att fastän det individin-

riktade perspektivet i samhället fördröjer en utveckling mot gerotranscendens har personer 

oberoende av religion eller icke-kyrklig goda chanser att utveckla gerotranscendens. Studien 

visar en stor komplexitet när det gäller utvecklandet mot gerotranscendens och kulturella samt 

religiösa faktorer. 

 
Synen på den egna kroppen blir förändrad, personerna är medvetna om sina kroppsliga ålders-

förändringar men blir inte fixerade vid den fysiska kroppens kapacitet och utseende 

(Tornstam & Törnqvist, 2000; Wadensten 2005, 2007; Wadensten & Carlsson, 2001). 

 

Gerotranscendens handlar också om en social dimension och handlar då om att den äldre blir 

mer selektiv i valet av sociala kontakter och relationer. Det brukar också vara så att den äldre 

utvecklar en slags mognad och det tidigare i livet så viktiga sociala rollspelet blir inte viktigt 

längre, rollerna brukar överges. Tillsammans med denna mognad brukar också känslan för att 

frihet innebär att äga mindre (modern ascesticism) utvecklas. En del äldre uppnår även ett sta-

dium med vardagsvishet, att förstå komplexiteten i rätt och fel (Tornstam, 1997, 2003; Torn-

stam & Törnqvist, 2000; Lewin, 2001; Wadensten, 2007; Wadensten & Hägglund, 2007). 
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Det finns en könsskillnad i upplevelsen av gerotranscendens. Från yngre år till medelåldern 

anses livskriser vara till hjälp för att utveckla transcendens. Men för de äldre verkar det inte 

som om kriser är utvecklande. Äldre äldre, 95+, är dock ett undantag. Män 95 + som under de 

senaste två åren har genomgått en kris ansåg sig uppleva en högre grad av transcendens. Det 

verkar dock som om kvinnors utveckling mot gerotranscendens inte är lika sammankopplat 

med kriser som för männen (Tornstam, 2003). 

 

Sammanhangskänslan är mer beroende av sociala faktorer än den andliga dimensionen är 

(Lewin, 2001; Tornstam, 1997, 2003; Tornstam & Törnqvist, 2000; Wadensten, 2007; Wa-

densten & Hägglund, 2007). Gerotranscendens handlar om en utvecklingsprocess som är på-

verkbar av många olika faktorer såsom sociala faktorer, kön och yrke men även av förmågan 

till förändring under sjukdom eller annan kris (Dalby, 2006; Tornstam, 1996, 1997, 2003; 

Tornstam & Törnqvist, 2000). 

 
Eftersom det i vår svenska kultur inte finns några roller som stämmer överens med det gero-

transcendenta tillståndet kommer de ändringar av en individs hållning, synsätt och handlande 

som är resultatet av en pågående gerotranscendensprocess, att uppfattas felaktigt som symtom 

och individen betraktas som patologisk, missanpassad eller till och med mentalt störd. Proces-

sen feltolkas som ett negativt disengagemang (Tornstam & Törnkvist, 2000). 

 
Utifrån Dalby, 2006; Lewin, 2001; Tornstam, 1996, 1997, 2003; Tornstam & Törnqvist, 

2000; Wadensten, 2005, 2007, 2007; Wadensten & Carlsson, 2001; Wadensten & Hägglund, 

2007, sammanfattas den första frågeställningen i tabellform. 

 
Tabell 4. Sammanfattning av första frågeställningen: vad innebär gerotranscendens  
Nivå  Huvudtema Förklaring 
Kosmisk nivå Tid och rum Definitionen och upplevelsen av tid 

och rum förändras 
 Samhörighet med tidigare genera-

tioner 
Ökad samhörighet med sin historia 
och till både levande och döda an-
förvanter. 

 Liv och död Rädslan för döden försvinner och 
ett nytt slags sammanhang av liv 
och död uppstår 

 Livets mysterium Att livet har mysterium blir accep-
terat 

 Återtagen glädje Att man ser glädjen både i de stora 
och de små äventyren och upple-
velserna. 
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Fortsättning… Tabell 4. Sammanfattning av första frågeställningen: vad innebär gerotranscendens  
Nivå  Huvudtema Förklaring 
Självets Självreflektion och konfrontation Upptäckten av sidor av sig själv 

som man inte visste fanns 
 Minskad självcentrering Självcentreringen minskar 
 Utvecklandet av kroppstranscen-

dens 
Omtanken om sin kropp finns kvar 
men inte i samma utsträckning 

 Självtranscendens Ett paradigmskifte från egoist till 
altruism 

 Återupptäckten av barnet inuti Barndomen blir allt vanligare i 
tanken och dyker upp kontinuerligt 

 
 
 

Ego - integritet Förstår att livets pussel blir en hel-
het 
 

Sociala och individuella relationer Förändrat mening och betydelse av 
relationer 

Mer selektiv i valet av relationer 
och mindre intresserat av kallprat, 
ett ökat behov av avskildhet 

 Rollspel Skillnaden mellan självet och rol-
lerna blir tydligt vilket brukar leda 
till att rollerna överges. 

 Frigjord oskyldighet Oskyldighet byts ut mot mognad 
 Modern ascesticism Att föredra mindre, att förstå att 

äga och ha mindre betyder frihet 
 Vardagsvishet Att förstå komplexiteten i rätt och 

fel. Att kunna skilja mellan rätt och 
fel utan att döma och ge dagliga 
råd. 

 
Hur kan teorin implementeras i den praktiska omvårdnaden av äldre?  

De praktiska riktlinjerna fokuserar på tre nivåer: den individuella handlar om vad varje vård-

personal kan göra i omvårdnaden, aktivitetsnivån handlar om vilken typ av aktiviteter som 

vårdpersonal kan arrangera och organisationsnivån handlar om vad vårdpersonal tillsammans 

kan tänka på i organiseringen i omvårdnaden av dagligt liv (Wadensten, 2005; Wadensten & 

Carlsson, 2003, 2007; Wadensten & Hägglund, 2006).  

Ovanstående referenser gäller genom hela implementeringsavsnittet för individnivån, aktivi-

tetsnivån och organisationsnivån såvida ingenting annat anges. 
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Figur 1. Tre nivåer med riktlinjer. (Wadensten & Carlsson, 2003, omarbetad och översatt av författarna). 

                                                                                

        Fokus på individen                                                Fokus på aktiviteter                          Fokus på organisationen 

• acceptera beteenden relaterade                        skapa och introducera                          uppmuntra och skapa  

till tecken på gerotranscendens                               nya typer av aktiviteter                        tysta och lugna platser 

som normala tecken på åldrandet                                                                                         och tidpunkter 

• reducera kroppsfixering 

• tillåt en alternativ tidsuppfattning 

• tillåt tankar och samtal om döden 

• välj ämnen att konversera om som  

gynnar och hjälper den äldre i sin  

personliga utveckling och mognad 

 

Individnivån 

Acceptera komponenter av tecken på gerotranscendens som normala tecken på åldrandet. 

Att göra:  

- Acceptera tecken på gerotranscendens som möjliga tecken av en normal process av 

åldrandet. 

Att inte göra:  

- Betrakta tecken på gerotranscendens som icke önskvärda eller inkorrekta. 

- Att alltid försöka korrigera äldre människor med tecken på gerotranscendens eller änd-

ra aspekter av deras beteende. 

Detta inkluderar också att respektera den äldres egna önskemål om hur de skall tillbringa sin 

tid. Riktlinjerna ovan har koppling till alla tecken på gerotranscendence som beskrivs i teorin. 

Det finns indikationer på att vårdpersonal många gånger inte vet hur de ska bemöta äldre med 

tecken på gerotranscendence och att de ofta tolkar dessa tecken som patologiska och försöker 

korrigera de äldre. 

Reducera fokus på kroppen och dess förändringar. 

Att göra: 

- Välj konversationsämnen som inte fokuserar på hälsa och fysiska begränsningar. 
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Att inte göra: 

Fråga inte rutinmässigt den äldre hur de mår eller känner sig (Wadensten, 2005; Wadensten & 

Carlsson, 2003, 2007; Wadensten & Hägglund, 2006).  

Wadensten & Carlsson, (2003), talar om att en person endast bör sträva efter kroppstranscen-

dens då det är sammankopplat med lycka och välbefinnande. 

 

Tillåt en alternativ eller annan tidsuppfattning. 

Att göra:  

- Respektera att äldre människor kan ha en annan uppfattning om tid. Förhållandet mel-

lan nutid, dåtid och framtid blir gränsöverskridande. 

- Be personen att prata om sina ”äventyr”, upplevelser från förr. 

Att inte göra: 

- Rutinmässigt korrigera äldre människor i deras tidsuppfattning när de till exempel 

verkar befinna sig i det förflutna. 

- Att alltid försöka ta dem tillbaka till nutid. 

En vanlig uppfattning är att denna företeelse är tecken på begynnande demens vilket i sin tur 

påverkar vårdpersonalens bemötande. Fullkomligt friska äldre har dock bevisligen uppvisat 

gränsöverskridande tidsuppfattning. Detta är relaterat till den kosmiska nivån, förändringar i 

tid och rum uppfattning. Det existerar inga gränser mellan individer, generationer och platser 

(Wadensten, 2005; Wadensten & Carlsson, 2003, 2007; Wadensten & Hägglund, 2006).  

Tillåt tankar och samtal om döden. 

Att göra: 

- Lyssna när någon talar om döden, låt dem tala, lyssna och ställ frågor, stimulera till 

vidare tankar. 

- Informera övriga boende på äldreboende om någon avlidit och tillåt samtal om det.  

Att inte göra: 

- Led inte bort samtalet från ämnet döden till andra samtalsämnen.  

Om en äldre person börjar tala om döden är det sannolikt viktigt för denna person. Som per-

sonal är det då viktigt att lyssna till den personen. Studier visar att döende människor ofta fin-

ner ro i att tala öppet om upplevelsen och känslorna runt att vara döende. 

Detta är relaterat till den kosmiska nivån, rädsla för döden försvinner och en ny förståelse om 

liv och död uppstår. Välj konversationsämnen som gynnar och främjar äldre människors per-

sonliga utveckling. 

Att göra: 
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- Fråga på morgonen vad den äldre har drömt under natten istället för att fråga hur de 

mår. Om de har drömt, ställ då frågor om vad de drömt och vad det kan tänkas betyda. 

- Uppmuntra de äldre att minnas och prata om sin barndom och gamla tider samt om hur 

de har utvecklats under livets gång, dela livserfarenheter. 

Erfarenhet visar, inom omvårdnaden av äldre, att det inte är så vanligt att man väljer samtals-

ämnen avsedda för den äldres personliga utveckling. I stället är de vanligaste samtalsämnena 

konversationer runt hälsa och aktiviteter. Att erinra sig, komma ihåg, att prata om drömmar 

kan starta upp drömmar för äldre personer och bereda möjlighet för självkonfrontation samt 

personlig utveckling. Återblick och reflektion är i enlighet med flera delar av teorin. Det kan 

vara ett sätt att återupptäcka barnet inom sig, stärka banden mellan tidigare generationer eller 

vara en del av ego-integritetprocessen. Utveckling är en livslång process, den sista delen i 

denna inkluderar reflektion över livet i stort och framförallt återblick i ens eget liv (Wadens-

ten, 2005; Wadensten & Carlsson, 2003, 2007; Wadensten & Hägglund, 2006).  

 

Aktivitetsnivån 

Skapa och introducera andra typer av aktiviteter. 

Att göra: 

- Tillåt äldre människor att själva bestämma om de vill vara ensamma eller delta i akti-

viteter. 

- Diskutera i grupp eller individuellt ämnet att åldras. Introducera äldre människor till 

teorin om gerotranscendens som en möjlig och positiv process av åldrandet. 

- Starta reminiscensterapi som ett sätt att arbeta med deras egen livshistoria. Detta kan 

göras på olika sätt såsom att skriva ned sin levnadsberättelse, prata om sin livshistoria 

och diskutera den med personalen alternativt att prata om det i grupp med andra äldre 

personer. 

- Arrangera en meditationskurs.  

Att inte göra: 

- Utgå ifrån att delta i arrangerade aktiviteter alltid är det bästa alternativet. 

- Utan anledning tjata på eller försöka övertyga en person att delta i en aktivitet. 

- Ifrågasätta personen eller se det som ett problem för att de vill tillbringa mycket tid i 

ensamhet. 

Riktlinjerna ovan innefattar att använda reminiscence på ett annorlunda sätt genom att gynna 

utvecklingen av gerotranscendens istället för att upprätthålla den nuvarande identiteten. Det är 

viktigt att notera olikheterna i reminiscensterapi sett utifrån olika teoretiska perspektiv. 
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Många har beskrivit reminiscens som framgångsrikt eftersom det hjälper till att stabilisera och 

upprätthålla identiteten. Utifrån teorin om gerotranscendens är målet med reminiscensterapi 

att utveckla identiteten. En del av detta är behovet av att tillbringa tid i ensamhet för att få ut-

rymme till meditation. Reminiscens kan därför vara en viktig del i äldre människors utveck-

lingsprocess (Wadensten, 2005; Wadensten & Carlsson, 2003, 2007; Wadensten & Hägglund, 

2006). 

Wadensten och Carlsson, (2003), talar om en konstant pågående process av individualisering 

inom vilken individens uppgifter är olika under olika faser av livet. Att få kunskap om vad 

åldrandet kan innebära kan underlätta processen. Att prata om våra liv kan vara ett sätt att få 

större förståelse och sammanhang över våra liv. Känslan av sammanhang är viktig för hälsan 

och välbefinnandet och en del aktiviteter på ålderdomshem, såsom att diskutera det förflutna 

och de boendes livserfarenheter kan vara av värde i att stödja äldre i åldrandets process. Wa-

densten och Carlsson, (2003), talar även om att man kan komma i kontakt med det kollektiva 

undermedvetna genom meditation och att det är ett sätt att gynna processen mot individuell 

mognad. 

 

Organisationsnivån 

Uppmuntra och främja tysta och lugna tillfällen, tidpunkter och platser. 

Att göra: 

- Kom ihåg att planera och organisera för lugna, vilsamma och tysta stunder samt att 

respektera den äldres eventuella önskemål om att vara ensam på sitt rum. 

- Organisera så att den äldre kan få sina måltider serverade på rummet om de så önskar. 

Att inte göra: 

Organisera inte en massa aktiviteter i gemensamma utrymmen eller ha TV och radio påslagna 

hela dagen. Detta inkluderar både respekten för de äldres önskemål och att medvetet tillhan-

dahålla tysta stunder som kan användas till avskildhet och eftertanke. 

Detta kan relateras till flera delar av teorin. Det hänvisar till förändrad betydelse av sociala 

och individuella relationer. Man blir mer selektiv och mindre intresserad av ytliga relationer 

och uppvisar ett större behov av att vara ensam. Äldre behöver ha lugna stunder för att vända 

sina sinnen till att minnas och reflektera, reflektion är en viktig del av äldre människors hälsa 

(Wadensten, 2005; Wadensten & Carlsson, 2003, 2007; Wadensten & Hägglund, 2006). 

 

I en studie av Wadensten (2005) där teorin om gerotranscendens introducerades för en grupp 

äldre genom återkommande gruppsessioner beskrev och diskuterade deltagarna varje tecken 
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på gerotranscendens. Den kosmiska nivån beskrev samtliga i gruppen att återknytning till ti-

digare generationer, tänka på sin barndom var något de alla upplevt. Likaså beträffande åter-

tagen glädje, de hade utvecklat större förmåga att känna glädje över de ”små” sakerna i livet. 

Rädslan för döden hade minskat i hela gruppen men de beskrev också att de kände oro över 

hur den sista tiden innan de dog skulle bli. Tid och rum upplevdes olika inom gruppen, likaså 

livets ”mysterier”. Nivån om självet, självkonfrontation och återupptäckandet av barnet inom 

var aspekter där gruppen beskrev sin utveckling i enlighet med teorin och att det hade förbin-

delse med deras åldrande. Uppfattningen inom gruppen var att ju mer de reflekterade över sin 

barndom desto bättre förstod de andra delar av sitt liv, ego-integritet. En del tyckte de utveck-

lats i enlighet med minskad självcentrering medan andra tänkte mycket mer på sig själva och 

brydde sig inte särskilt mycket om andra. Utveckling av fysiska åldersförändringar upplevdes 

vara ett problem, de var rädda för att bli sjuka men accepterade att fysiska förändringar var re-

laterade till ett normalt åldrande. I relation till tecken på nivån kallad ”sociala och individuella 

relationer”, ändrad mening och betydelse av relationer, ansåg de att de med åldern blivit mer 

selektiva och mindre intresserade av olika relationer samt hade ökat behov av tid för sig själ-

va, för reflektion och vila. Vardagsvishet hade alla erhållit under livet och av dess erfarenhe-

ter. Frigjord oskyldighet och rollspel var gruppen oeniga om vad det betydde och innebar. 

Modern asceticism var enligt hela gruppen någonting bra.  

Gruppens egen beskrivning av sitt åldrande visar att alla upplevde åldrandet i sin helhet eller 

till vissa delar i enlighet med teorins beskrivningar. En del tecken beskrevs av alla medan 

andra tecken visade en större variation. Eftersom det är en process är det naturligt att upple-

velser runt tecknen beskrevs på olika nivå. Gruppdiskussionerna upplevdes bland deltagarna 

vara givande och intressanta, att diskutera åldrandet i grupp och att ha det i organiserad form 

upplevde de var bra. Diskussionerna handlade enbart om åldrandet vilket medförde att de fick 

en struktur på sina tankar. Att introduceras till teorin om gerotranscendens upplevde gruppen 

som positivt då det gav dem en mer positiv bild av åldrandet och det tillät dem att vara sig 

själva. En deltagare uttryckte att genom att höra andra prata om sitt åldrande kunde man ut-

vecklas mer i sitt eget åldrande. Alla uttryckte att det var skönt att höra en positiv beskrivning 

av åldrandets process (Wadensten, 2005). 

 

Reminiscensterapi är ett sätt att hjälpa den äldre i sin åldrandeprocess. Det är i därför viktigt 

att sjuksköterskan har god teoretisk bakgrundskunskap om den teori interventionen kommer 

att grundas på. Vid reminiscensgrupper ur ett gerotranscendalt perspektiv måste gruppledaren 

vara bekant med teorin om gerotranscendens och förstå hur viktigt det är att ställa reflekteran-
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de frågor baserat på berättelserna, samt sätta huvudfokus på diskussionerna på barndomen och 

vuxen ålder. Gruppsamtalens längd och antal bör anpassas så alla gruppdeltagarna hinner 

komma till tals. Varje träff bör börja med en återblick på föregående möte för att återknyta till 

föregående diskussion. Gruppledaren måste ställa reflekterande frågor och inspirera deltagar-

na att ställa liknande frågor.  

Många äldre kan tycka det är intressant att redogöra för sina livshistorier samt att lyssna till 

andras. Att diskutera detta i grupp kan medföra att den äldre kommer ihåg fler minnen från 

sitt eget liv. Att samtala i grupp och lyssna till andras upplevelser och erfarenheter kan också 

göra att det går lättare att sätta ord på känslor samt att prata om sådant man normalt inte kän-

ner sig bekväm att prata med närstående om. Gruppaktivitet kan förutom att hjälpa till att 

komma ihåg fler minnen också vara till hjälp för att se saker ur ett nytt eller annat perspektiv 

(Tornstam, 1996; Wadensten & Hägglund, 2006). 

 

”Jag har tänkt en hel del på hur vi formas av vår barndom… det påverkar vad och vem vi 

blir… det är åtminstone så för mig… det har varit viktigt för vem jag är som person… det för-

följer en. Gruppaktiviteten har hjälpt mig att sätta ord på det” (Wadensten & Hägglund: 2006, 

s.165). 

 

Att hjälpa och vägleda den äldre i sin åldrande process genom reminiscens utifrån ett gero-

transcendalt perspektiv behöver inte bara ske som en planerad aktivitet utan kan implemente-

ras i den dagliga omvårdnaden. Detta sker då genom vårdpersonalens bemötande, val av sam-

talsämnen samt att vara uppmärksam på och tolka tecken på gerotranscendens. Omvårdnaden 

anpassas då utifrån den nivå där den äldre befinner sig (Wadensten, 2007). 

 
Man kan sammanfatta frågeställningen, Hur kan teorin implementeras i den praktiska om-

vårdnaden av äldre?  med sex attsatser: Att lyssna, Att samtala, Att respektera, Att acceptera, 

Att förstå och Att förändra (Tornstam, 1996, 1997; Wadensten, 2007; Wadensten & Carlsson, 

2001, 2003, 2007; Wadensten & Hägglund, 2006, 2007). 
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Diskussion  

Syftet var att beskriva teorin om gerotranscendens och dess implementering i omvårdnaden av 

äldre genom en översikt över kunskapsläget kring omvårdnad av äldre utifrån teorin. Detta 

anser vi att vi gjort och vi anser att vi fått svar på båda våra frågeställningar utifrån det be-

gränsade material som forskningsvärlden har att erbjuda.  

 
Åldrandet innebär både vinster och förluster och det krävs inre styrka för att uppnå ett positivt 

åldrande. Att kunna hantera förluster, fortfarande känna meningsfullhet samt uppleva livskva-

litet ställer stora krav på förmågan till återhämtning och anpassning. I teorin om gerotrans-

cendens finns det många dimensioner som handlar om att få inre styrka. Det finns tydliga ge-

mensamma beröringspunkter mellan gerotranscendens och det som Nygren, Norberg och 

Lundman (2007) kallar för inre styrka, utveckling och övergång, konfrontation av livserfaren-

heter och händelser, djup och självkännedom, att uppfatta sina behov och ha förmågan att 

möta dessa, samhörighet och en interaktion med miljön. Sambandet mellan återhämtnings-

förmåga, känslan av sammanhang, meningsfullhet i livet och självtranscendens känns nära re-

laterat begreppet gerotranscendens. Det förstärks av en studie gjord av Nygren, Alex, Jonsen, 

Gustafsson, Norberg och Lundman (2005) där de påtalar att äldre människor kan ha högre el-

ler i alla fall samma grad av känsla av sammanhang, av återhämtningsförmåga och menings-

fullhet i livet samt med möjlighet till självstranscendens som yngre människor har. Vi anser 

det viktigt att man tar hänsyn till den äldres inre styrka, stöder och utvecklar känslan av sam-

manhang och återhämtningsförmågan samt ger en möjlighet till utveckling mot gerotranscen-

dens.  

 

Känslan av tillfredställelse i livet bygger på olika faktorer. I Japan är det sociala faktorer som 

familjekonstruktioner, hobbies och inkomsten samt hälsovanor och personliga faktorer som är 

det viktigaste för att känna tillfredställelse (Kudo et al., 2007).  I USA handlar det till stora 

delar om samma saker för att uppleva livskvalitet. De finansiella resurserna, den emotionella 

supporten som den äldre får, att uppleva sig ha en god fysisk hälsa, har en mening i livet, den 

fysiska miljön, de sociala relationerna med meningsfulla aktiviteter samt att den äldre får tid 

för att reflektera över livets mening är bidragande till livskvaliteten (Low & Molzahn, 2007). 

Detta har mycket gemensamt med gerotranscendensbegreppet då det gäller betydelsen av de 

sociala faktorerna och möjligheten till emotionellt stöd, den fysiska miljöns påverkan på indi-

viden, betydelsen av meningsfulla aktiviteter. Även känslan för meningen med livet och käns-

lan av att leva i ett sammanhang där livet är hanterbart, begripligt och meningsfullt, är viktigt 
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både beträffande begreppen livstillfredsställelse, livskvalitet och gerotranscendens. Något an-

nat gemensamt är behovet av tid för eftertanke och reflektion, möjlighet att reflektera över li-

vet. Gerotranscendens kan ses som en brygga över de kulturella skillnaderna då utvecklingen 

mot självtranscendens och tillfredsställelse i livet förefaller vara världsomspännande. Något 

annat som både Low och Molzahn (2007) samt Kudo et al. (2007) är överens om och som 

överensstämmer med Tornstams teori om gerotranscendens är att det emotionella stödet viktig 

oavsett om den ges av familjen eller personal, men den kan väga upp funktionsnedsättningar 

och låg ADL funktion. Personalens betydelse i detta sammanhang är stor, personalen är nyck-

elpersoner i implementeringen för att hjälpa de äldre att inse möjligheterna och öka livskvali-

teten  

 

Franklin, Ternestedt och Nordenfelt, (2006) tar i sin studie om värdighet upp betydelsen av 

inre styrka och sammanhang för att uppnå en värdighetskänsla. Dessa teman känns igen i ge-

rotranscendensbegreppet där betydelsen av sammanhangskänslan också är central när det 

gäller implementeringen. Implementering innebär en sammansättning specifika aktiviteter 

som har till syfte att få en ny metod eller ett nytt program med kända aspekter att bedrivas i 

ordinarie verksamhet, införa och sätta i bruk nya idéer samt sätta upp och använda en metod i 

praktiken. Implementering är en process, inte en händelse (Guldbrandsson, 2007). 

 

Omvårdnadsteoretiker beaktar individuell omvårdnad och betonar vikten av att omvårdnaden 

struktureras individuellt efter varje persons behov. Eftersom individuellt strukturerad om-

vårdnad betonas så kraftfullt är det viktigt att patientens behov konstituerar grunden för om-

vårdnaden. Dock är det inte många omvårdnadsteoretiker som tillhandahåller praktiska rikt-

linjer beträffande omvårdnaden av äldre utan tar istället upp generella riktlinjer såsom att 

hjälpa patienten att använda sig av tidigare erfarenheter eller att hjälpa dem i sin utveckling. I 

detta avseende hänvisas inte till någon specifik ålder vilket i sig är förvånansvärt med tanke 

på antalet äldre som idag är i behov av omvårdnad. Antagandet att äldre utvecklas och har 

olika behov åtföljs inte av information, av omvårdnadsteoretiker, om vilka behoven är och hur 

de kan bli mötta. Det är därför av värde att diskutera och utveckla omvårdnadskunskap och 

praktiska riktlinjer, vi bör också diskutera vad gerontologisk omvårdnad bör innehålla. Med 

tanke på de äldre anser vi att det inte bara är viktigt att fokusera på den medicinska delen utan 

att också stödja äldre människor i sin personliga utveckling. Vi ser båda delarna som nödvän-

diga och viktiga. Omvårdnaden av äldre måste inkludera en förståelse för den äldres föränd-

rade behov orsakade av en förändrad syn på livet (Wadensten, 2003). 
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Med hjälp av teorin om gerotranscendens och de rekommenderade riktlinjerna för implemen-

tering av Wadensten och Carlsson (2007) kan vi få vägledning hur vi kan hjälpa äldre männi-

skor i sin personliga utveckling och hur vi på bästa sätt skall bemöta de äldre.  

 

Innan en ny metod introduceras är det viktigt att de som skall använda metoden i praktiken är 

medvetna om att metoden skall införas, att de har tillräckligt med kunskap om metoden och 

att de förstår hur den nya metoden kan påverka den egna arbetssituationen. När processen har 

inletts är det viktigt att de som använder metoden i praktiken har tillgång till fortlöpande in-

formation, träning och stöd i det dagliga arbetet. Gemensamma drag hos nya metoder där im-

plementeringen har lyckats bra är att den nya metoden är relevant, har relativa och synliga 

fördelar, stämmer med mottagarens värderingar, är enkel att använda, kan testas i liten skala, 

kan anpassas till mottagarens behov samt att det är hög kvalitet på återkopplingen till verk-

samheten. Att de som ansvarar för implementeringen finns kvar i verksamheten även efter den 

initiala fasen ökar chansen för ett lyckat resultat på lång sikt. För att en ny metod ska komma 

till användning är det en grundförutsättning att de som kan tänkas använda metoden känner 

till att den finns (Guldbrandsson, 2007). 

 
Att få leva ett rikt och meningsfullt liv även i senare delen av sitt liv ser vi som en självklar-

het, att se den äldre som en unik individ som förtjänar att behandlas med denna unika respekt 

och mötas av ett totalt accepterande ser vi som en lika självklarhet. Denna respekt och accep-

terande anser vi att teorin om gerotranscendens innefattar och grunden till ett förändrat synsätt 

finns där. Förändringar i beteende och i handlande kan bara vi som själv jobbar med de äldre 

genomföra, med redovisade riktlinjer är detta en full möjlighet. Det finns en oerhörd mängd 

aktiviteter som passar in i dessa riktlinjer, till exempel musik, poesi, naturen, hortikultur, bil-

der, avskildhet och social gemenskap. Med ett flexibelt tänkande och med en förmåga till in-

dividanpassning finns det många kombinationer som passar in i den äldres liv oavsett var i ut-

vecklingen mot gerotranscendens de befinner sig.  

 

Metoddiskussion 

Styrkan med en kunskapsöversikt är att informationen presenteras lättöverskådligt. Svagheten 

med metoden består av faran att felaktiga slutsatser dras då det endast presenterar en begrän-

sad del av all forskning och kunskap som finns (Forsberg & Wengström, 2003). Risken ökar 

även något vid begränsningar i sökstrategin, vilket vi varit medvetna om i vårt val av strategi. 

För att undvika och minimera risken för felaktiga slutsatser har ett så öppet sinne och så stor 
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objektivitet som möjligt varit ledord under hela arbetsprocessen. I sökstrategin visar det sig 

genom valet av databaser, av antalet databaser samt i valda begränsningar. Detta var resultatet 

av ett noga reflekterande. De studier vi valde att läsa var alla på engelska och det fanns en risk 

för feltolkning vid översättningen av andra språk och därmed en felaktighet i resultatet. Detta 

har vi varit medvetna om genom hela processen. Risken för felbedömningar har minimerats 

genom att båda författarna har läst samtliga studier och vi har dessutom använt oss av engelsk 

ordbok online vid översättning av texten. För att ytterligare minimera risken har beprövade 

granskningsmallar använts vid kvalitetsgranskningen. Artikelsammanställningen av de inklu-

derade artiklarna ger möjlighet att kontrollera ursprungskällan och kvalitetsgranskningen vil-

ket ökar trovärdigheten. Det finns även en risk för feltolkning då inte studierna och dess resul-

tat blivit ordagrant översatt. Eftersom båda författarna har tolkat och jämfört studiens resultat 

samt försökt undvika egna värderingar och tolkningar anser vi att trovärdigheten i resultatet är 

hög. De analyserade studierna är av både kvalitativ och kvantitativ typ, detta var ett medvetet 

val eftersom all kunskap som innefattar omvårdnad av äldre utifrån ett gerotranscendent per-

spektiv är relevant till syftet i detta arbete.  

 

Vi valde att skriva om teorin gerotranscendens och dess implementering i omvårdnaden efter-

som det fortfarande är ett relativt outforskat område. Vi ville därför göra en kunskapsöversikt 

för att kunna ta tillvara på så mycket data som möjligt i detta ämne. Vi fann att det var få för-

fattare som forskat och skrivit om ämnet vilket stärkte vår uppfattning om att ämnet behöver 

belysas ytterligare samt att det finns mycket kvar att önska inom forskning i detta ämne. En 

fortsättning om implementering och nya metoder för implementering utifrån teorin om gero-

transcendens vore intressant. Även större och djupare forskning om det gemensamma mellan 

livskvalitet, livstillfredsställelse och gerotrancendens vore önskvärt.  
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Bilaga 1 

Tabell 1. Sökresultat av databassökningarna 

Syftet med sökningen: beskriva teorin om gerotranscendens och dess implementering i omvårdnaden av äldre 
3/4 2008 kl. 
01:40 

Academic search FullTEXT Elite. Limits: Peer reviewed, Fulltext 

Sökordning Sökord Antal referenser 

1 Care 116275 
3 Elderly 107480 
2 Nursing 79653 
4 Older 23871 
9 1 AND 3 4475 

10 1 AND 1 AND 2 3977 
8 2 AND 3 2394 
5 Later life 513 

11 2 AND 5 53 
7 Practical care 12 
6 Gerotranscendence 8 

12 6 AND 2 3 
20 6 AND guidelines 2 
16 7 AND 3 1 
18 7 AND 4 1 
19 7 AND 4 AND 6 1 
13 2 AND 5 AND 6 0 
14 2 AND 3 AND  6 0 
15 1 AND 3 AND 6 0 
17 7 AND 3 AND 6 0 
21 Implementation AND  6 0 

  14 
2008 4/4 09:36 Blackwell Synergy  

 
 

Sökordning Sökord Antal referenser 
1 Care 308250 
5 Later life 215856 
4 Older 182171 
7 Practical care 69618 
2 Nursing 64871 
3 Elderly 56167 
9 1 AND 3 30952 

11 2 AND Later 5 17014 
18 7  AND 4 13910 

8 2 AND 3 12178 
10 1 AND 3 AND 2 11228 
16 7 AND 3 6580 

6 Gerotranscendence 33 
12 6 AND 2 29 
15 1 AND 3 AND 6 12 
14 2 AND 3AND 6 11 
13 2 AND 5 AND 6 5 
21 Implementation AND 6 2 
17 7 AND 3 AND 6 0 
19 7 AND 4 AND 6 0 
20 6 AND guidelines 0 

  0 
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fortsättning.. Tabell 1. Sökresultat av databassökningarna 

Syftet med sökningen: beskriva teorin om gerotranscendens och dess implementering i omvårdnaden av äldre 
4/4 2008  kl. 
13:03 

Oxford Journals  
 

 

Sökordning Sökord Antal referenser 
1 Care 169185 
2 Nursing 17982 
4 Older 7279 
3 Elderly 1968 
9 1 AND 3 116 
5 Later life 93 
7 Practical care 19 

10 1 AND 3 AND 2 6 
6 Gerotranscendence 3 
8 2 AND 3 0 

11 2 AND 5 0 
12 6 AND 2 0 
13 2 AND 5 AND 6 0 
14 2AND 3 AND 6 0 
15 1 AND 3 AND 6 0 
16 7 AND 3 0 
17 7 AND 3 AND 6 0 
18 7 AND 4 0 
19 7 AND 4 AND 6 0 
20 Implementation AND 6 0 
21 6 AND guidelines 0 

  0 
 

5/4 2008 kl 
13;16 

CINAHL Limits: peer reviewed  
 

Sökordning Sökord Antal referenser 
1 Care 299431 
2 Nursing 249869 
4 Older 32901 
3 Elderly 22575 
9 1 AND 3 9258 
8 2 AND 3 5285 

10 1 AND 3 AND 2 3574 
5 Later life 751 

11 2 AND 5 75 
7 Practical care 19 
6 Gerotranscendence 10 

13 2 AND 5 AND 6 8 
20 6 AND guidelines 4 
12 6 AND Nursing 4 
14 2 AND 3AND 6 0 
15 1 AND 3 AND 6 1 
18 7 AND 4 1 
16 7 AND 3 0 
17 7 AND 3AND 6 0 
19 7 AND 4 AND 6 0 
21 Implementation AND 6 0 

  2 
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fortsättning… Tabell 1.  Sökresultat av databassökningarna 

Syftet med sökningen: beskriva teorin om gerotranscendens och dess implementering i omvårdnaden av äldre 
5/4 2008 kl. 
17.30 

COCHRANE  

Sökordning Sökord Antal referenser 
 

1 Care 925 
2 Nursing 117 
3 Elderly 85 
4 Older 22 
7 Practical care 9 

18 7 AND 4  6 
8 2 AND 3 6 
5 Later life 5 
6 Gerotranscendence 0 

10 1 AND 3 AND 2 5 
11 2 AND 5 1 
12 6 AND 2 0 
13 2 AND 5 AND 6  0 
14 2 AND 3 AND 6 0 
15 1 AND 3 AND 6 0 
16 7 AND 3 0 
17 7 AND 3 AND 6 0 
19 7 AND 4 AND 6 0 
20 6 AND guidelines 0 
21 Implementation AND 6 0 

  0 
 

2008 5/4 kl.19;00 PUBMED  

Sökordning Sökord Antal referenser 

3 Elderly 1703080 
1 Care 1053203 
2 Nursing 427972 

9 1 AND 3 191621 
4 Older 157106 

8 2 and 3 51394 

7 Practical care 14412 
5 Later life 21029 

16 7 AND 3 1995 

11 2 AND 5 674 
18 7 AND 4 333 

6 Gerotranscendence 13 

12 6 AND 2 5 
14 2 AND 3AND 6 5 

15 1 AND 3 AND 6 4 
17 7 AND 3 AND 6 2 
19 7 AND 4 AND 6 2 

20 6 AND guidelines 2 
21 Implementation AND 6 2 

13 2 AND 5 AND 6 0 
  6 
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fortsättning.. Tabell 1: Sökresultat av databassökningarna. 

Syftet med sökningen: beskriva teorin om gerotranscendens och dess implementering i omvårdnaden av äldre 
2008 6/4 kl. 08;34          

 
Psychinfo  peer reviewed 

Sökordning Sökord Antal referenser  
4 Older 897223  710220 
1 Care 296818  239858 
2 Nursing 86248  72578   
3 Elderly 83502    7064 
9 1 AND 3 37508    32100  
8 2 AND 3 19048  163 85 

10 1 AND 3 AND 2 15869     13685 
5 Later life 12698  9997 

11 2 AND 5 2852  2305 
6 Gerotranscendence 90  70 

12 6 AND 2 41  31 
15 1AND 3 AND 6 40  32 
14 2 AND 3 AND 6 36  28 

7 Practical care 33  20 
13 2 AND 5 AND 6  28  20 
20 6 AND guidelines 9  7  
18 7 AND 4 7 4   
21 Implementation AND 6 6  3 
16 7 AND 3 0 0 
17 7 AND 3 AND 6 0 0 
19 7 AND 4 AND 6 0 0 

   3 

 
 

Tabell 2: Sökresultat på Googlesökningen; Gerotranscendens OCH Lars Tornstam OCH Barbro Wadensten 
http://www.dfr.se/sgs/aktuellt/wadensten.htm 

 

http://info.uu.se/press.nsf/pm/nytt.hopp.idE5.html 

 

http://www.pubcare.uu.se/care/care/forskningsprojekt/ovrigt3.htm 

 

http://www.pubcare.uu.se/care/care/forskningsprojekt/avslutadeprojekt.htm 

 

http://www.aldrevast.hb.se/nyheter.asp 

 

http://www.sli.se/subjects.asp?sid=0&db=0&st=2&sub=Dofg&s=5&ss=2 

 

http://www.psykologforbundet.se/www/sp/hemsida.nsf/objectsload/SeniorPsyk_3-07/$file/SeniorPsyk_3-

07.pdf 

 

http://foualdre.demo.frontosa.se/BilderBilagor/Bilagor/Monica%20Nordrup.pdf 

 

http://www.dfr.se/sgs/aktuellt/wadensten.htm
http://info.uu.se/press.nsf/pm/nytt.hopp.idE5.html
http://www.pubcare.uu.se/care/care/forskningsprojekt/ovrigt3.htm
http://www.pubcare.uu.se/care/care/forskningsprojekt/avslutadeprojekt.htm
http://www.aldrevast.hb.se/nyheter.asp
http://www.sli.se/subjects.asp?sid=0&db=0&st=2&sub=Dofg&s=5&ss=2
http://www.psykologforbundet.se/www/sp/hemsida.nsf/objectsload/SeniorPsyk_3-07/$file/SeniorPsyk_3-07.pdf
http://www.psykologforbundet.se/www/sp/hemsida.nsf/objectsload/SeniorPsyk_3-07/$file/SeniorPsyk_3-07.pdf
http://foualdre.demo.frontosa.se/BilderBilagor/Bilagor/Monica%20Nordrup.pdf
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fortsättning… Tabell 2. Sökresultat på Googlesökningen; Gerotranscendens OCH Lars Tornstam OCH 
Barbro Wadensten. 

http://www.aldreicentrum.se/documents/index2007.pdf 

 

http://www.soc.uu.se/research/gerontology/pdf/pevik-fasth_brandt.pdf 

 

http://www.cjp.se/nhtsbrev/nhtsbrev44.pdf 

 

http://www.soc.uu.se/research/gerontology/gerotrans.html 

 

n=12 

Tabell 3. .Sökresultat av den systematiska sökningen 
Nr Referens 
1 Moody, Harry R.(2006). Later life and the farther reaches of human nature: Gerontologist, 46, 695-

697 
 

2 Achenbaum, W A.(2006). Gerotranscendence: A Developmental Theory of Positive Aging. By: Age-
ing & Society. Vol. 26, 670-671. 

 
3 Braam, A W., Bramsen, I., van Tilburg, T G., van Der Ploeg, H M. Deeg, D J. H.(2006). Cosmic 

Transcendence and Framework of Meaning in Life: Patterns Among Older Adults in The Nether-
lands. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences & Social Sciences, 61, 121-128. 

 
4 Dalby, P. (2006) Is there a process of spiritual change or development associated with ageing? A 

critical review of research. Aging & Mental Health, Jan2006, 10, 4-12.  

 
5 Wadensten, B. (2005).  Introducing older people to the theory of gerotranscendence. Journal of Ad-

vanced Nursing. 5, 381-388. 

 
6 Moody, H R. (2005).  Dreams for the Second Half of Life. Journal of Gerontological Social Work, 

2005, 45, 271-292. 

 
7 Adams, K B. (2004). Changing investment in activities and interests in elders’ lives: theory and 

measurement. International Journal of Aging & Human Development, 58, 87-108. 

 
8 Wadensten, B. & Carlsson, M. (2003). Theory-driven guidelines for practical care of older people, 

based on the theory of gerotranscendence. Journal of Advanced Nursing, 41, 462-470.  

 
9 Wadensten, B. &  Carlsson, M. (2001).  A qualitative study of nursing staff members’ interpretations 

of signs of gerotranscendence. Journal of Advanced Nursing, 36 , 635-642. 

 

http://www.aldreicentrum.se/documents/index2007.pdf
http://www.soc.uu.se/research/gerontology/pdf/pevik-fasth_brandt.pdf
http://www.cjp.se/nhtsbrev/nhtsbrev44.pdf
http://www.soc.uu.se/research/gerontology/gerotrans.html
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fortsättning… Tabell 3. Sökresultat av den systematiska sökningen. 
Nr Referens 
 
10 Jonson, H. & Magnusson, J A. (2001).  A new age of old age? Gerotranscendence and the re-

enchantment of aging. Journal of Aging Studies. 15, 318. 

 
11 Lewin F A. ( 2001).  Gerotranscendence and different cultural settings. Ageing & Society, 21, 395.  

 
12 Tornstam, L. (2000). Transcendence in Later Life. Generations. 23 , 10. 

 
13 Tornstam, L. (1997). Gerotranscendence: The contemplative dimension of aging. Journal of Aging 

Studies. 11, 143.  

 
14 Schroots, J J F. (1996). Theoretical developments in the psychology of aging. By:, Johannes J.F.. 

Gerontologist,36, 742. 
 

15 Wadensten B. & Carlsson M. (2007).The theory of gerotranscendence in practice: guidelines for 
nursing – part II. International Journal of Older People Nursing, 4,  295-301. 
 

16 Wadensten B. &  Carlsson M. (2007).  Adoption of an innovation based on the theory of gerotran-
scendence by staff in a nursing home – part III. International Journal of Older People Nursing, 4, 302-
14  
 

17 Patton J F.(2006).  Jungian spirituality: a developmental context for late-life growth. Am J Hosp Pal-
liative Care. 4, 304-8.  
 

18 Raes F, Marcoen A.(1998). [Gerotranscendence in the second half of life: first empirical investigation 
in Flanders] Tijdschr Gerontol Geriatr. 4,150-9  
 

19 Braam AW, Deeg DJ, van Tilburg TG, Beekman AT, van Tilburg W. (1998). [Gerotranscendence as 
a life cycle perspective: an initial empirical approach among the elderly in The Netherlands]Tijdschr 
Gerontol Geriatr. 1, 24-32.  
 

20 Tornstam L. (1996). Caring for the elderly. Introducing the theory of gerotranscendence as a supple-
mentary frame of reference for caring for the elderly. Scand J Caring Sci.3, 144-50. 
 

  
21 Nilsson M, Ekman SL, Ericsson K, Winblad Bosomed characteristics of the quality of life in old age 

illustrated by means of Allardt’s concept. Scand J Caring Sci. 2, 116-21. 
 

22 Tornstam, L & Törnqvist, M, (2000). Nursing Staff’s Interpretations of “Gerotranscendental Behavior” in the 
Elderly. Journal of aging and identity, 5  
 

23 Nygren, B., Norberg, A & Lundman, B ( 2007). Inner strength as disclosed in Narratives of the oldest 
old. Qualitative Health research.17, 
 

24 Onedera, J D & Stickle, F (2008). Healthy Aging in later life. The family Journal 16, 73 
 
 

25 Wadensten, B., (2003). Gerotranscendence from a Nursing Perspective – from Theory to 
Implementation, Acta Universitatis Upsaliensis, Comprehensive Summaries of Uppsala Dis-
sertations from the Faculty of Social Sciences 130, Uppsala 
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fortsättning… Tabell 3. Sökresultat av den systematiska sökningen. 
Nr Referens 
 
26 Tornstam, L., (2003). Gerotranscendence from young old age to old old age. Online publication from 

The Social Gerontology Group, Uppsala 
 

27 Jannie Pevik Fasth & Torbjörn Brandt, (2007). Gerotranscendens i förebyggande hälsosamtal (B-
uppsats vid Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi) 
 

28 Richard Hawley Trowbridge, R.H., (2007). Wisdom and lifelong learning in the twenty-first century, 
London Review of Education, 5, 159-172 
 

29 Bruyneel, S., Marcoen, A., and Soenens, B., (2005). Gerotranscendence: Components and Spiritual 
Roots in the Second Half of Life 
 
 

30 Verbraak, A., (2000). Gerotranscendence: An Examination of a Proposed Extension to Erik Erikson’s 
Theory of Identity Development,  
 

31 Marusarz, M., (1999). Vishet i ett åldrandeperspektiv. En fenomenologisk-hermeneutisk studie (Wis-
dom in an Ageing Perspective. A phenomenological and hermeneutic study), Doctoral thesis, no 
1999:41. Department of Education and Teaching Methods for Natural and Social Sciences. Centre for 
Research in Teaching and Learning, Luleå University of Technology 
 

32 Adams K B. (2001). Depressive symptoms, depletion, or developmental change? Withdrawal, apathy, 
and lack of vigor in the Geriatric Depression Scale. Gerontologist. 6, 768-77.  
 

                                                                                                                        n= 32(38) 

  
 
Tabell 4. Resultat av personlig kontakt med Barbro Wadensten:  2007 12 21 09:34 
Nr Referens 
1 Wadensten, B., (2007). The theory of gerotranscendence as applied to gerontological nursing - Part I, 

International Journal of Older People Nursing 2, 289-294 
 

2 Wadensten, B., (2006). An analysis of psychosocial theories of ageing and their relevance to practical 
gerontological nursing in Sweden, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, 347-354  
 

3 Wadensten, B. & Hägglund, D., (2006). Older people’s experience of participating in a reminiscence 
group with a gerotranscendental perspective: reminiscence group with a gerotranscendental perspec-
tive in practice, International Journal of Older People Nursing 1, 159–167  
 

4 Wadensten, B: The content of morning time conversations between nursing staff and residents 
 

5 Wadensten, Barbro: Life situation and daily life in a nursing home as described by nursing home 
residents 

6 Wadensten, Barbro : How nursing home staff deal with residents who talk about death,  
 

                                                                                                                      n= 6 (38) 
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Bilaga 2 
 
Tabell 1: Bortfallsredovisning n=25 
Artikel Dokument typ Ej uppfyllt syf-

te 
Ej uppfyllda 
kriterier 

Ej omvårdnadsperspektiv 

Achenbaum, W A, 2006 
 

X    

Adams, K B, 2001 
 

 X X X 

Adams, K B, 2004 
 

 X X X 

Braam AW, Deeg DJ, van 
Tilburg TG, Beekman AT, 
van Tilburg W. 1998 
 

  X X 

Braam, A W.; Bramsen, I; 
van Tilburg, T G.; van Der 
Ploeg, H M.; Deeg, D J. H.. 
2006 
 

 X delvis X 
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 X delvis X 

Jonson, H; Magnusson, J A. 
2001 
 

 X delvis X 
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X 
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 X delvis X 
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X X delvis X 
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 X delvis X 
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 delvis delvis  
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 X X X 

Patton JF. 2006. 
 

 X delvis X 
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2007 
 

X X delvis X 

Raes F, Marcoen A. 2001 
 

  X X 

Schroots, J J F. 1996.  
 

X X delvis X 
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X delvis delvis delvis 
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 X X X 
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 X X X 
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fortsättning…Tabell 1: Bortfallsredovisning n=25 
Artikel Dokument typ Ej uppfyllt syf-

te 
Ej uppfyllda 
kriterier 

Ej omvårdnadsperspektiv 

 
Wadensten, B. 2003. 
 
 
 

 
 
 

   
 

Wadensten, B., 2007, 
 

 delvis delvis  

Wadensten, B. The content of 
morning time conversations 
between nursing staff and 
residents 
 

 X delvis  

Wadensten, B.  Life situation 
and daily life in a nursing 
home as described by nursing 
home residents 
 

 X delvis  

Wadensten, B.  How nursing 
home staff deal with residents 
who talk about death 

 X delvis  

 
 


