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Sammanfattning 

Bakgrund: 
Att drabbas av en cancersjukdom kan leda till rädsla och osäkerhet men 

även till livsförändringar som patienten kan behöva anpassa sig till. 

Förmågan att anpassa sig kan ske hos patienter med en cancersjukdom 

genom copingstrategierna religion och andlighet. Dessa copingstrategier kan 

hjälpa patienterna att hantera situationen och därmed också finna en tröst 

och ett stöd.  

Syfte: 
Var att beskriva religion och andlighet som copingstrategier hos patienter 

med en cancersjukdom. 

Metod: 
Denna litteraturöversikt grundar sig på tio stycken vårdvetenskapliga artiklar 

som är utgivna mellan åren 2007-2013. Artiklarna är hämtade från 

databaserna CINAHL plus with full text och MEDLINE with full text. 

Artiklarna har bearbetats och analyserats stegvis.  

Resultat: 
Resultatet presenteras med hjälp av tre huvudteman; Gud och andlighet, 

Positiv och negativ religiös coping och Religiöst och andligt stöd. Alla dessa 

huvudteman innehåller även underteman. Gud och andlighet innebar att 

många patienter förlitade sig till Gud och sin andlighet samt att Gud kunde 

beskrivas och ses på olika sätt. Positiv och negativ religiös coping användes 

mer av kvinnor medan män använde sig mera utav en negativ religiös 

coping. Religiöst och andligt stöd visades vara något som inte togs upp av 

vårdgivare trots att nästan alla patienter önskade någon typ av andlig vård. 

Diskussion: Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson menar att alla människor på något 

sätt är andliga eller religiösa och att det inom vården måste uppmärksammas 

mer för att minska lidandet. Att använda religion och andlighet som en 

copingstrategi har kommit att bli ett verktyg för patienterna att kunna 

hantera deras cancersjukdom. De eventuella existentiella frågorna kunde 

enligt många patienter och Katie Eriksson endast bli besvarade genom 

religion och andlighet. 

Nyckelord: religion, cancer, coping, andlighet och religiös coping. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: To be suffering from a cancer disease can lead to fear and insecurity but 

also to the life changes that the patient may need to adjust to. The ability to 

adapt often occurs in patients with a cancer disease through the coping 

strategies religion and spirituality. These coping strategies can help patients 

to cope with the situation and therefore find comfort and support.  

Aim: 
Was to describe religion and spirituality as coping strategies in patients with 

a cancer disease.  

Method: This literature review is based on ten healthcare scientific articles published 

between the years 2007-2013. The articles can be found in the databases 

CINAHL Plus with Full Text and MEDLINE with full text. The articles 

have been processed and analysed. 

Results: The result is presented using three main themes; God and spirituality, 

Positive and negative religious coping and Religious and spiritual support. 

All these main themes include subthemes. God and spirituality meant that 

many patients relied to God and their spirituality and that God could be 

described and viewed in different ways. Positive and negative religious 

coping was used more by women while men used more of a negative 

religious coping. Religious and spiritual support appeared to be something 

that was not addressed by health care providers despite the fact that almost 

all patients wanted some type of spiritual care. 

Discussions: Nursing theorist Katie Eriksson believes that all human beings are somehow 

spiritual or religious and that the healthcare needs to give more attention in 

order to reduce suffering. The use of religion and spirituality as a coping 

strategy has become a tool for patients to cope with their cancer disease. 

The eventual existential questions according to many patients and Katie 

Eriksson could only be answered through religion and spirituality. 

Keywords: religion, cancer, coping, spirituality and religious coping. 
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Inledning 

Vi har under vår utbildning stött på många olika patienter som har varit i behov av vård på 

grund av en cancersjukdom. Vi har då uppmärksammat att religion och andlighet inte beaktas 

i så stor utsträckning av vårdpersonal i vårdandet av patienter med en cancersjukdom. Detta 

trots att vi har stött på patienter som har tyckt att religion och andlighet är bra copingstrategier 

för att hantera cancersjukdomen. Varför religion och andlighet inte beaktas kan bero på 

okunskap kring hur dessa kan användas som copingstrategier. Vårdpersonal kan därför 

behöva en ökad förståelse för religionen och andlighetens betydelse hos patienter med en 

cancersjukdom. 

 

Bakgrund 

Hur människan hanterar en cancersjukdom och dennes val av copingstrategier är ett viktigt 

och välstuderat område (Lavery & O`Hea, 2010). En cancersjukdom är för många patienter 

förenat med osäkerhet och rädsla. Att anpassa sig till de livsförändringar som en 

cancersjukdom kan föra med sig kan leda till ett psykiskt lidande. Denna typ av lidande kan 

vara depression eller ångest och kan därmed ha en negativ inverkan på livskvaliteten. 

Patienter som har en cancersjukdom använder sig ofta av religiösa aktiviteter som en 

copingstrategi då det ses som ett stort stöd (Strang, Strang & Ternestedt, 2001). Trots detta så 

uppmärksammas inte det andliga och religiösa behovet hos patienter av vårdpersonal. 

Orsaken kan vara att personal har annorlunda prioriteringar samt en brist på tid och 

kunskap.    

Då denna litteraturöversikt handlar om patienter med en cancersjukdom och deras 

användande av religion och andlighet som copingstrategier har litteraturöversiktens författare 

valt att beskriva cancersjukdomarnas förekomst i världen. Dessa har ökat och under 2012 

diagnostiserades ca 14,1 miljoner människor med cancer varav 8,2 miljoner dog av sin 

cancersjukdom (Cancerfonden, 2014). Man har de senaste åren sett en stadig ökning av antal 

cancerfall och man beräknar att det år 2030 kommer vara 21,4 miljoner människor som 

diagnostiseras med en cancersjukdom. De fem vanligaste cancersjukdomarna i världen är 

lungcancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, magsäckscancer och prostatacancer 

(Cancerfonden, 2011). I världen är den vanligaste cancerformen hos kvinnor bröstcancer och 

hos män lungcancer (Cancerfonden, 2012).  
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Coping, copingstrategier och copingprocessen 

Att drabbas av en cancersjukdom kan innebära en existentiell kris där de existentiella frågorna 

blir centrala men också svåra att tala om (Milberg, 2012). Hos en patient som har drabbats av 

en cancersjukdom kan insikten om realiteten inför döden komma plötsligt. De existentiella 

frågorna kan därför bli fler och när svaren blir svåra att finna kan patienten hamna i en 

existentiell kris.  

Hur man väljer att hantera konflikter och existentiella frågor kallas för coping (Brattberg, 

2008; Sand, 2013). Coping är de ansträngningar som görs för att kunna minska eller klara av 

konflikter och på så sätt få svar på de existentiella frågorna som kan uppkomma. Dessa 

ansträngningar som görs kallas också för copingstrategier (Sand, 2013). Copingstrategierna 

kommer naturligt hos patienter och är individuella samt beroende på ens egen förmåga att 

hantera känsliga situationer (Brattberg, 2008). Copingstrategierna är också en del av 

copingprocessen vars mål är att individens emotionella, fysiska och psykiska stress ska 

minska. Detta i förhållande till händelser i livet samt dagliga moment som kan vara irriterande 

och krävande. För att kunna lyckas med sin copingprocess måste individen ha kunnat öka sin 

självtillit. Självtilliten ökar också individens sätt att kunna motstå och lösa kriser i framtiden. 

För att lyckas med copingprocessen krävs det dock att människan har bra copingresurser. De 

inre copingresurserna kan vara tankar, känslor, självkänsla, problemlösningskontroll eller 

förmåga att hantera relationer. De yttre copingresurserna kan vara familj, religion, kultur, 

arbete, ekonomi och rehabilitering. Men om individens copingresurser inte räcker till för en 

copingprocess kommer krisen att istället leda till psykiska problem, men också till ett 

lidande.   

Religiös coping är en copingtrategi som är kopplad till religion och kan enligt Cummings 

och Pargament (2010) uppstå när ens egen hälsa och livskvalité är hotad eller om sjukdomen 

hotar relationen till Gud. Då kan patienten vända sig till den religiösa copingen för att kunna 

med hjälp av den försöka hantera och övervinna den stress som uppstår vid ohälsa. Detta sker 

genom att patienten börjar be till Gud om att bli helad, få vägledning och en emotionell 

styrka. De kan också vända sig till olika religiösa samfund för tröst och stöd. Förutom detta 

kan patienten genom att reflektera över religionens mest centrala delar och begrepp försöka få 

ett perspektiv på sin situation.  
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Religion och andlighet  

Författarna till denna litteraturöversikt har valt att särskilja mellan religion och andlighet och 

har därför valt att definiera dem var för sig. Religion och andlighet används ofta som 

copingstrategier för att hantera en cancersjukdom, vilket hos många äldre är en källa till hopp, 

mening och syfte (Koening, 1998).     

Andlighet är mänskliga strävanden som fungerar meningsskapande samt stresshanterande 

(Brattberg, 2008). Genom andlighet söks en existentiell mening och består precis som 

religionen av erfarenheter, tankar, känslor och beteenden. Dock är andlighet till skillnad från 

religion oorganiserad, saknar lära, samt är individuell. Att använda andlighet i en existentiell 

kris kan vända meningslöshet till mening och hopplöshet till hopp.  

Att vara religiös innebär att man hänför sig till trossatser och sedvänjor samt att man 

accepterar traditionerna som ingår i ens religion (Sherman, 2010). För många människor kan 

religionen utgöra en grund för mening och syfte i livet och den bidrar med de moraliska koder 

vilka vi lever genom. En av de vanligaste religiösa copingstrategierna för patienter som har en 

cancersjukdom är att kunna förlita sig på Gud (McLaughlin et al., 2013). Det är då Gud som 

är ansvarig för deras framtid och hur sjukdomen ska fortskrida. Gud definieras som något 

övernaturligt som har ett övergripande inflytande på människors tillvaro och öde ("Gud", 

2014). Det kan inom de olika religionerna finnas både en eller flera gudar och genom 

historien har människan alltid trott på dessa i olika former, i vissa religioner mer eller mindre. 

Ett exempel är Buddismen där man inte föreställer sig en enda Gud och där Gud inte heller 

anses vara det viktigaste.  

Koenig, George och Siegler (1988) beskriver att 25-33% av äldre vuxna uppger att de 

klarar av hälsoproblem och åldersrelaterade stressfaktorer främst genom religiösa övertygelser 

och beteenden. Religion kan enligt Koenig (1998) också användas som ett stöd eller en tröst 

hos de patienter som är fysiskt eller psykiskt svårt sjuka med hjälp av böner och en 

tillförlitlighet till Gud samt tro. Detta märks tydligt hos patienter som har en cancersjukdom 

då många av dem hanterar sin sjukdom genom att vända sig till sin religion (McLaughlin et 

al., 2013). Det är därför viktigt att komma ihåg när man vårdar en patient att människor kan 

ha en andlig och religiös dimension, samt att sjukdom och död kan innebära att den sjuke 

erhåller en möjlighet för andlig tillväxt (Brattberg, 2008; Sherman, 2010).  
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Val av begrepp  

I denna litteraturöversikt kommer författarna att använda begreppet "patient/patienter med en 

cancersjukdom" istället för exempelvis cancerpatient/cancerpatienter. Detta då Willman 

(2009) menar att en person inte är sin cancersjukdom utan är en människa som lever med sin 

cancersjukdom. Författarna har även valt att använda begreppet patient istället för person då 

Dahlberg och Segesten (2010) betonar att patient begreppet beskriver en person som har 

någon form av kontakt med sjukvården.  

 

Tidigare forskning 

Religion och andlighet är enligt Winkelman et al. (2011) något som många människor med en 

svår sjukdom anser vara av stor vikt och även av stor betydelse för hur de själva upplever 

sjukdomen och hur de hanterar stressen som uppstår. Religiös och andlig coping är också 

kopplad till patienternas livskvalitet och har en dämpande effekt på fysiska symtom.    

Hebert, Zdaniuk, Schulz och Scheier (2009) beskriver att många studier om religion och 

andlighet har använt patienters olika religiösa eller andliga handlingar såsom böner och 

kyrkobesök som ett sätt att generalisera för hur religion och andlighet används i svåra kriser. 

Dock menar Hebert et al. (2009) att detta ger en felaktig och en alltför generell bild av hur 

religion och andlighet egentligen används som en copingstrategi. Koenig, McCullough och 

Larson (2001) fann i en litteraturgranskning av 101 studier att 47 stycken av dem inte 

särskilde på religion och andlighet utan benämnde det endast som religiös tillhörighet. 

Resterande 54 studier baserades på hur ofta deltagarna besökte kyrkor, var medlemmar i 

församlingar eller om deltagarna själva uppgav sig vara religiösa eller andliga. Dessa 54 

studier enligt Koenig et al. (2001) gav därför en mer korrekt generell bild av hur religion och 

andlighet kan användas i svåra situationer, exempelvis vid en cancersjukdom.  

För att få en mer korrekt generell bild av människors användning av religion och andlighet, 

fokuserar man idag mer på människans olika emotionella, kognitiva, sociala och fysiologiska 

dimensioner när man studerar religion och andlighet (Hill & Pargament, 2003). Dock kan 

man fortfarande inte bevisa eller motbevisa om religion och andlighet har en skadande effekt 

på hälsan. Enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson är hälsa, som tillhör ett av 

konsensusbegreppen, det tillstånd som kännetecknar människan och dennes fysiska och 

kroppsliga skick (Eriksson, 2014). Hälsa är något som hela tiden kan förändras och behöver 

inte nödvändigtvis endast existera vid frånvaro av sjukdom.   
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För att få en bättre förståelse av människans användande av religion och andlighet så 

används idag olika skattningsskalor inom forskningen som bättre och på ett djupare sätt kan 

beskriva hur religion och andlighet används som copingstrategier (Büssing, Janko, Baumann, 

Hvid & Kopf, 2013). Två exempel på skalor kan vara Religious/Spiritual Coping Scale 

(RCOPE) innehållande 14 påståenden, där varje besvaras med ett av dem fyra 

svarsalternativen som kan vara "inte alls" till "stämmer mycket väl". Den andra skalan är 

Spiritual Well-Being FACIT-Sp12 som är en skala med 12 påståenden som poängsätts från 0-

5 där fem betyder att man instämmer helt. Exempel på påståenden i skalan FACIT- Sp12 kan 

vara "jag har en anledning till att leva", "livet har varit produktivt", "det finns ett syfte till att 

leva" och "livet saknar mening och syfte".  

 

Religion och andlighet i världen  

Internationellt sett anser sig åtta av tio personer tilhöra en specifik religion ( Pew Research 

Center, 2012 ). Dessa anses tillsammans vara ungefär 6 miljarder vuxna och barn i mer än 

230 länder i världen. Detta motsvarar 84 % av världsbefolkningen år 2010, som då var ca 7 

miljarder.  

Den vanligaste religionen i världen är Kristendomen med upp emot två miljarder 

anhängare, där efter kommer Islam med cirka två miljarder, Hinduismen med en miljard, 

Buddhismen med 500 miljoner och Judendomen med 14 miljoner (Pew Research Center, 

2012). Förutom dessa religioner så anser sig 400 miljoner människor utöva olika 

folkreligioner eller traditionella religioner så som kinesika folkreligioner, afrikanska 

traditionella religioner och australiska aborginiska religioner. Lite mindre än en procent av 

världens befolkning, 58 miljoner, tillhör andra religioner.  

Ungefär 16 % av världens befolkning anser sig inte ha någon religiös tillhörighet vilket 

därmed utgör den tredje största gruppen efter kristendomen och muslimerna (Pew Research 

Center, 2012). Trots att dessa personer inte har en religiös tro så är det ändå många av dem 

som har religiösa eller andliga övertygelser. Exempelvis så kan de tro på en Gud eller en 

universiell ande.  

 

Kristendom internationellt  

Av alla världens kristna är ungefär hälften av dem katoliker, 50 % (Pew Research Center, 

2012 ). Uppskattningsvis tillhör 37 % av kristna den protestantiska traditionen, den ortodoxa 

traditionen utgör tolv procent. Dem människor som tillhör andra traditioner och som ser sig 
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själva som kristna, exempelvis Mormoner och Jehovas vittnen, utgör ca en procent av den 

globala kristna befolkningen.  

Kristendomen har sitt historiska ursprung i Mellanöstern-Nordafrika (Pew Research Center, 

2012 ). Sedan dess har den spridit sig till andra delar av världen, så som Europa (26 %), 

Latinamerika och Karibien (24 %), Asien och Stillahavsområdet (13%) och Nordamerika 

(tolv procent). Mindre än en procent av världens kristna befinner sig i Mellanöstern och 

Nordafrika. Ungefär 87 % av kristna I världen bor I länder där dem är I majoritet.   

 

 

Religion och andlighet i Sverige 

Sverige har de senaste åren blivit ett sekulariserat land där kristendomen och Svenska kyrkan 

inte längre spelar en lika viktig roll för den enskilda individen (Öljarstrand, 2011). Enligt 

World Value Study är Sverige ett av de mest sekulariserade länderna i världen (Ahmadi, 

2006). Dessutom har även andra former av religion än Kristendomen börjat träda fram i det 

svenska samhället och en av dem kan kallas för privat religion. Den privata religionen kan 

bestå av en tro på en andlig makt, gudomlighet och/eller en tro på någon form av liv efter 

döden.   

Ahmadi (2006) poängterar att i de skandinaviska länderna, bland annat i Sverige, att ett 

medlemskap i kyrkan inte nödvändigtvis behöver betyda att man är religiös eller andlig. 

Istället ses det vanligtvis som ett uttryck för solidaritet till samhället och dess värderingar. 

Med detta menas att ett medlemskap i kyrkan i de skandinaviska länderna kanske inte har 

samma religiösa betydelse som det kan ha i andra länder.  

 

Religiositet och andlighet inom den svenska sjukvården  

I en avhandling av Udo (2012) beskrivs sjuksköterskor och undersköterskor upplevelser och 

attityder i vårdandet av patienter med en cancersjukdom samt vilka svårigheter för 

existentiella frågor som sjuksköterskorna och undersköterskorna upplever. I avhandlingen 

framkommer det att vårdpersonalen uppmärksammade existentiella frågor som innefattade det 

religiösa och det andliga. Trots detta valde vårdpersonal att inte besvara dessa existentiella 

frågor som patienterna med en cancersjukdom gav uttryck för på grund av en rädsla att säga 

saker på ett felaktigt sätt. Vidare kunde det ses att vårdpersonal hindrade sig själva från att 

uppmärksamma de existentiella frågorna som patienten med en cancersjukdom kunde ha om 

dem hade ett alltför strängt medicinskt fokus eller var rädda för att bli känslomässigt tagna.    
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Ett annat hinder för att uppmärksamma religiositet och andlighet i vårdandet av patienter 

med en cancersjukdom var det höga antalet patienter samt underbemanning på avdelningarna 

(Udo, 2012). Detta var även en av anledningarna till att patienterna med en cancersjukdom 

inte vågade säga till vårdpersonalen att de önskade att få samtala med någon om religiösa eller 

andliga frågor.  

 

Problemformulering 

Inom de närmsta åren kommer cancersjukdomarna i världen att öka, vilket i sin tur kommer 

kräva en utökning av cancersjukvården. Religion och andlighet kan vara av stor vikt för 

patientens välbefinnande och används ofta som copingstrategier. Det finns idag en brist i 

bemötandet kring religion och andlighet hos patienter med en cancersjukdom av vårdpersonal. 

Det är därför av stor vikt att denna kunskap kring religionens och andlighetens betydelse vid 

cancersjukdom utvecklas. På så sätt kan en eventuell förbiseelse av det andliga och religiösa 

vårdandet minska vilket det idag oftast görs.  

 

Syfte 

Var att beskriva religion och andlighet som copingstrategier hos patienter med en 

cancersjukdom.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Enligt Katie Eriksson är människan i behov av en form av relation till Gud eller en tro 

(Eriksson, 2002; 2014). Denna relation beskriver hon som något som finns i ett andligt 

livsrum och som finns utanför det själsliga och kroppsliga. Det andliga livsrummet är olika 

stort hos människor men har dock lika stor betydelse i deras liv. Tron är en kraft och impuls 

som är livsgivande som får människor att fortsätta leva vid svåra situationer (Eriksson 2002; 

2014). Människor som inte har någon tro med trosinnehåll kan hantera problem och hinder 

som uppstår i livet, till exempel sjukdom, genom att istället fly verkligheten. Ett exempel på 

detta kan vara att inta droger (Eriksson, 1992, s. 37). Detta menar Eriksson kan bero på att 

vårdpersonalen inte ser patientens helhet och därmed inte deras andliga och religiösa behov I 

en tillräckligt stor utsträckning. Ett skäl till detta kan vara att fördomar och okunskap sätter 
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stopp för att den professionella vårdpersonalen ska bemöta andliga och religiösa behov precis 

som de kroppsliga.    

Att bemöta patienters religiösa och andliga behov skulle enligt Eriksson (2002; 2014) även 

kunna minska patienters lidande, men kräver att vårdpersonalen är osjälvisk, storsint och 

modig jämtemot patienten. Patientens lidande kan delas in i tre olika former; 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Eriksson, 2001). Sjukdomslidande är när 

patienten upplever lidande i relation till sjukdom och behandling. Livslidande är när patienten 

lider av att leva sitt liv kring andra människor och den sista är vårdlidande som kan uppstå då 

en individ lider på grund av vård eller brist på vård. Det är därför viktigt att se patienters 

religiositet och andlighet samt inbringa hopp då religionen och andligheten är ett sett att leva 

och utgå ifrån, precis som alla andra livsstilar. Att som patient hoppas innebär ett hopp om 

framtiden och att man ännu inte gett upp. Hoppet gör att man har en livsvilja. Att tro på en 

viss religion eller att vara andlig utgör även drivkraften för vetande.  

Den här teorin av Katie Eriksson kommer att användas i denna litteraturöversikts 

resultatdiskussion för att diskutera resultatet mot teorin för att fördjupa kunskapen kring hur 

patienter med en cancersjukdom använder religiösa eller andliga copingstrategier.  

 

Metod 

Enligt Segesten (2006a), ska en litteraturöversikt kartlägga det aktuella kunskapsläget inom 

ett visst område. I den typen av översikt sker en sökning av vetenskapliga artiklar som kan ha 

både kvalitativ och kvantitativ utgångspunkt.    

En kvantitativ studie innebär en kartläggning av problemområden genom mätningar av 

olika variabler samt jämförelser mellan dessa för att kunna fastställa skillnader och likheter 

med hjälp av olika tabeller (Segesten, 2006b). I en kvalitativ studie strävar man efter en ökad 

förståelse av ett problem eller olika fenomen utifrån patienters upplevelser, förväntningar, 

erfarenheter och behov (Friberg, 2006a). Författarna till denna litteraturöversikt valde att ha 

med både kvalitativa och kvantitativa resultatartiklar för att få en så bred förståelse som 

möjligt av det aktuella problemet.  

 

Datainsamling och urval 

Framtagandet av resultatartiklar skedde genom databaserna CINAHL plus with full text 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och MEDLINE with full text 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Sökorden som användes var 
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religion, cancer, coping, spirituallity och religious coping.  Alla sökorden användes inte 

samtidigt och kombinerades i vissa sökningar med sökoperatoren AND eller genom 

frisökning. En översikt över sökningen finns beskriven i sökmatrisen i Bilaga 1.    

Urvalet av artiklar gjordes genom att göra avgränsningar i databaserna CINAHL och 

MEDLINE. De begränsningar som gjordes i olika kombinationer var med hjälp av årtal; 

2004-2014, full text, geografi; Europa, peer reviewed samt att artikeln skulle vara skriven på 

engelska. Begränsning av språk gjordes för att begränsa sökningen till engelska då de flesta 

vetenskapliga artiklar skrivs på detta språk.     

Utifrån användandet av sökorden samt avgränsningar i databaserna lästes abstrakten på de 

artiklar som var originalartiklar och som hade en titel som var av intresse för denna 

litteraturöversikt. Om artikeln efter läsning av abstraktet fortfarande var relevant sparades 

artikeln för vidare bearbetning.    

Inledningsvis granskades artiklarnas evidens och kvalitet utifrån fyra kriterier; om 

artiklarnas resultat var relevant för syftet, om de på något sätt var etiskt granskade, 

referentgranskade (peer reviewed) samt om deltagarna var tydligt beskrivna i studien. Dessa 

fyra kriterier valdes ut som de mest relevanta utifrån Fribergs (2006b) förslag på frågor vid 

granskning av kvalitativa och kvantitativa studier. För att granska artiklarnas evidens och 

kvalité delades artiklarna upp lika mellan författarna och de som inte uppfyllde dessa kriterier 

exkluderades. Resultatdelen på de artiklar som författarna hade kvar översattes till svenska 

med hjälp av en engelsk ordbok.   

De artiklar som valdes till resultatdelen i denna litteraturöversikt bestod av två med 

kvalitativ och åtta med kvantitativ ansats. Beskrivningar av resultatartiklarna finns i matrisen i 

bilaga 2.  

 

Dataanalys 

Efter att datainsamlingen var gjord utfördes en dataanalys.     

Fribergs (2006b) tre analyssteg användes som mall för att analysera artiklarna vilket 

gjordes av författarna tillsammans. I första steget lästes alla översättningarna av artiklarnas 

resultat igenom för att få en förståelse av artiklarna och därefter förkorta till 

sammanfattningar. För att genomföra det andra steget valde litteraturöversiktens författare att 

skriva varje artikels sammanfattning i punktform på en whiteboard tavla. Detta gjorde det 

möjligt att urskilja likheter respektive skillnader i artiklarnas resultat. I det sista steget kunde 

en sammanställning av resultatet göras genom att identifiera teman respektive underteman 

utifrån artiklarnas likheter och skillnader.   
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Forskningsetiska överväganden 

De vetenskapliga artiklarna som valts till denna litteraturöversikt har beskrivit 

forskningsetiska överväganden. Forsberg och Wengström (2013) understryker att det är av 

stor vikt att den vetenskapliga studien har blivit godkänd av den etiska kommittén. Detta för 

att påvisa att den vetenskapliga artikeln är av hög kvalité.    

Författarna till denna litteraturöversikt har granskat artiklarna med ett kritiskt 

förhållningssätt. Översättandet av artiklarna har skett på ett så korrekt sätt som möjligt med 

hjälp av ordbok för att undvika feltolkningar. Under urvalet av resultatartiklar förhöll sig 

författarna öppna för att inte på något sätt vinkla resultatet.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras genom tre huvudteman tillsammans med underteman. Det första temat 

är Gud och andlighet med underteman Olika bilder av Gud, Att samtala med Gud och Att få 

svar på de existentiella frågorna. Det andra temat är Positiv och negativ religiös coping med 

underteman Positiv religiös coping och Negativ religiös coping. Det tredje temat är Religiöst 

och andligt stöd.  

Gud och andlighet  

Det framkom att många av patienterna med en cancersjukdom förlitade sig till Gud för att 

finna stöd och tröst men också för att hitta en förklaring till sjukdomen och varför de själva 

hade drabbats (Gall, Kristjansson, Charbonneau & Flolack, 2009; Gullatte, Brawley, Kinney, 

Powe & Mooney, 2010; Hvidt, Iversen & Hansen, 2013; Johannessen- Henry, Deltour, 

Bidstrup, Dalton & Johansen, 2013; Swinton, Bain, Ingram & Heys, 2011; van Laarhoven, 

Schilderman, Vissers, Verhagen & Prins, 2010). Gud kunde infinna sig i olika skepnader och 

hade olika betydelser för patienterna med en cancersjukdom.   

 

Olika bilder av Gud  

Gud kunde innebära olika saker för patienter med en cancersjukdom inom olika religioner 

men också mellan dem patienter som delade en och samma religion (Gall et al. 2009; van 

Laarhoven et al. 2010). Gud behövde inte ta gestalten av en traditionell sådan, som till 

exempel från en specifik religion utan kunde vara ytterst personlig. Med detta menades att 



 
 11 (34) 

 

den Gud man relaterade till kunde vara en avliden familjemedlem eller i form av en 

skyddande ängel (Hvidt et al., 2013).     

Den bild av Gud som patienterna med en cancersjukdom hade och hur de ansåg att Gud 

hjälpte dem med deras cancersjukdom var relaterad till vilket typ av copingstrategi som 

användes (van Laarhoven et al., 2010). Att ha en bild av Gud utifrån en specifik religion var 

relaterade till olika copingstrategier. Dessa var att få information, råd och ett stöd relaterade 

till cancersjukdomen. Den copingstrategi som gick ut på att man vände sig till sin religion 

användes främst av kvinnor som hade en egen bild om vad och vem Gud var.  

Bilden av en Gud representerade hur patienterna med en cancersjukdom själva ansåg sin 

Gud vara mot dem. (Gall et al., 2009). En positiv bild av Gud kunde vara tröstande och 

kärleksfull medan en negativ bild av Gud kunde vara straffande, likgiltig och avlägsen. Att då 

ha en positiv bild av Gud var till skillnad från en negativ bild av Gud eventuellt relaterad till 

en minskad känslomässig stress. Dock kunde en negativ bild av Gud på lång sikt ge upphov 

till ångest.  

En relation till någon typ av Gud, skyddande ängel eller avliden familjemedlem kunde vara 

en positiv faktor på rehabiliteringen (Hvidt et al., 2013). Detta på grund av att det gav styrka, 

ökade det psykiska välbefinnandet, minskade det känslomässiga lidandet samt gav ett 

psykiskt och emotionellt stöd. Förutom alla de positiva effekterna på rehabiliteringen, gjorde 

en tro på Gud det också lättare att anpassa sig till sin cancersjukdom (Johannessen- Henry et 

al., 2013). Med detta menades att patienterna lärde sig att acceptera sin sjukdom samt att de 

mer sannolikt kunde hantera det som en cancersjukdom innebar.  

 

Att samtala med Gud  

Statistiskt sett visade det sig att flertalet patienter med en cancersjukdom vände sig till sin 

Gud för att samtala om sin situation och på så sätt minska sin ångest (Johannessen- Henry et 

al., 2013). I studien av Gullatte et al. (2010) var det 28 % av patienterna med en 

cancersjukdom som vände sig till Gud för att samtala. Detta på grund av att de inte vågade 

prata om sina funderingar kring cancersjukdomen eller deras upptäcker av sina första symtom 

med nära och kära. Detta bidrog till att de kvinnorna som endast talade med Gud om sina 

symtom på bröstcancer sökte vård senare än de som talade om sina symtom för en vän. Detta 

bidrog därför även till att dessa kvinnor i större utsträckning hade en bröstcancer som var av 

ett mer avancerat stadie vid diagnos än de som talat om sina symtom till en vän. Trots detta så 
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hade de som talade med sin Gud en högre mental och fysiskt styrka, vilket gav dem mer 

styrka för att kämpa mot cancersjukdomen.   

 

Att få svar på de existentiella frågorna  

De kvinnliga patienterna med en cancersjukdom fick många existentiella frågor och kunde 

endast få svar på dessa frågor genom religion och andlighet (Swinton et al., 2011). Det blev 

därför för många viktigt med framförallt andlighet, då detta gav ett bättre och klarare svar på 

frågan om varför de själva hade drabbats av cancer, vilket även understryks av Hvidt et al. 

(2013). Svaret på de existentiella frågorna var att cancersjukdomen var en del av Guds plan 

och att det på så sätt skulle kunna inbringa mer syfte och mening i patienternas liv efter att 

dem hade blivit diagnosticerade med cancersjukdomen (Swinton et al., 2011).  

 Andligheten spelade en stor roll kring hur kvinnorna kom att hantera samt hur de upplevde 

sin cancersjukdom (Swinton et al., 2011). Även de kvinnor som innan diagnos var 

ickereligiösa eller ickeandliga fann att religion och andlighet var helande och fungerade som 

ett stöd vilket gjorde att de efter diagnosen kunde relatera till en religiös eller andlig 

dimension.    

 

Positiv och negativ religiös coping  

Patienter med en cancersjukdom använde sig av något som kallas för religiös coping. Religiös 

coping förekom som; positiv religiös coping och negativ religiös coping (Mesquita, Chaves, 

Avelino, Nogueira, Panzini & de Carvalho, 2013; Trevino, Archambault, Schuster, 

Richardson & Moye, 2012;  Zwingmann, Muller, Körber & Murken, 2008). Positiv religiös 

coping innefattade strategier som att söka kärlek eller ett beskydd av Gud, ett partnerskap 

med det gudomliga och medkänsla. Negativ religiös coping kännetecknades av en 

olycksbådande bild av omvärlden och de strategier som kan skapa skadliga följder och som av 

patienten ansågs vara ett straff från Gud. Vilken religiös coping som kom att användas kunde 

bero på patienternas kön, ålder, utbildning, samboskap, etnicitet samt religion.  
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Positiv religiös coping  

Patienter som hade en cancersjukdom och som endast använde positiv religiös coping var 

patienter med en högre utbildning, som levde med en partner, som deltog i stödgrupper eller 

patienter med ett stort religiöst engagemang (Mesquita et al., 2013; Zwingmann, 2008). Även 

etnicitet spelade roll för användningen av positiv religiös coping enligt Trevino et al. (2012) 

och Zwingmann et al. (2008). De icke- vita och kristna patienter rapporterade att de använde 

sig mer av positiv religiös coping än vita patienter och icke- kristna. Att ha använt en positiv 

religiös coping innebar dock inte att copingen inte hade några negativa konsekvenser för 

patienterna själva. Detta sågs i Trevino et al. (2012) där de som hade använt en positiv 

religiös coping också kunde utveckla en cancerrelaterad post traumatiskt stressyndrom 

(PTSD).  

Negativ religiös coping  

Negativ religiös coping användes framförallt av patienter med en cancersjukdom som var 

över 60 år, de som ansåg att stödgrupper för patienter med en cancersjukdom inte var 

någonting viktigt samt av manliga deltagare i större utsträckning än yngre män och kvinnor 

under 60 år (Mesquita et al., 2013; Trevino et al., 2012; Zwingmann et al., 2008). De äldre 

hade oftast även ett större religiöst engagemang. Detta kunde vara anledningen till att äldre 

patienter med en cancersjukdom upplevde mindre ångest. Enligt Zwingmann et al. (2008) 

ökade ångesten ifall patienter med en cancersjukdom använde sig av negativ religiös coping 

och minskade ifall dessa använde sig av positiv religiös coping.  

Att använda sig av en negativ religiös coping behövde inte alltid vara negativt trots att 

negativ religiös coping kännetecknas som en strategi som kan skapa skadliga följder. Enligt 

Trevino et al. (2012) kunde deltagarna trots depression samt PTSD (relaterad till 

cancersjukdomen) och som använde en negativ religiös coping känna sig psykiskt starkare 

trots deras tidigare upplevelser kring att leva med en cancersjukdom.  

 

Religiöst och andligt stöd  

Religiöst och andligt stöd var något som ofta glömdes bort i vårdandet av patienter med en 

cancersjukdom. Flertalet patienter ville ha religiöst och andligt stöd av vårdpersonal men bara 

ett fåtal fick det. Dock var det ingen av deltagarna själva som tog upp frågan och visade att de 

ville ha ett religiöst och andligt stöd eller att religion och andlighet var viktig för dem.  
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Religiöst och andligt stöd från vårdpersonal hade en positiv effekt på deltagarnas 

livskvalitet (Balboni et al., 2007). Trots detta upplevde patienter med en cancersjukdom och 

som använde religion och andlighet som en copingstrategi, ett mindre stöd av vårdpersonalen 

än vad de själva hade önskat att de skulle få erhålla (Balboni et al., 2007; Mesquita et al., 

2013). Enligt Mesquita et al. (2013) var det 80 % av de 101 deltagarna som önskade att 

erhålla en typ av andlig vård. Med detta menades att deltagarna under vårdtiden önskade att 

de skulle bli tillfrågade om de använde sig av religion eller andlighet i sitt liv men också ifall 

de önskade att få samtala kring det. Dock var det 16 % av deltagarna som hade fått denna 

förfrågan av sina vårdgivare. Enligt Balboni et al. (2007) var det 72 % av de 230 deltagarna 

som ansåg att deras andliga behov uppfylldes av vårdpersonal och sjukvården i liten 

utsträckning eller inte alls.    

Andligt och religiöst stöd kunde även erhållas genom ett religiöst samfund och genom 

stödgrupper. Enligt Balboni et al. (2007) var det 38 % som till stor del eller fullt ut fick ett 

andligt stöd av ett religiöst samfund. Av afroamerikanska patienter med en cancersjukdom var 

det 52 % som erhöll ett religiöst stöd från de religiösa samfunden till skillnad från vita och 

latinamerikaner där det var 19 % som fick denna typ av stöd. De deltagare som ville ha ett 

andligt stöd i större utsträckning var de som ville delta i stödgrupper för patienter med en 

cancersjukdom.   

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet som används i en litteraturöversikt men även i andra studier ska värderas. 

I värderingen ingår att se över metoden, urvalsmetoden samt värdering av analysen (Friberg, 

2006c).   

Antal resultatartiklar till litteraturöversikten blev totalt tio stycken med publiceringsåren 

2007 till och med år 2013. Två av dessa hade en kvalitativ metod och åtta stycken hade en 

kvantitativ metod. Urvalet av artiklarna begränsades inte av författarna till endast kvantitativa 

eller kvalitativa artiklar för att få en bredare förståelse för området. Dock hade det varit 

önskvärt att flera kvalitativa studier hade ingått i litteraturöversikten för att få en djupare 

förståelse av ämnet. Detta på grund av att kvalitativa metoder belyser ett problem ur 

patientens synvinkel och dennes upplevelse av situationen och på det sättet kunnat ge mer 

djupgående kunskap(Friberg, 2006a).   
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För att basera litteraturöversikten på aktuell och nuvarande forskning begränsade 

författarna sökningen av artiklarna till åren från och med 2004 till och med 2014 (Östlundh, 

2006). Den valda tioårs perioden gjorde att artiklar inte uteslöts och att det gav en förmåga att 

kunna söka brett inom ämnet. Peer reviewed (referentgranskning) användes också som en 

begränsning för att alla artiklar skulle vara godkända av forskare inom ämnet och därmed vara 

sakliga och relevanta för området (Vetenskapsrådet). I en av sökningarna av artiklarna 

användes även geografibegränsningen Europa trots att författarna ville ha artiklar från hela 

världen. Begränsningen gjordes för att sökningens resultat gav så många träffar och behövde 

därför avgränsas mer. Istället kunde ett eller flera av författarnas sökord ha lagts till i 

sökningen för att begränsa antalet träffar och därmed inte gå miste om artiklar utanför Europa. 

Ett annat alternativ skulle ha varit att ha minskat tidsspannet och på så sätt minskat antalet 

träffar.   

Sökorden som användes i databaserna var religion, cancer, original article, coping, 

spirituality och religious coping. Dessa tyckte författarna beskrev problemområdet på ett bra 

och omfattade sätt. För att söka i databaserna kombinerades sökorden på olika sätt och 

författarna valde att använda både frisökning samt sökoperatoren AND. Detta gjordes 

medvetet för att få en så bred sökning som möjligt då en frisökning innefattar fler resultat än 

när man använder AND. Att använda båda sökalternativen gör att man inte går miste om en 

eventuellt användbar artikel.    

Databaserna som användes till artikelsökningen var CINAHL plus with full text och 

MEDLINE with full text. Dessa valdes på grund av att de är omfattande, innehåller artiklar 

inom det vårdvetenskapliga området samt att bra begränsningsalternativ är tillgängliga enligt 

författarna. Begränsningsalternativen var i form av peer reviewed, språk, full text och år.  Peer 

reviewed var en begränsning som inte var tillgänglig på databasen MEDLINE with full text. 

Dock använde författarna MEDLINE with full text ändå då 99 % av alla tillgängliga artiklar 

är referentgranskade enligt databasens hemsida 

(http://support.epnet.com/knowledge_base/detail.php?id=156).   

Till urvalet av artiklar använde författarna fyra krav utifrån Friberg (2006b) som artiklarna 

var tvungna att uppfylla. De fyra kraven ansåg författarna var av störst relevans för att 

försäkra sig om artiklarnas vetenskapliga tillförlit. Alla artiklar hade inte blivit etiskt 

granskade av en kommitté men hade däremot följt Helsingforsdeklarationen eller informerat 

deltagare både muntligt och skriftligt om att avhopp var möjlig närsomhelst under studien.   

Artiklarnas resultat skrevs upp i punktform på en whitebord tavla, vilket gjorde det lätt för 

författarna att identifiera teman som gemensamt kunde beskriva artiklarnas resultat.  

http://support.epnet.com/knowledge_base/detail.php?id=156
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Resultatdiskussion 

Sverige har blivit ett sekulariserat land då Svenska kyrkans samt kristendomens betydelse har 

förändrats under dom senaste århundraden till att inte spela en lika stor roll som tidigare 

(Öljarstrand, 2011). Inga studier från Sverige kunde hittas och därmed användas i denna 

litteraturöversikt. En fråga man kan ställa är då om denna typ av forskning inte bedrivs i 

Sverige på grund av sekulariseringen i det svenska samhället eller om det kanske beror på 

något annat?  

Artiklarna till denna litteraturöversikts resultat grundar sig till stor del på patienter med en 

bröstcancerdiagnos, där alla patienterna i studierna var kvinnor. Författarna till denna 

litteraturöversikt förutsätter att detta kan bero på att bröstcancer är den näst vanligaste 

cancerformen i världen och utgör därför en majoritet för detta forskningsområde.  

I resultatdiskussionen kommer författarna här att diskutera de mest intressanta resultaten 

utifrån Katie Erikssons (2001; 2002; 2014) teori om religion och andlighet.  

 

Gud och andlighet  

I resultatet framkom det att flertalet av deltagarna förlitade sig på Gud för att få stöd och tröst 

men också för att finna en förklaring till varför de blivit sjuka vilket även påvisades i studien 

av Pevey, Jones och Yarber (2008). Enligt resultatet av litteraturöversikten kunde det finnas 

en eller flera Gud beroende på religion och därför kunde olika bilder av Gud också 

identifieras.  

Flertalet av deltagarna ansåg att religion och andlighet var något som ingick i deras vardag 

och förlitade sig mycket på sin tro under sin sjukdom. Detta poängterar även Eriksson (2002) 

att människor kan göra då hon anser att varje människa har någon form av tro vilket ger hopp 

och visshet till patienten. Detta benämner hon som det andliga livsrummet som är 

individuellt, personligt samt unikt och kan vara litet eller stort samt ha olika innehåll. Det 

andliga livsrummet har en livsgivande funktion som är densamma för varje människa 

oberoende av dess storlek och innehåll. Vidare beskrev Eriksson (2014) att man ska acceptera 

patienternas andliga livsrum genom att ge det ett utrymme i relationen mellan patient och 

vårdpersonal. I studien av Shaw et al. (2007) framkom det också som i denna 

litteraturöversikts resultat att Gud kunde spela en stor roll för att klara av och hantera 

cancersjukdomen. Även McIllmurrey et al. (2003) påvisar detta och menar att en religiös tro 
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kan bidra till ett minskat fysiskt och psykiskt illabefinnande men också att den religiösa tron 

kan hjälpa patienten med en cancersjukdom att återhämta sig från sjukdomen snabbare. Enligt 

studien av Shaw et al. (2007) hade deltagarna en positiv bild av Gud där Gud alltid var 

tillgänglig och verkade stöttande. Att patienterna upplevde ett minskat känslomässigt lidande 

och en minskad oro kan i denna litteraturöversikts resultat och i Shaw et al. (2007) förklaras 

som ett samband till att man som patient med en cancersjukdom förlitar sig till Gud om hur 

sjukdomen och behandlingarna kommer att fortskrida. Vidare kunde en tro på ett liv efter 

detta bidra till en mindre rädsla inför döden.   

Det framkom en hypotes i resultatartiklarnas diskussion och bakgrundsdelar om att de 

deltagare som trodde på en Gud eller hade en religiös och andlig dimension innan sjukdomen 

skulle känna sig svikna av Gud och sin religion efter cancerdiagnosen. Detta på grund av att 

de skulle känna sig straffade för någonting som de har gjort. Trots detta visar flertalet 

resultatartiklar att det var tvärt om, vilket även understryks av Pevey et al. (2008) och Shaw et 

al. (2007). Enligt resultatet framkom det att flertalet deltagare ansåg att deras cancersjukdom 

vara något av Guds plan (Hvidt et al. 2013; Swinton et al. 2011). Detta var en bidragande 

faktor till att flertalet av deltagarna blev mer andliga och religiösa efter sin cancerdiagnos 

samtidigt som de hade det lättare att anpassa sig till den. Dock fanns det deltagare som inte 

hade denna så kallade positiva bild av Gud utan hade en negativ bild av Gud där Gud hade 

gett dem sjukdomen som ett straff. Förutom att tro på en högre makt, som Gud, visade 

resultatet även att skyddsänglar eller avlidna familjemedlemmar kunde ha samma funktion 

som en Gud.    

Att deltagarna vände sig till Gud kan som Eriksson (2014) menar vara för att alla 

människor har ett religiöst behov som även kan ligga latent. Eriksson (2014) menar att när 

flertalet människor får en sjukdom så börjar de uppmärksamma sitt andliga och religiösa 

behov, då det utmynnar i de djupa livsfrågorna som rör de existentiella frågorna om livet och 

döden. Eriksson (2014) menar även att de människor som inte har en tro på det religiösa eller 

det andliga har ett dåligt välbefinnande och försöker fly sin verklighet genom olika substanser 

som påverkar den kognitiva förmågan.   

I resultatet framkom det att äldre över 60 år I större utsträckning hade ett större religiöst 

engagemang än de som var yngre. I studien av McIllmurray et al (2003) beskrevs även här en 

tydlig association mellan religiös tro och ålder. Patienter över 70 år hade en större sannolikhet 

att vara religiösa än de som var under 50 år. Vad detta beror på kan enligt litteraturöversiktens 

författare vara för att religion och andlighet hade en mycket större betydelse i samhället när de 
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som är äldre idag var unga. Med detta menas att samhället då inte var lika sekulariserat som 

det är idag, till exempel som i Sverige.   

 

Positiv och negativ religiös coping  

Resultatet visade att deltagarna kunde använda både en positiv och en negativ religiös coping. 

De som använde negativ religiös coping kunde uppleva en högre grad av depression vilket 

även visades i studien av Hebert et al. (2009).    

Uppkomsten av religiös coping är något som inte har redovisats i de artiklar som valts till 

denna litteraturöversikt. Dock tycker litteraturöversiktens författare att detta är en central del 

till förståelsen över varför patienten väljer att använda just religiös coping.   

Dock visade resultatet att deltagarna med PTSD relaterad till cancersjukdomen hade ett 

psykiskt välbefinnande som var tillfredställande trots att de använde en negativ religiös 

copingstrategi vilket inte kunde påvisas i Hebert et al. (2009). Anledningen till det positiva 

välbefinnandet är för litteraturöversiktens författare oklart men ändå intressant då negativ 

religiös coping är associerat med en försämrad förmåga att kunna anpassa sig till sin 

cancersjukdom och till en minskad livskvalitet (Laverya & O’Hea, 2010). Enligt Eriksson 

(2014) skulle det kunna förklaras genom människans egen upplevelse av hälsa och sjukdom. 

En individs upplevelse av sig själv som sjuk eller frisk beror på många olika orsaker. Den 

främsta orsaken kan vara de objektiva tecknen på ohälsa där en människa som är obotligt sjuk 

kan känna ett välbefinnande ändå. Med detta menas att en människa som är dödssjuk kan 

känna motivation och välbefinnande vilket kan förklara varför deltagare som använde en 

negativ religiös coping kunde känna ett psykiskt välbefinnande ändå.  

 

Religiöst och andligt stöd  

Trots att uppemot 80 % av deltagarna I studien av Mesquita et al. (2013) tyckte att deras 

andliga och religiösa behov inte hade tillgodosetts i den utsträckning som de hade velat av 

vårdpersonal, var det 16 % som hade fått en förfrågan om religion och andlighet av en 

vårdgivare. Detta kan vara en antydan om att den andliga och religiösa dimensionen inom 

vården inte uppmärksammas tillräckligt. Eriksson (2002) påpekar att vårdpersonalens 

naturliga vård ska stödja patientens relation till Gud eller annan högre makt genom en miljö 

som möjliggör en utveckling av den personliga tron. För att göra detta krävs det att 

vårdpersonalen är öppen och accepterande mot andra religioner än sin egen. Eriksson (2002; 

2014) menar även att anledningen till att denna del av helhetssynen inte uppmärksammas är 

på grund av människans bristande förmåga att bemöta och känna igen människors andliga 
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behov. Detta skapar ett lidande hos patienten och att inte få ett andligt och religiöst stöd av 

sjukvården ökar därför lidandet (Eriksson, 2001).   

I studien av McIllmurray et al. (2003) poängteras det att 35 % av de 354 patienterna hade 

behov som inte hade blivit bemötta av vårdpersonal. Dock visade studien att de med en 

religiös tro hade ett färre antal icke bemötta behov än de som inte hade en religiös tro. Detta 

kan enligt litteraturöversiktens författare bero på att de med en religiös tro kan ta hjälp av sin 

tro för att få sina behov bemötta i jämförelse med de patienter som inte hade någon tro. 

I resultatet framkom det att en del deltagare endast talade med Gud om sin cancersjukdom 

och dess symtom istället för en vän eller för en läkare. Enligt Pevey et al. (2008) kan detta 

förklaras genom att de har skapat en bra relation till Gud där de känner sig tillåtna att få tala 

fritt om sina känslor och rädslor då de upplever att familj och andra inte förstår. Detta 

understryker därmed också vikten av nära och personliga relationer från vårdpersonal till de 

patienter som uppger att de inte har en religiös eller andlig tro, som kan ge tröst och stöd. 

Dock kan religiositeten också vara ett hinder för att som patient med en cancersjukdom 

uppleva hälsa (Koenig et al., 2001). Detta på grund av att ohälsa kan tolkas av patienten med 

en cancersjukdom som ett straff från Gud.  

Eriksson (2002) beskriver vidare att vårdpersonal alltför snabbt förbiser en patients 

begäran om hjälp kanske på grund av vårdpersonalens egen ångest och okunskap kring 

området. Kanske var det också på grund av att vårdpersonalen inte tillgodosåg patienternas 

behov av religiöst och andligt stöd som flertalet patienter istället var med i ett religiöst 

samfund eller var med i olika stödgrupper för patienter med en cancersjukdom.   

Slutligen menar Eriksson (2002) att det är tron som binder samman ande, själ och kropp så 

att människan blir till en helhet. Saknas tron, skulle det i detta sammanhang skapa en 

upplösning, förtvivlan och slutligen en ohälsa hos människan.  

 

Kliniska implikationer 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att vårdandet borde ske utifrån patientens alla 

dimensioner så som kropp, själ och ande, vilket många gånger förbises. Det är viktigt att 

vårdpersonal är medveten om de olika dimensionerna, så som religion och andlighet då det 

ofta kan spela en stor roll för patientens sätt att hantera livets händelser och därmed kunna 

känna ett välmående. Vidare kan föreslås att vårdteamet på en avdelning samtalar öppet och 

regelbundet med varandra kring vårdsituationer och frågor som berör religion och andlighet 

hos patienter med en cancersjukdom. Detta för att delge erfarenheter till varandra.                
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Förslag till fortsatt forskning  

Enligt Koenig (2008) behövs en tydligare definition om vad ordet religiös och ordet andlig 

innebär hos människan då synen på andlighet idag inkluderar religionen men också det som är 

bortom den. På grund av detta är det svårt att identifiera vilka personer som är andliga, vilka 

som är religiösa, både och eller inget av dem.    

Förutom en tydligare definition av begreppen och innebörden med att vara religiös eller 

andlig behövs mer kvalitativa studier enligt litteraturöversiktens författare för att beskriva 

området på ett mer djupgående sätt. För att göra detta behövs studier inom olika cancerformer 

för att erhålla en större förståelse för hur religion och andlighet används som copingstrategier, 

men också för att förstå vilken betydelse detta kan ha i vårdandet av patienter med en 

cancersjukdom. Därefter skulle författarna till denna litteraturöversikt önska att mer forskning 

inom detta ämne utfördes i Sverige.     

 

Slutsats  

Religion och andlighet är något som det forskas mycket om och kan ha en betydande roll för 

patienter med en cancersjukdom. Genom religion och andlighet kan patienter med en 

cancersjukdom använda ett antal olika copingstrategier. Resultatet i denna litteraturöversikt 

visar att dessa kunde bestå av olika sätt att tillförlita sig till Gud, skyddsängel eller en avliden 

familjemedlem. De kunde också bestå av positiv eller negativ religiös coping eller en 

uppfattning om att religion eller andlighet kunde ge en mer tillfredställande förklaring till 

varför deltagarna hade drabbats av en cancersjukdom än vad den medicinska förklaringen 

kunde.   

Dessa copingstrategier har visat sig ge en del av deltagarna någon typ av stöd och tröst i 

den existentiella krisen som en cancersjukdom kan leda till. Detta betyder enligt 

litteraturöversiktens författare att religion och andlighet kan ha en stor betydelse för patienter 

med en cancersjukdom och att det är något som enligt dem ska tas upp i en större utsträckning 

inom sjukvården. Detta också på grund av att en stor del av deltagarna enligt resultatet vill ha 

en typ av andlig vård där frågan om religion och andlighet kunde diskuteras med 

vårdpersonal. Trots detta så var det majoriteten av deltagarna som inte fick någon andlig vård 

vilket ledde till att deltagarna sökte ett andligt stöd på annat håll, exempelvis religiösa 

samfund och stödgrupper för patienter med en cancersjukdom.  
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life treatment 

preferences 

and quality of 

life. 

USA, 2007, 

Journal of 

clinical 

oncology. 

Denna studie 

undersöker religiositet 

och andligt stöd hos 

patienter med en 

avancerad 

cancerdiagnos med 

olika etniska 

bakgrunder och 

sambandet mellan 

livskvalitet, 

behandlingsalternativ 

och avancerad 

sjukvårdsplanering. 

Metod: Kvantitativ metod där 

deltagarna ställdes frågor 

under en intervju utifrån ett 

förberett frågeformulär. 

Urval: Totalt deltog 230 

stycken med avancerad 

cancer där 54 % var kvinnor. 

Medelåldern var 56,8 år. 

Etniciteten fördelade sig 

mellan 61 % vita, 19 % 

mörkhyade, 17 % 

latinamerikaner, 2 % asiater 

och 1 % av annan etnicitet. 

Analys: Statistisk analys. 

88 % av deltagarna uppgav att 

religion är något viktigt. Nästan 

hälften skattade att deras andliga 

behov lite eller inte alls stöddes av 

ett religiöst samfund. Även andliga 

behov i vården stöddes minimalt 

eller inte alls enligt 72 % av 

deltagarna. Detta påverkade 

negativt på deras livskvalitet. 

Användandet av religion visade sig 

också relaterat till en vilja att ta till 

alla åtgärder för att förlänga livet. 

Gall, 

Kristjansson, 

Charbonneau 

& Flolack 

A 

longitudinal 

study on the 

role of 

spirituality in 

response to 

the diagnosis 

and treatment 

of breast 

cancer. 

Kanada, 2009, 

Journal of 

behaviour 

medicine. 

Att undersöka rollen av 

religiösa/ andliga 

faktorer i processen för 

anpassning till 

bröstcancer. 

Metod: Kvantitativ metod 

med frågeformulär som 

besvarades vid tre olika 

tillfällen.  

Urval: 93 kvinnor deltog där 

medelåldern var 60,95 år. 

Alla kontaktades på en klinik 

och hade positiva biopsier på 

malign bröstcancer.  

Analys: Analytisk statistik. 

Deltagare i ett sent skede av 

sjukdomen skiljde sig inte från dem 

i ett tidigt skede vad det gällde 

emotionell ångest, optimism och 

hopp. Deltagare i ett sent skede 

hade också bättre socialt 

välbefinnande samt en starkare 

känsla av att Gud var välvillig och 

vänlig än de i ett tidigt skede av 

sjukdomen. 

En negativ bild av Gud innan 

diagnosen förknippades med ökad 
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ångest och ett lägre socialt 

välbefinnande sex månader efter 

kirurgin samt större ångest ett år 

efter kirurgin. Detta i jämförelse 

med de deltagare som uppgav sig 

att de hade en positiv bild av Gud 

innan diagnosen som efter kirurgin 

hade fått en ökad positiv bild av 

Gud. 

Gullatte, 

Brawley, 

Kinney, 

Powe & 

Mooney 

Religiosity, 

spirituality, 

and cancer 

fatalism 

beliefs 

on delay in 

breast cancer 

diagnosis in 

african 

american 

women. 

USA, 2010, 

Journal of 

Religious health. 

Denna studie 

undersökte påverkan av 

religiositet, andlighet 

och idéer om att 

cancern var 

förutbestämd av ödet i 

förhållandet till 

förseningen av 

diagnostiseringen och 

bröstcancerstadiet hos 

afroamerikanska 

kvinnor som själva 

upptäckte 

bröstcancersymtomen. 

Metod: Kvantitativ metod 

med frågeformulär 

innehållande öppna frågor.  

Urval: 129 kvinnor i åldrarna 

30-84 år deltog. Alla hade 

själva känt av symtomen 

innan en diagnos fastställdes. 

Analys: Deskriptiv statistik. 

Deltagarna i studien var enligt 

frågeformuläret mycket religiösa 

och andliga. Medeltiden för att söka 

vård efter bröstförändringar och 

symtom var 4,5 månader. Dock var 

de kvinnor (60 %) som berättat för 

en väninna om bröstförändringarna 

mer benägna att söka vård tidigt 

efter upptäckt. 67 % av kvinnorna 

som sökte vård uppgav att de hade 

en bröstcancer som var i ett senare 

stadie än steg 1. 

Hvidt, 

Iversen & 

Hansen 

‘Someone to 

hold the hand 

over me’: the 

significance 

of 

transpersonal

‘attachment’ 

Danmark, 2013, 

European 

journal of cancer 

care. 

Syftet med artikeln är 

att presentera fynd om 

självrapporterad 

andlighet hos en grupp 

danska 

canceröverlevare. 

Metod: Kvalitativ studie med 

observationer, 

gruppintervjuer och 

semistrukturerade intervjuer.  

Urval: 46 deltagare varav 84 

% kvinnor med bröstcancer. 

Analys: Tolkande 

fenomenologisk analys. 

Resultatet omfattade tre teman som 

var "Gud", "skyddsängel" och 

"avliden familjemedlem". Dessa 

teman beskrev tre olika synsätt 

deltagarna hade för att se på Gud. 

De olika synsätten på Gud ha gett 

en fördel för 

rehabiliteringsprocessen genom att 

ha gett deltagaren en större inre 
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relationships 

of danish 

cancer 

survivors. 

styrka, en mer optimistisk attityd 

till livet, minskning av emotionell 

ångest och ett ökat psykologiskt 

välbefinnande. 

Johannessen- 

Henry, 

DelTour, 

Bidstrup, 

Dalton & 

Johansen 

Associations 

between 

faith, distress 

and mental 

adjustment – 

a danish 

survivorship 

study. 

Danmark, 2013, 

Acta 

Oncologica. 

Studien undersökte i 

vilken utsträckning och 

hur andligt 

välbefinnande, den 

troendes andliga 

välbefinnande och olika 

sätt att se på utförd tro 

förknippas med ångest 

och mental anpassning 

hos patienter med en 

cancersjukdom. 

Metod: Kvantitativ studie 

med frågeformulär. 

Urval: 1043 canceröverlevare 

som hade avslutat sin 

cancerbehandling och 

behövde rehabilitering. 46 % 

var kvinnor och medelåldern 

hos deltagarna var 58 år. 83 

% var lutheraner. 

Analys: Analytisk statistik. 

613 deltagare som trodde på en 

Gud innan cancersjukdomen 

uppgav att de anpassade sig mycket 

bättre till cancersjukdomen än de 

som inte trodde på en Gud innan 

cancersjukdomen. Deltagarna som 

trodde på en Gud som de kunde tala 

till enligt analysen hade 

anmärkningsvärt högre nivåer av 

ångest och kämpaglöd. Totalt 

uppgav 888 av deltagarna att de var 

med i ett religiöst samfund. 

Mesquita, 

Chavies, 

Avelino, 

Nogueira, 

Panzini & de 

Carvalho 

The use of 

religious/spiri

tual coping 

among 

patients with 

cancer 

undergoing 

chemotherap

y treatment. 

Brasilien, 2013, 

Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem. 

Att undersöka 

användningen av 

religiösa/andliga 

copingstrategier bland 

människor med cancer 

som genomgår 

cytostatikabehandling. 

Metod: Kvantitativ 

deskriptiv tvärsnittsstudie 

med frågeformulär.  

Urval: 101 stycken deltog där 

51 % var kvinnor. Deltagarna 

var i åldrarna 43 till 64 år. 

Alla deltagarna hade fått 

intravenös 

cytostatikabehandling. 

Analys: Deskriptiv statistik 

Denna artikels resultat visade att 

religiös och andlig coping var av 

stor vikt för att klara av att hantera 

en cancersjukdom. Alla deltagare 

uppgav att de använde sig av 

religiös/andlig coping. De som 

använde sig av religiös och andlig 

coping på ett negativt sätt var yngre 

och de som ansåg ett andligt stöd 

som oviktigt. Deltagare som var 

med i stödgrupper för 

cancersjukdomar och ville få 

andligt stöd använde coping på ett 

positivt sätt. 
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Swinton, 

Bain, Ingram 

& Heys 

Moving 

inwards, 

moving 

outwards, 

moving 

upwards: the 

role of 

spirituality 

during the 

early stages 

of breast 

cancer. 

Skottland, 2011, 

European 

journal of 

cancercare. 

Syftet var att utveckla 

förståelse för den roll 

och funktion religion 

och andlighet kan ha i 

livet för kvinnor inom 

det första året efter en 

diagnos av bröstcancer i 

syfte att underlätta 

förbättringen av QOL 

(Quality of life) samt 

andlig vård. 

Metod: Kvalitativ metod med 

hermeneutisk fenomenologi. 

Urval: 14 kvinnor deltog i 

studien och hade blivit 

diagnostisera de inom de 

tidigare 12 månaderna, hade 

fått kirurgisk behandling och 

hade inga metastaser innan 

kirurgin.  

Analys: Med en analytisk 

ram som utarbetats av van 

Manen och Swinton. 

Artikeln kommer fram till tre 

grundteman som är av betydelse för 

det första året efter diagnosen; 

"flytta inåt" som kännetecknades av 

ensamhet och omvärdering av 

självet, "flytta utåt" som 

kännetecknades av 

relationsmedvetande till andra och 

"flyttas utåt och uppåt" som 

kännetecknades av det som var den 

yttersta meningen med livet. 

Trevino, 

Archambault, 

Schuster, 

Richardson & 

Moye 

Religious 

coping and 

psychological 

distress in 

military 

veteran 

cancer 

survivors. 

USA, 2012, 

Journal of 

religious health. 

Denna studie 

undersökte sambanden 

mellan positiv och 

negativ religiös coping 

och psykiskt lidande 

hos canceröverlevande 

militära veteraner. 

Metod: Kvantitativ metod 

med förberedda 

frågeformulär innehållande 

öppna frågor.  

Urval: Antalet deltagare i 

studien var 48 där 42 var 

män. Medelålder var 65,6 år. 

20 av deltagarna hade varit i 

ett krigsdrabbat område under 

sin militärtjänstgöring. Sex av 

deltagarna led av 

posttraumatiskt 

stressyndrom.33 var kristna 

varav 22 var katoliker. 

Analys: Deskriptiv statistik. 

Positiv religiös coping var nästan 

inte alls förknippad med psykisk 

ångest, medan negativ religiös 

coping gav en psykologisk ångest i 

stor utsträckning. De positiva och 

negativa religiösa 

copingstrategierna som deltagarna 

uppgav sig använda berodde 

mycket på kön, etnicitet och 

religiös tillhörighet. Om man var 

antingen kvinna, icke vit eller av 

den kristna tron så var deltagaren 

mer benägen att utnyttja positiv och 

negativ religiös coping för att 

kunna hantera cancersjukdomen. 

van 

Laarhoven, 

Schilderman, 

Images of 

God in 

relation to 

Nederländerna, 

2010, Journal of 

Pain and 

Att undersöka 

sambandet till en 

personlig, icke 

Metod: Kvantitativ metod 

med frågeformulär ifyllt av 

deltagarna själva. 

Denna studie visade att en icke 

personlig bild av Gud i jämförelse 

med en personlig sådan var mer 
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Vissers, 

Verhagen & 

Prins 

coping 

strategies of 

palliative 

cancer 

patients. 

symptom 

managment. 

personlig och/eller en 

oklar bild av Gud samt 

copingstrategier hos 

nederländska 

cancerpatienter som får 

palliativ vård. 

Urval: Totalt deltog 68 

patienter jämnt fördelat 

mellan män och kvinnor. 

Deltagarna fick inte längre 

behandling samt att de hade 

hämtat sig från akuta 

biverkningar från tidigare 

behandlingar.  

Analys: Statistisk analys. 

användbar inom de religiösa 

copingstrategierna hos patienter 

med en cancersjukdom. Äldre 

deltagare samt kvinnor ansåg sig ha 

en personlig Gud i högre 

utsträckning än yngre deltagare och 

män. En icke personlig bild av Gud 

var positivt förknippad till 

patienters copingstrategier som 

"söker råd och information", samt 

"moraliskt stöd" och "förnekelse" 

men negativt förknippad till humor. 

Zwingmann, 

Muller, 

Körber & 

Murken 

Religious 

commitment, 

religious 

coping and 

anxiety: a 

study in 

german 

patients with 

breast cancer. 

Tyskland, 2008, 

European 

journal of cancer 

care. 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

användbarheten av 

sambandet mellan 

religiöst engagemang 

och religiös positiv eller 

negativ coping för att 

förutsäga psykosocial 

anpassning. 

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

frågeformulär. 

Urval: Antal deltagare var 

167 kvinnor med medelålder 

på 57 år. Av alla deltagare var 

45 % katoliker, 38 % 

protestanter. Tiden från att de 

hade fått cancerdiagnosen 

varierade mellan deltagarna. 

Analys: Deskriptiv statistik. 

Religiöst engagemang och positiv 

religiös coping var starkt 

korrelerade. Katoliker använde sig 

av religiös coping oftare till 

skillnad från protestanter som 

istället använde sig mer av negativ 

religiös coping. 

Äldre deltagare hade ett större 

religiös engagemang, mer negativ 

coping och mindre ångest. De 

deltagare som uppgav sig ha en 

högre utbildning använde negativ 

coping i mindre utsträckning än 

deltagare med lägre utbildning. 

Katoliker skattade att de upplevde 

något mindre ångest än andra 

deltagare enligt studiens resultat. 

 


