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Sammanfattning Att drabbas av bröstcancer är en omtumlande 

händelse i livet. Religion och andlighet har 

visat sig spela en viktig roll hos dessa kvinnor. 

Det är viktigt att förstå skillnader mellan 

religion och andlighet och att de båda inte hör 

ihop, utan kan upplevas fria från varandra. 

Syftet var att belysa betydelsen av andlighet 

och religion hos kvinnor med bröstcancer. 

Studien är gjord som en litteraturstudie 

baserad på empiriska studier där totalt elva 

vetenskapliga artiklar har granskats. Resultatet 

visar på skillnader om uppfattningen om Gud 

och Hans avsikt med människans liv. Likheter 

förekommer bland de olika religionerna där 

tron var det centrala. Hos kvinnor som inte var 

troende spelade andligheten ändå en stor roll, 

då det sågs som någonting utöver det religiösa. 

Det är viktigt med fortsatt forskning inom 
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Abstract  To suffer from breast cancer is a life changing 

experience. Religion and spirituality have been 

shown to play an important role for the 

diagnosed women. It is important to 

understand the differences between religion 

and spirituality and that the two are not 

related. Hence, they can be experienced 

separate from each other. The aim was to 

highlight the importance of spirituality and 

religion for women with breast cancer. The 

study is designed as a literature review based 
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Inledning 

Varje dag drabbas 15-20 kvinnor av bröstcancer i Sverige (Cancerfonden, 2012). 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancer (2007) summerar detta till att cirka 

6500 kvinnor drabbas årligen. Det är en sjukdom som vanligtvis drabbar medelålders 

och äldre kvinnor och endast fem procent under 40 år drabbas. Det är den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor i Sverige, men enligt News Medical (u.å.) är det den näst 

vanligaste cancersjukdomen efter hudcancer globalt sett. World Health Organization 

(2012) rapporterar att 458 000 personer avled av bröstcancer runt om i världen år 2008. 

Vidare menar News Medical (u.å.) att det finns stora skillnader i utbredningen, det är 

vanligast i västvärlden samtidigt som det är mindre vanligt i utvecklingsländerna.  

 

Inom bröstcancervården finns idag en begränsad mängd forskning om religion och 

andlighetens roll i sjukdomsförloppet. Perspektivet behöver vidgas för att kunna erbjuda 

patienterna en god vård. Trots att en holistisk vård eftersträvas inom svensk hälso- och 

sjukvård blir ofta de andliga och existentiella frågorna bortglömda. Forskning visar på 

att det saknas teoretiska ramar samt en uttalad definition av begreppet andlighet, vilket 

försvårar arbetet för sjuksköterskan (Harris Kalfoss, 2011). Gibson och Smith 

Hendricks (2006) menar att för att hjälpa kvinnor som drabbas eller drabbats av 

bröstcancer kan sjuksköterskan uppmuntra och underlätta för dem att utöva sin religion 

och tro så att de lättare kan klara av sin cancer.  

 

I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) står det i § 2 att vårdpersonal ska 

med respekt låta patienten ha självbestämmande samt respektera dennes integritet. 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskriver Socialstyrelsen 

(2005) att sjuksköterskan ska vara öppen och visa respekt för olika religiösa värderingar 

och uppfattningar om livet. Harris Kalfoss (2011) menar att det centrala i den andliga 

omvårdnaden är att behandla varje patient som unik, betydelsefull och viktig. 

Andlighetens och religionens betydelse för kvinnor med bröstcancer kan således vara 

intressant för sjuksköterskeprofessionen.  

Bakgrund 

Att drabbas av bröstcancer 

Bröstcancer utvecklas genom att celler antingen bildas trots att de inte behövs, eller att 

celler inte dör som de ska (National Cancer Institute, 2012). Cellöverskottet formar en 

vävnad i bröstet som kan kallas tumör. Tumören kan antingen vara godartad, benign, 

eller elakartad, malign. Cellerna i bröstet som bildar tumören kan spridas från 

bröstvävnaden till andra ställen i kroppen (National Cancer Institute, 2012). Genom att 

färdas via blodbanan eller lymfvätska kan till exempel lymfkörtlarna eller lungorna 

engageras. Det kallas fortfarande bröstcancer, men den är spridd och behandlas således 

som en bröstcancer även om cellerna sitter i lungorna. De senaste årtiondena har 

chansen att bli botad från sin bröstcancer ökat (Cancerfonden, 2012). Allt fler fall 

upptäcks tidigt och förbättrade behandlingsmetoder förekommer idag. Prognosen är bäst 
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för de kvinnor där tumören upptäcks tidigt och i de fall som tumören spridit sig ut i 

kroppen ges bromsmedicin för att bromsa utvecklingen av sjukdomen. Bröstcancern kan 

ha olika prognos då det är en individuell sjukdom (ibid). 

 

Att drabbas av cancer förändrar kvinnans tillvaro (Cancerfonden, 2009). Den första 

tiden efter cancerbeskedet kan innehålla många olika känslor där rädsla samt 

nedstämdhet kan förekomma. Det är viktigt för kvinnan att få information om 

sjukdomen för att kunna förhålla sig till den. Vidare menar Cancerfonden (2009) att 

forskning har visat på att oro och nedstämdhet ofta minskar då behandlingen börjar och 

kvinnan vet vad hon har framför sig. Det är inte ovanligt att kvinnan har svårt att ta till 

sig cancerbeskedet. Tankar om förväxlade prover kan förekomma och det kan ses som 

en försvarsmekanism. Ilska och sorg är vanliga känslor efter ett cancerbesked. Även 

skuldkänslor förekommer. Att försöka hitta en förklaring till sjukdomen kan också vara 

en del av processen. Det kan då vara lättare att dela upplevelsen med någon (ibid.).  Att 

drabbas av bröstcancer resulterar även i en våg av beslut där olika alternativ inför 

framtiden skall tas, till exempel angående behandlingar (Gallia & Pines, 2009). Dessa 

val influeras av kulturella övertygelser.  

 

Arman, Rehnsfeldt och Hamrin (2002) liknar en bröstcancerdiagnos med ett trauma 

som sedan leder till en jakt efter meningen med sjukdomen. För att inte förlora sig själv 

på vägen både kroppsligt och själsligt kan komplementära terapier vara till hjälp.  

 

Ett sätt att hantera sin diagnos är att ta kontakt med andra kvinnor som har kommit 

längre i sin sjukdomsprocess (Dickerson Coward & Kahn, 2005). Många beskriver det 

som att åka berg- och dalbana utan någon som helst kontroll. En känsla av bristande 

kunskap och rädsla att dö resulterar i behov av stöd och information. Detta för att 

komma över rädslan och klara av behandlingen. Ett sätt att hantera sjukdomsförloppet 

är att söka stöd i sin religion till exempel genom bön eller hos medmänniskor inom tron 

(ibid.).  

 

Andlighet  

I denna uppsats är det engelska ordet spirituality översatt till andlighet. I 

Nationalencyklopedin (2012a) förklaras ordet andlighet som översättning till engelskans 

spirituality. Det engelska ordet spiritual kommer ur det latinska ordet spiritus och 

betyder andas (Mystakidou, et al., 2008). Andlighet kan ses som existentialism, alltså 

människans upplevelse av sin existens och innefattar andlighet, religiositet, existentiella 

dimensioner och relationer av olika slag (Carlén & Nilsson, 2008). Ordet har många 

betydelser och tolkas utifrån många uppfattningar och synsätt. Andligheten inrymmer 

människans relation till sig själv och andra, Gud, livets mening och meningen med 

döden oberoende av religion eller tro (Hozjan & Thams, 2005). Genom kärlek, omsorg, 

ödmjukhet och hopp uttrycker människan andlighet.  

 

Enligt Frick, Riedner, Fegg, Hauf & Borasio (2006) finns en uppfattning om att ordet 

andlighet omfattar alla våra behov, attityder, värderingar, övertygelser samt strategier 

som överskrider vår materiella och objektiva världsbild och speciellt när det gäller 

meningen med livet och hoppet. Andlighet kan definieras som en kombination av 

religiöst och existentiellt välbefinnande. Med existentiellt menas icke-religiöst och 

meningen med livet. I modern tid anses andlighet komplext, men ändå som en 
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identifierbar term. Den inkluderar religion, men sträcker sig också utanför religionens 

gränser (Frick, et al., 2006). Vidare förklarar författarna att en tro på högre makter eller 

ett liv efter döden är en form av religiös hantering som har positiv effekt på den fysiska 

och mentala hälsan. Denna typ av tro behöver inte handla om religion utan istället om 

andlighet. Andlig mening som inte är direkt förenad till det religiösa kopplas ofta 

samman med fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter har ofta en lugnande inverkan och 

genererar någon form av glädje. Gemenskapen med naturen kan vara en viktig del av 

andligheten som kommer ur fritidsaktiviteter (Unruh & Hutchinson, 2011).  

  

Andlighet och religiös tro kan stärka människans välbefinnande på många olika sätt, 

bland annat genom att ge struktur och hanteringsstrategier som kan vara hjälpsamma i 

svåra situationer. Det har visat sig att människan till viss del är kapabel att uthärda 

lidande genom att upprätthålla hoppet, detta genom att dels lita på högre makter och 

genom att hitta en mening i relationen till högre makter eller med andra personer (Vivat, 

2008).  

 

Enligt Gibson & Smith Hendricks (2006) kan andlighet ses som en inre resurs som 

används för att klara av stora påfrestningar. Vidare menar författarna att uppfattningen 

av ordet andlighet varierar beroende på ålder, inkomst, kulturell tillhörighet, geografi 

samt kön. Andlighet är en inre process som leder fram till reflektion av självet, den inre 

styrkan, känslomässigt mod, lugn, självkännedom, självkritik och ett förtydligande av 

värderingar och tron. Andligheten resulterar i problemlösning, känsla av lugn och ro i 

en stressfull tid, en källa till styrka, identitet och egenmakt.  

 

Inom hälso- och sjukvården kan ordet andlighet definieras som samhörighet, 

överskridande, mening med livet, att integrera med sig själv eller att sträva efter det 

heliga. Andlighet kan handla om att hitta meningen med livet genom att söka svar på 

grundläggande frågor. De andliga frågorna i livet skapar värderingar samt tro och detta 

leder till att skapa sin egen identitet (Unruh & Hutchinson, 2011). 

 

I Lundmarks (2005) studie framkommer det att uppfattningen av ordet andlighet har 

olika innebörd. Vissa uttryckte det som universella termer utan anknytning till en 

religion medan andra förknippade det med en religiös betydelse.  

 

Religion  

Religion kan definieras av institutionell tillhörighet, tro, traditioner och engagemang 

(Frick, et al., 2006). Det är ur religionerna som andligheten härstammar. Trots detta kan 

en person anse sig vara andlig samtidigt som han eller hon inte lever i en religiös tro. 

Ordet religion kommer från latinens reli´gio och betyder vördnad för det heliga eller 

gudsdyrkan. Religion handlar om frågor så som att söka meningen med livet, förstå vad 

som är gott och ont i världen samt om det finns ett liv efter döden. Mänskligheten 

utövar sin religion genom olika riter och kulturer (ibid.). Inom religionen har människan 

en plikt mot sin Gud och sina medmänniskor (Nationalencyklopedin, 2012d). 

Religionen inrymmer en ordnad verklighet med ritualer som kretsar runt en Gud eller 

andra högre makter (Harris Kalfoss, 2011). Inom de olika religionerna uttrycks känslor 

för sjukdom, död och lidande på olika sätt (Underskog, 1998). 

 

Tidigare forskning visar att inom ämnet psykologisk hälsa fanns ett stark antireligiöst 

fundament som ansåg att religion var ovetenskapligt och även patologiskt. Utvecklingen 
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mot en mer objektiv syn på religion och andlighet kom ur bland annat Freuds kritik mot 

religion, ur modernare psykoanalytiska tankar samt genom uteslutandet av andliga 

inslag i psykoterapin (Frick, et al., 2006).   

 

Gunnesson och Odeberger (2004) skriver att människor sammanhålls av seder och bruk. 

Idag är religion och kultur starkt sammankopplade och svåra att skilja på, religioner 

uppkommer ur kulturer.    

 

Gud och bön 

Enligt Nationalencyklopedin (2012c) beskrivs Gud som något övernaturligt med en 

inverkan på de religioner som existerar i vår värld. En eller flera gudar har funnits i alla 

de religioner som är kända för oss men uppfattningen om Gud skiljer sig åt i de olika 

religionerna. Enligt Islam är det Gud som skapat allt och han är också en rättvis domare. 

Gud är så stor att han inte kan förklaras med mänskliga ord och begrepp, Han är alltid 

större än vad som kan föreställas. Även inom kristendomen ses Gud som skapare av allt 

och Han ses som kärlek.  

 

Relationen till Gud eller högre makter förknippas med makt, frihet, vishet, kreativitet 

och överskridande av gränser. Detta leder till tro och en möjlighet att kunna lita på Gud 

eller högre makter (Gibson & Smith Hendricks, 2006). Att be till sin Gud ses som en 

mycket stark källa till hjälp och hopp i en situation som känns stressande. Att föra en 

dialog med Gud leder till en känsla av hanterbarhet. Att be är ett sätt att använda sig av 

sin religion och komma nära Gud (ibid.). 

 

Att be skapar en typ av kontakt och förbindelse till Gud eller högre makter. Bönen är en 

central del i det religiösa. Genom böner visar människan sin tro till Gud och tron på att 

Han är mottaglig och hjälpsam mot den som tillber honom (Nationalencyklopedin, 

2012b).  

 

Teoretisk ram 

Tro, hopp och kärlek är kärnbegreppen i vårdandet (Eriksson, 1997). Kroppsligt och 

andligt välbefinnande ger en känsla av tro, hopp och kärlek vilket kan resultera i en 

upplevelse av inre frihet.  

 

Eriksson (1997) menar att tron och kärleken hör ihop. Då Gud är kärlek är också 

kärleken grunden i tron. Att tro innebär att kunna ge och ta emot kärlek. Tro, hopp och 

kärlek skapar tillsammans en helhet och är av stor vikt i relationen till Gud. Relationen 

mellan människan och Gud är högst unik och personlig. Tillit och lojalitet mellan Gud 

och människan leder till ett oändligt flöde av kärlek som leder till att människan kan ta 

emot och ge tillbaka i form av tacksamhet. Bönen blir en naturlig dialog mellan Gud 

och människan. Genom bönen når också Gud fram till den som ber (ibid). 

 

Tron kan uppfattas som någon form av andlighet (Eriksson, 1997) såväl som tro på 

högre makter som ger styrka, energi och en mening med livet för människan. Det 

andliga utrymmet kan vara olika stort och skilja i innehåll. Oavsett vilken syn som finns 
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på tron är den något centralt för den troende som innehåller upplevelser och en tilltro till 

något som kommer utifrån. Tron erbjuder ett val att tänka framåt istället för att fly, 

vilket leder till en känsla av tillfredställelse samt en känsla av vilja. Tron kan 

förekomma i många olika former och visa sig i varierande väsen. En religiös 

livsåskådning visar sig på många olika sätt, så som religiösa händelser samt beteenden. 

Upplevelsen av tro är föränderlig och en resa mot nya äventyr och mål, vetanden och 

förståelser (ibid).  

 

Erikssons hälsokors beskriver att frånvaro av sjukdom inte nödvändigtvis betyder hälsa 

och sjukdom behöver därför inte heller innebära frånvaro av hälsa (Eriksson, 1985). Det 

betyder att en sjuk patient ändå kan uppleva hälsa.  

 

Problemformulering 

Att drabbas av bröstcancer är en omtumlande förändring i livet. Genom andlighet och 

religiös tro kan människans välbefinnande stärkas på många sätt. Relationen till Gud ses 

som en stark källa till både hjälp och hopp i en svår situation och det är därför viktigt 

för sjuksköterskan att skapa en helhetsbild för patienten. Forskning som berör andlighet 

och religion i samband med svår sjukdom, såsom bröstcancer,  är bristfällig. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan får djupare kunskap och förståelse för patienternas 

relation till religion och andlighet, samt vilken betydelse det har för patienten.  

Syfte 

Syftet var att belysa betydelsen av andlighet och religion hos kvinnor med bröstcancer. 

Metod 

Föreliggande arbete är en litteraturstudie baserat på empiriska studier (Forsberg & 

Wengström, 2012) med fokus på bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av 

andlighet och religion. 

 

Datainsamling 

Utifrån intresseområdet bröstcancer och andlighet genomfördes inledningsvis en 

pilotsökning med olika sammansättningar av sökord för att undersöka hur mycket 

forskning som fanns inom ämnet. Syftet fastställdes när pilotsökningen var genomförd. 

Följande artikelsökning utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO, tre 

databaser som innehåller forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2012). 

Subject headings listtermer som användes var breast neoplasms, spirituality och 

religion and religions, MeSH-termer som användes var breast neoplasms och 

spirituality och Thesaurustermer som användes var breast neoplasms och spirituality. 
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Se tabell 1. Fritextsökning gjordes också på orden God, well-being, spiritual, breast 

cancer och spirituality. Sökorden kombinerades och några söktes både som termer och 

som fritext för att se om det blev någon skillnad i urvalet. Det resulterade i de artiklar 

som redovisas i sökhistoriken under urval 1, se bilaga A.  

 

Samtliga artiklar som söktes var publicerade mellan 2001-2012 och hade bröstcancer 

som gemensam nämnare. Artiklarna som söktes på Cinahl var även peer reviewed, 

abstract available och full text linked. På PubMed var artiklarna abstract available, free 

full text och full text. Artiklarna på PsycINFO var peer reviewed. Utöver 

begränsningarna fanns ytterligare inklusionskriterier såsom att artiklarna endast skulle 

handla om kvinnor som drabbats av bröstcancer. Exklusionskriterier var reviewartiklar 

och artiklar som handlade om män med bröstcancer. 

Datasamlingen utfördes vid två tillfällen och resulterade i 349 artiklar. Utifrån 

artiklarnas rubriker valdes 94 abstract ut som sedan granskades noggrant. Av dessa 

valdes 29 artiklar ut till urval 1. Totalt valdes 11 resultatartiklar ut till urval 2 där sex 

artiklar innehöll kvalitativ data och fem kvantitativ data. Titlarna på de artiklar som föll 

bort överensstämde inte med innehållet eller syftet till denna uppsats. De bortvalda 

artiklarna mellan urval 1 och 2 handlade om kvinnors upplevelser men hade inte 

andlighet och religion i fokus. 

 

För att koppla ihop sökorden användes den booleska operatoren AND (Forsberg & 

Wengström, 2008). Samtliga artiklar var tillgängliga via fulltext. 

 

Resultatartiklarna granskades enligt Olsson & Sörensens (2011) granskningsmall för 

kvalitativa samt kvantitativa studier. Den vetenskapliga kvaliteten granskades och 

artiklarna tilldelades poäng som resulterade i hög, medel eller låg vetenskaplig kvalitet. 

Maxpoäng för kvalitativa studier var 48 poäng och 47 för kvantitativa studier. Poängen 

räknades sedan om till procent där 60 % gav låg vetenskaplig kvalitet, 70 % gav medel 

och 80 % eller högre gav hög vetenskaplig kvalitet.  

 
Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord 

Cinahl  

Subject heading 

list 

PubMed 

MeSH-term 

PsycINFO 

Thesaurus 

Breast Cancer Breast neoplasms 

Breast neoplasms 

(fritext) 

Breast neoplasms Breast neoplasms 

Spirituality  Spirituality 

Spirituality (fritext) 

Spirituality Spirituality 

Religion Religion and 

religions 

  

God God (fritext)   

Well-Being Well-Being 

(fritext) 

  

Spiritual  Spiritual (fritext)   
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Databearbetning 

Artiklarna i urval 2 lästes inledningsvis noggrant igenom flera gånger av båda 

författarna. Därefter utfördes en granskning av samtliga artiklar som sedan 

sammanställdes i en artikelöversikt, se bilaga B1-6 samt C1-5, där de utvalda 

resultatartiklarnas syfte, metod, urval, bortfall och slutsats sammanfattades. Sedan 

följde en process där nyckelord och begrepp grupperades och innehållet bearbetades och 

sorterades in i fyra kategorier.  

 

Varje artikel lästes sedan igen. Kategorivalen diskuterades ytterligare. Sedan följde 

processen att väva samman materialet, vilket kunde fastsällas under de fyra kategorierna 

Guds vilja på gott och ont, Andlighet och religion ger kraft att kämpa, Bönen utvecklar 

relationer och Andlighet och religion skapar mening.  

Resultat 

I tabell 2, Artiklarnas representation i kategorierna, kan spridningen av resultatartiklarna 

överblickas. Samtliga studier behandlade ämnen som passade in i kategorin Guds vilja 

på gott och ont, fyra berörde Andlighet och religion ger kraft att kämpa, fyra stycken 

tog upp ämnen kring Bönen utvecklar relationer och sex berörde Andlighet och religion 

skapar mening. 

 

Tabell 2. Artiklarnas representation i kategorierna 

Artikelförfattare, 

årtal 

Guds vilja 

på gott och 

ont 

Andlighet och 

religion ger 

kraft att kämpa 

Bönen 

utvecklar 

relationer 

Andlighet och 

religion skap-

ar mening  

Kvalitativ design  

Choumanova, et 

al. (2006) 

X X X X 

Halstead & Hull. 

(2001) 

X X X X 

Harandy, et al. 

(2010) 

X    

Levine, et al. 

(2007) 

X 

 

  X 

Swinton, et al. 

(2011) 

X X X X 

Taleghani, et al. 

(2006) 

X 

 

X   

Kvantitativ design  

Gall, et al. (2008) X 

 

   

Meraviglia (2006) X 

 

 X X 

Morgan & 

Gaston. (2006) 

X   X 
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Schreiber (2011) X 

 

   

Thuné-Boyle 

(2011) 

X 

 

   

 

Guds vilja på gott och ont 

I Harandys et al. intervjustudie (2010) visade resultaten att kvinnor tog upp Gud som en 

central del i sina liv och därmed också under sjukdomen. Vidare menar Harandy et al. 

(2010) att kvinnorna därmed trodde att deras sjukdom var ett test från Gud och att det 

var Hans vilja som bestämde över det mänskliga livet och döden. Taleghani, Yekta och 

Nasrabadi (2006) beskriver i sin intervjustudie att ett flertal kvinnor ansåg att 

sjukdomen var ett öde valt av Gud, och att Gud har en plan för varje människas liv 

(Halstead & Hull, 2001). Kvinnorna i Harandys et al. (2010) studie trodde inte 

nödvändigtvis att de skulle dö av sin cancer, då Gud beslutar hur länge livet ska fortgå. 

Gud testar mänskligheten på olika sätt och ett av dessa är bröstcancer. Bröstcancern 

behöver inte innebära döden utan döden kan komma när som helst, till exempel vid en 

bilolycka. Livet är i Guds händer. Bröstcancer ingår i en plan i ett större sammanhang 

(Swinton, Bain, Ingram & Heis, 2011) som gör att kvinnor kan känna en typ av kontroll 

över sin situation och hitta en mening och hopp även i en situation fylld av de 

utmaningar som medföljer en bröstcancerdiagnos.  

 

Ett perspektiv som vissa av de intervjuade kvinnorna upplevde var en tvekan på Guds 

vilja (Swinton, et al., 2011). Å ena sidan älskar Gud alla människor och har kontrollen 

och en plan, men varför orsakar Han då cancer? Istället förklarade då kvinnorna ibland 

sjukdomen på den mänskliga faktorn och även på sig själva, till exempel att de är 

överviktiga, har druckit för mycket alkohol i livet eller stressat och levt osunt. En del 

kvinnor i Levine, Yoo, Aviv, Ewing och Aus (2007) intervjustudie upplevde att Gud 

ansåg att de hade gjort något fel och blev straffade genom sin sjukdom. Andra uppgav 

känslor av ilska och hjälplöshet. 

 

Gud fanns alltid tillgänglig och följde kvinnor genom sjukdomen (Levine, et al., 2007) 

samtidigt som Han fungerade som en känsla av healing och vägledning (Choumanova, 

Wanat, Barrett & Koopman, 2006). Swinton, et al. (2011) beskriver att religiös tro 

erbjöd svar på existentiella frågor som inte var tillgängliga någon annanstans.  

 

Kvinnor i enkätstudien av Schreiber (2011) som trodde att Gud var engagerad i dem och 

deras bröstcancer hade högre psykologiskt välbefinnande och upplevde en lägre nivå av 

rädsla för att återinsjukna i bröstcancer, mindre depression, ångest och stress. De 

kvinnor som såg Gud som arg hade högre frekvens av depression, ångest och stress och 

var mer oroliga att återinsjukna samt deras psykologiska välbefinnande var lägre. I 

Thuné-Boyle, Stygall, Keshtgar, Davidson och Newmans (2011) enkätstudie från 

England visade resultaten att kvinnorna inte upplevde något samband mellan tro och 

välbefinnande. Bland de icke troende/måttligt troende var det få om upplevde en ökad 

tro, men ingen signifikant skillnad märktes. 

 

I Meraviglias (2006) enkätstudie framkom det att kvinnor som hade ett högt 

psykologiskt välbefinnande också ansåg sig ha en bättre relation till Gud. De skattade 
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sig själva med ett bättre funktionellt hälsotillstånd. Den sortens Gud, en älskande och 

stöttande Gud, kan kallas för positiv och är förutseende, vänlig och välvillig (Gall, 

Kristjansson, Charbonneau & Florack, 2008). En negativ Gud var en Gud som var 

straffande, vredgad, distanserad och känslolös. Den negativa Guden hade ett samband 

med lägre socialt välbefinnande och mer oro. En syn på en Gud som positiv hade en 

positiv inverkan på välbefinnandet och attityden både före och efter 

bröstcancerdiagnosen, precis som den negativa Gudssynen hade en negativ påverkan 

både före och efter diagnosen (ibid.). Morgan och Gaston-Johansson (2006) fick fram i 

sin enkätstudie att det fanns ett samband mellan andlighet, välbefinnande och fysisk 

samt emotionell livskvalitet.  

 

Andlighet och religion ger kraft att kämpa 

Många av de troende kvinnorna som intervjuades (Choumanova, et al., 2006) upplevde 

att deras tro på Gud och känslan av Hans närvaro blev starkare efter sjukdomen samt att 

deras relation till Honom blev bättre. Detta var något som utvecklades under en tid där 

tvivel kunde vara en del av processen (Halstead & Hull, 2001).  

 

I de kvalitativa studierna (Choumanova, et al., 2006; Taleghani, et al., 2006) framkom 

det att religion och andlighet hade en central roll i sjukdomsförloppet och var en av de 

största hanteringsstrategierna.  

 

I Halstead och Hulls (2001) intervjustudie framkom det att källor till socialt stöd var 

familjen, vårdgivare och sociala grupper som kunde främja kvinnornas andliga, 

emotionella och fysiska behov. Aktiviteter, som att delta i religionsundervisning på 

söndagsskola eller leda studiegrupper för kvinnor samt forma egna stödgrupper för 

kvinnor med bröstcancer gav dem mening i sjukdomsupplevelsen (ibid.). 

 

Swinton, et al. (2011) menar att det är viktigt att komma ihåg att kvinnornas upplevelse 

av andlighet skiljer sig. Religion var inte nödvändigt, men andlighet var en central del i 

deras upplevelser.  

 

I’m not sure I believe in God as such, but I believe in people and 

people’s kindness to each other… So that’s what spirituality means to 

me, the fact that we are spiritual, we will help each other and we do care 

about each other in a more meaningful way that just looking after each 

other when we’re well., (Swinton, et al., 2011, s. 647). 

 

Bönen utvecklar relationer 

I Meraviglias (2006) enkätstudie framkom det att de kvinnor som bad till Gud hade en 

närmare relation till honom och bönen gav dem ett ökat psykiskt välbefinnande. 

 

En relation till Gud var alltid tillgänglig genom kvinnans bön (Swinton, et al., 2011). 

Den fungerade som en hanteringsstrategi (Choumanova, et al., 2006) och användes för 

att finna vägledning, hälsa, förlåtelse, styrka och tro (Halstead & Hull, 2001). Bönen 

kunde också användas för att utveckla sin andlighet under sjukdomen. Vidare belyser 
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Choumanova, et al. (2006) att kvinnor använde sig av bönen för att be för sin sjukdom, 

få en känsla av lugn, känna en mening med sin situation och för att få socialt stöd. 

 

I Swintons, et al. (2011) studie framkom att kvinnornas relation till Gud stärktes av 

bönen och de kände också att deras andliga relationer med likasinnade samt religiösa 

ikoner stärktes. I och med det blev deras sociala nätverk större vilket resulterade i att 

känslan av mening och värdet i deras relationer ökade. Närvaron av Gud, Maria, Jesus, 

profeten Muhammed, Buddha och andra heliga symboler i kombination med att andra i 

omgivningen bad för dem verkade som socialt stöd och som en källa till styrka (ibid.).  

 

Andlighet och religion skapar mening  

Att känna mening med livet fick kvinnorna att kämpa vidare (Swinton, et al. 2011). För 

att kunna kämpa vidare i sin sjukdom var det viktigt att känna en mening i livet och 

därför vände sig kvinnorna till sin andlighet. Att ha en familj att ta hand om gav dem ett 

mål att sträva mot i den traumatiska och osäkra situation som det innebar att drabbas av 

bröstcancer. Andra kände att det var svårt att acceptera sjukdomen då det var en helt ny 

situation med omständigheter som de inte hade någon kontroll över (Halstead & Hull, 

2001). Känslan av att de kanske skulle dö gjorde att meningen med livet hotades 

(Levine, et al., 2007). Detta kunde dock ändras över tid. Då kvinnorna började acceptera 

sin situation ändrades deras perspektiv på livet och döden och de kunde släppa 

problemen som var utom deras kontroll. Det medförde att många kände sig mer andliga. 

Många kvinnor berättade om hur cancern förändrade deras syn på livet, de uppskattade 

sina liv mer och personerna runt omkring dem. Det var också vanligt att många troende 

kvinnor accepterade den nya situationen de hade hamnat i istället för att bli arga på Gud 

(ibid.).  

 

Halstead och Hull (2001) belyser att den andliga aspekten har ett starkt samband med 

fysiskt och emotionellt välbefinnande. Religionen och andligheten medverkade till en 

känsla av socialt stöd och var en viktig del för att känna mening i sjukdomen 

(Choumanova, et al., 2006; Halstead & Hull, 2001). 

 

Morgan och Gaston-Johansson (2006) beskriver att många kvinnor ansåg att de i allra 

högsta grad hade en mening med livet och det hade samband med deras tro. Att känna 

mening med livet var starkt relaterat till det psykologiska välbefinnandet (Meraviglia, 

2006). 

Diskussion  

Metoddiskussion 

I föreliggande arbete var målet att göra en så systematisk översikt som möjligt. 

Sökorden valdes att skrivas på engelska för att undvika fel vid översättningar då ordens 

betydelse inte nödvändigtvis är densamma fullt ut på svenska och engelska. Därigenom 

undviks misstolkning av orden. Ordet spirituality är mycket svårt att översätta ordagrant 

till det svenska språket och därför valdes begreppet andlighet i denna uppsats efter 
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noggrant övervägande. Det hade varit värdefullt för uppsatsen om en djupgående 

begreppsanalys på ordet andlighet hade funnits att tillgå för att få en djupare förståelse 

för ordet. Det kan ses som en nackdel att ordet söktes på engelska direkt då det annars 

kunde gett andra resultatartiklar om andlighet hade använts som sökord. Dock ansågs 

det engelska ordet ge bättre utslag.  

 

För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt söktes i huvudsak artiklarna via Cinahls 

databas som koncentrerar sig på omvårdnad. Samtliga sökord gav resultat genom 

Subject Headings listtermer och/eller fritext. För att utöka sökningen användes 

huvudsöktermerna breast neoplasms och spirituality i databaserna PubMed samt 

PsycINFO. Då Cinahlsökningarna resulterade i ett gott antal abstract användes inte alla 

sökord i PubMed och PsycINFO. Dessutom förekom många dubbletter i sökningen som 

gjordes i PubMed. Det kan anses vara en svaghet samtidigt som det är en styrka att tre 

databaser användes. Till en annan gång skulle alla sökord använts i samtliga databaser 

för att täcka in hela området, men på grund av begränsad tid begränsades sökningen 

denna gång. Orden spirituality och breast neoplasms användes både som Subject 

Headings listterm och som fritext för att få med samtliga resultat. För att få fram 

relevant forskning inom ämnet valdes artiklar skrivna mellan åren 2001 och 2012. 

Endast en resultatartikel användes dock från 2001 och resterande var från 2006 och 

framåt vilket är en styrka då forskningen är relativt ny. En styrka i sökningen var att 

många dubbletter fanns i de olika sökningskombinationerna, vilket innebär att ämnet 

var väl genomsökt.  

 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar söktes med relevant forskning utifrån syftet. 

Det var nästan lika många kvantitativa som kvalitativa artiklar. Målet var att 

systematiskt finna representativt underlag då både upplevelser och statistik vidrördes. 

 

Artiklarnas ursprung var USA, Storbritannien, Iran och Kanada men kvinnorna i 

artiklarna kom från stora delar av världen, vilket motsvarar västvärlden och delar av 

världen som inte liknar Sverige. Sverige är ett mångkulturellt land vilket innebär att 

uppsatsens resultat delvis kan vara överförbart på den svenska hälso- och sjukvården. 

Det är relevant att ha en uppfattning om vad som är viktigt för kvinnor med bröstcancer 

världen över. Det kan ses som en svaghet att det inte förekom några artiklar från Sverige 

eller Norden då det kunde varit intressant att jämföra. Då resultatartiklarna har en bredd 

gällande religion och ursprung belyses kulturella skillnader vilket även återfinns i 

Sverige och i den svenska sjukvården.  

 

Bearbetningen av resultatartiklarna gjordes noggrant för att uppnå så hög reliabilitet 

som möjligt. Granskningsmallen säkerställde en systematisk genomgång. Artiklarna 

lästes igenom flera gånger och intressanta aspekter färgmarkerades och delades in i 

underkategorier. Det var en svårighet att kategorisera materialet för att på ett tydligt sätt 

redovisa innehållet. En del material var svårt att urskilja och i och med det 

kategoriseras. Efter analys framkom de fyra kategorier framkom som redovisades i 

resultatet.  

 

Då syftet var att undersöka hur andlighet spelade roll för de drabbade kvinnorna kan det 

ses som en styrka att så många perspektiv togs upp i de olika resultatartiklarna. Detta 

resultat antyder hur brett ämnet är. Om tidsramen hade varit längre kunde ytterligare 

resultat framkommit.  
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För att stärka reliabiliteten granskades resultatartiklarna utifrån granskningsmallen för 

kvalitativa och kvantitativa studier (Olsson & Sörensen, 2011). Drygt hälften av 

resultatartiklarna fick klassifikationen hög vetenskaplig kvalitet medan resterande fick 

klassen medel. Denna bedömningsmall anses ha hög reliabilitet då den innehåller både 

objektiva och subjektiva svar, dock kan det ses som en svaghet att vissa svar innehåller 

egna tolkningar. En svaghet var att instruktioner saknades vilket försvårade 

granskningen. Andra granskningsmallar valdes bort då de ansågs ha låg validitet. De 

artiklar som fick medelhög vetenskaplig kvalitet innehöll brister, framförallt gällande 

bortfall, egenkritik samt att de inte tog upp etiska aspekter. Metoden för urval kan 

ifrågasättas i två av artiklarna då deltagarna själva fick anmäla sitt intresse att delta i 

studien samt fick en belöning. En brist i denna urvalsmetod kan visa sig genom att 

informationen om studien inte nått ut till samtliga. Val av urvalsstrategi kan vara 

avgörande för resultatet i studien (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

I de artiklar som fick betyget hög vetenskaplig kvalitet fanns det tydligt redovisat val av 

metod, syfte och urval. En röd tråd fanns i samtliga där syftet gick att följa hela vägen 

till slutsatsen.   

 

Resultatdiskussion 

Tron utgör en grundläggande substans och förekommer i olika former menar Eriksson 

(1997). Denna litteraturstudie visar exempel på att tron kan vara just denna 

grundläggande substans. Det visar sig i Guds vilja på gott och ont. Tron är förenad med 

syftet att nå hälsa och helhet hos människan (ibid.). Det är därför önskvärt att sträva 

efter en holistisk människosyn inom sjuksköterskeprofessionen. Gud ses som en central 

del i många kvinnors liv och utgör därför en viktig pusselbit under sjukdomen, därför är 

det viktigt att personalen inom hälso- och sjukvården ser till kvinnornas tro. Harandy, et 

al. (2010) belyser känslan av att Gud styr över det mänskliga livet, men också över 

döden, vilket gör att sjukdomen sågs som ett test från Honom. Det är av stor vikt att 

känna till de olika religiösa infallsvinklarna för att skapa en förståelse för patienten. I 

Al-Azri, Al-Awisi och Al-Mondhris (2009) reviewartikel visade sig religiös tro vara en 

av de vanligaste hanteringsstrategierna bland bröstcancerpatienter och därför bör 

sjuksköterskan vara medveten om de strategier som används för att klara av sjukdomen. 

Kvinnorna litade på att Gud hade en plan för deras sjukdomstillstånd vilket också 

resulterade i att de var mindre rädda för att dö. Eriksson (1997) menar att leva i sin tro 

innebär en gemenskap med Gud där känslan av tillit präglar kvinnans tillvaro. Swinton, 

et al. (2011) beskriver bröstcancern som en del i en större plan vilket resulterade i en 

känsla av kontroll hos kvinnorna. Några av kvinnorna såg det som tröstande att Gud 

hade kontrollen över deras cancer (Tate, 2011). Känslan av att vara i någon annans 

händer kan kännas befriande och tryggt då situationen inte går att påverka. Det 

överensstämmer med Harandy, et al. (2010) som skriver att det är Gud och Hans vilja 

som bestämmer över det mänskliga livet och döden. Även i Taleghanis, et al. (2006) 

och Halstead och Hulls (2001) studier framkom det att kvinnor såg sjukdomen som ett 

öde valt av Gud och att Gud har en plan för varje mänskligt liv.  

 

Eriksson (1997) framhäver också det faktum att tron förekommer i olika former och i 

olika väsen. Gud kan ses som en älskande och stöttande Gud men också som en negativ 

och straffande Gud (Gall, et al., 2008). Den älskande Guden medförde välbefinnande 

och en positiv inverkan på bröstcancerdiagnosen. Tro och kärlek är förenade (Eriksson, 
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1997), Gud är kärleken och kärleken representerar basen i själva tron. Kärleken från 

Gud kommer spontant och kärleken är en kamp för att bemästra det onda. Det tyder på 

två olika synsätt vilket belyser problematiken i det svåra ämnet. Andlighet är högst 

personligt och därför är det viktigt att respektera alla sorters tro och övertygelser 

(Carlén & Nilsson, 2008). 

 

Att tro på högre makter och finna mening i sin tro till Gud resulterar i en känsla av hopp 

(Vivat, 2008) och en känsla av hopp kan leda till en känsla av kontroll. Ett tydligt 

samband kan ses mellan de olika religionerna där tron och religionen är det väsentliga 

och inte vilken gud man tror på. Kvinnor ur olika religioner använder sig av olika 

hanteringsstrategier under sjukdomen. Tron gör att kvinnorna kan acceptera sin 

sjukdom som Guds vilja vilket leder till en andlig kamp mot sjukdomen (Al-Azri, et al. 

2009), livet ligger i Gud händer (Harandy, et al. 2010). Det är vanligt bland patienter 

som är allvarligt sjuka att de känner att existentiella frågor blir viktigare och det är 

ytterst viktigt att personal inom hälso- och sjukvården känner till detta (Vivat, 2008). 

Andligheten kan ha en negativ inverkan (Harris Kalfoss, 2011; Levine, et al. 2007) 

såsom en ilska mot Gud, hjälplöshet, en känsla av att Gud inte finns närvarande och om 

Han nu älskar mig, varför blir jag inte frisk? Det indikerar att andlighetens betydelse 

också kan generera i negativa känslor. Vidare menar Swinton, et al. (2011) att kvinnor 

ibland lägger skulden på sig själva för att de tycker att de straffas av Gud för sina synder 

vilket överensstämmer med Harris Kalfoss (2011) och Levine, et al. (2007) där 

kvinnorna tar upp att de har levt osunt med mycket alkohol, felaktig kost eller stress. 

Det är viktigt att förstå att kvinnor kan klandra sig själva och det är viktigt att visa 

förståelse för deras situation och religiösa tillhörighet för att på bästa sätt hjälpa dem 

igenom sin svåra situation.  

 

Kvinnor med ett högt psykologiskt välbefinnande visade sig ha en bättre relation till 

Gud (Meraviglia, 2006). Det överensstämmer med Erikssons (1997) teori där relationen 

mellan självet och Gud framkommer i tron och förhållandet till Gud, alla har någon 

form av tro. Vidare kan bekräftelse finnas i Lim och Yis (2009) studie där det visade sig 

att kvinnor som upplevde mer andlighet hade mindre psykologisk oro samt bättre fysisk 

funktion. Andlighet hör ihop med en bättre hälsa och livskvalitet samt ett högre 

emotionellt välbefinnande. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att för 

sjuksköterskan är det en stor del att främja patientens värderingar, rättigheter, sedvänjor 

samt trosuppfattning (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). 

 

Den religiösa tron erbjuder svar på existentiella frågor som inte finns tillgängliga någon 

annanstans (Swinton, et al. 2011). Därför är det för patientens välbefinnande viktigt att 

sjuksköterskan månar om de andliga och existentiella frågorna. Forskning som gjorts 

visar på att blott 3 % av sjuksköterskestudenter samt 7 % av utexaminerade 

sjuksköterskor anser att sjuksköterskans uppgift är att stödja patientens andliga och 

existentiella välbefinnande (Harris Kalfoss, 2011). Det tyder på en okunskap, bristande 

kunskaper och bristfällig utbildning i ämnet. 

 

Att hoppas är att tro på framtiden och att våga hoppas är viktiga faktorer för både 

välbefinnandet och hälsan (Eriksson, 1997). Forskning tyder på att den andliga och 

religiösa tron förmedlar en känsla av hopp samt utveckling, vilket hjälper kvinnorna att 

komma över svåra situationer (Harris Kalfoss, 2011). Detta leder till tolerans samt 

påverkar synen på sjukdomen. Andlighet har visat sig ge styrka och hjälp att se ett nytt 

och utbrett perspektiv på sin livssituation samt skapar en känsla av välbefinnande och 
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hälsa. Det visade sig också i Gall, et al. (2008) där en syn på Gud som positiv hade en 

positiv inverkan för kvinnans välbefinnande (Gall, et al. 2008) och hennes attityd både 

före och efter bröstcancerdiagnosen.  

 

Andlighet och religion betraktas på många olika sätt världen över, till exempel är det 

mindre vanligt i västra Europa att använda sig av religiös hantering (Frick, et al., 2006). 

Bland de som använder sig av religiös hantering har det visat sig ha positiv effekt på 

den fysiska och mentala hälsan. En av de största hanteringsstrategierna under 

sjukdomsförloppet var religion och andlighet (Choumanova, et al., 2006; Taleghani, et 

al., 2006). Vidare menar Frick, et al. (2006) att de kvinnor som tror på högre makter 

eller ett liv efter döden föredrar att prata om andlighet framför religion. Det är viktigt att 

förstå att det råder skillnader mellan andlighet och religion. Andlighet står för ett 

bredare spektrum och kan vara till stor hjälp för patienter både i det vardagliga livet, 

men framförallt inom vården. Swinton, et al. (2011) beskriver i sin studie att kvinnors 

upplevelser av andlighet skiljer sig. Andlighet var det centrala i deras upplevelser där 

religion inte var nödvändig. De två skall inte förväxlas och det bör finnas kunskap kring 

de båda begreppen för att göra förståelsen så djup som möjligt (Frick, et al., 2006).  

 

Choumanova et al. (2006) menar i sin studie att många av de troende kvinnorna 

upplevde en starkare tro på Gud samt att känslan av Hans närvaro blev starkare efter 

sjukdomen. Att diagnostiseras med bröstcancer upplevs som en livsförändrande 

upplevelse där en känsla av osäkerhet förekommer (Tate, 2011). Därför är det många 

kvinnor som efter sin bröstcancerdiagnos ber mer samt litar mer på sin tro, vilket leder 

till en djupare relation till Gud.  

 

Bönen fungerade som en bro mellan kvinnorna och Gud vilket resulterade i en närmre 

relation till Gud. Genom bönen kunde Gud vägleda kvinnorna vilket resulterade i ett 

ökat psykiskt välbefinnande (Meraviglia, 2006; Al-Azri, et al., 2009). Bönen utgjorde 

en kraftfull källa för hoppet (Gibson & Smith Hendricks, 2006). Det i enlighet med 

Eriksson (1997) som menar att tro och hopp hör ihop, att hoppas innebär att inte ge upp 

och att en tro på framtiden finns. Hoppet är en grundläggande faktor för människans 

välbefinnande och hälsa och bönen är den givna samtalsformen mellan människa och 

Gud. I Choumanovas, et al. (2006) studie framkom det att kvinnor använde bönen för 

att be om sin sjukdomssituation och för att få en känsla av lugn, känna mening med livet 

och för socialt stöd. Lim och Yi (2009) belyser att andlighet som socialt stöd kan vara 

viktigt att uppmärksamma hos de patienter som är involverade i det andliga. Det har 

visat sig att patienter i behov av socialt stöd framförallt är mottagliga från närstående, 

grannar, kyrkan samt stödgrupper (Hedman Ahlström, 2011). Detta i enlighet med 

Halstead och Hull (2001) som också menar att familj, vårdgivare och sociala grupper 

kan främja kvinnors andliga, emotionella och fysiska behov. Gibson och Smith 

Hendricks (2006) menar istället att kvinnor tyr sig mer till Gud för att få stöd istället för 

familj, vänner och vårdgivare. Det visar på skillnader i olika religioner och kulturer 

vilket är ett intressant observandum. Därför är det viktigt att förstå vilket enormt 

emotionellt stöd Gud kan ge (Al-Azri, et al., 2009) och därför är det också viktigt att se 

till kvinnans sociala nätverk samt involvera hennes närstående på bästa sätt. Religiösa 

aktiviteter fungerar som en viktig faktor för att utöka det sociala nätverket (Lim & Yi, 

2009). Halstead och Hull (2001) skriver i sin studie om religionsundervisning på 

söndagsskola eller deltagande i kyrkans studiegrupper som en viktig komponent i att 

finna meningen i sjukdomen. Det kan då påverka kvinnornas livskvalitet och göra deras 

välmående under sjukdomen.  
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Att finna en mening i livet gör det ofta lättare att se framåt, även i svåra situationer. Ofta 

kan patienterna finna en mening i sin tro och i sin andlighet. Andlighet och religion kan 

ge kvinnorna en känsla av välbefinnande genom att ge en struktur i sjukdomen och 

hjälpa dem att klara av svårigheter, samt att finna meningen i det som hänt (Vivat, 

2008). Enligt Harandy, et al. (2009) uppstår en känsla av acceptans då livet är i Guds 

händer. Levine, et al. (2007) belyser i sin studie att acceptansen leder till ett annat 

perspektiv på livet som gör att kvinnor kunde släppa fokus på problem som de inte 

kunde kontrollera. Deras syn på livet förändrades vilket medförde att de uppskattade 

livet på ett annat sätt samt människorna omkring dem. Vidare menar Meraviglia (2006) 

att känna en mening i livet gör det lättare att se framåt och tänka positivt samt att kämpa 

vidare mot nya mål vilket också har en positiv effekt på det psykologiska 

välbefinnandet. Relevansen för andlighet, religion samt existentiella frågor ökar därför 

med en cancerdiagnos. Det antyder att sjukvårdpersonal bör främja patientens 

framtidsvision så att de kan skapa nya mål i livet. Inom cancersjukvården är det av stor 

betydelse att de andliga behoven tas till vara på (Frick, et al., 2006) då det är viktigt för 

patientens acceptans av sjukdomen. Troende kvinnor accepterar ofta sin nya situation 

istället för att bli arga på Gud (Levine, et al., 2007). Finner patienten ett sätt att 

acceptera sjukdomen, till exempel genom andlighet, är det positivt och bör beaktas och 

tas till vara på av sjukvårdpersonalen. Studier visar på att 40 % av de patienter som har 

cancer vill ha hjälp att hitta meningen med livet, vilket ses som en grundläggande 

drivkraft hos människan (Harris Kalfoss, 2011). Dock framkom det i Halstead och Hulls 

(2001) studie att få kvinnor blev erbjudna andligt stöd av sjukvårdspersonal och fick 

istället söka det själva. De patienter som erbjöds andligt stöd kände en stor tacksamhet 

inför det.  

Konklusion 

Gud var en central del av sjukdomsförloppet bland de troende kvinnorna och det var 

tydligt att det var Han som bestämde över livet och döden.  Tro kan förekomma i många 

olika dimensioner, både positiva och negativa. Bönen skapade relationer både till sin 

Gud samt till andra i sin närhet och utgjorde en brygga till välbefinnandet. Att känna en 

mening med livet gjorde att kvinnorna kämpade vidare.  Det var viktigt att ha ett mål att 

sträva mot under sjukdomstiden. Att känna mening med livet påverkade starkt det 

psykologiska välbefinnandet hos kvinnorna. Det är också viktigt att komma ihåg att 

kvinnornas upplevelser av andlighet skiljer sig, andlighet kan upplevas på många olika 

sätt.  

Implikation 

Religion och andlighet är viktigt för många och har visat sig spela en stor roll i 

sjukdomsförloppet. Att drabbas av bröstcancer är en omtumlande livshändelse som 

skapar oro och osäkerhet inför framtiden. Därför är det viktigt att fortsätta att forska 

inom området för att utveckla kunskaper om religion och andlighet hos sjuka patienter 

för att på bästa sätt erbjuda en holistisk vård där hela människan bejakas. Det är viktigt 

att sjuksköterskan vågar se till patientens religiösa och andliga tro för att kunna 
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tillvarata patientens egna resurser på ett bra sätt samt stärka denne genom 

sjukdomsförloppet. Det är också betydelsefullt att sjuksköterskan får mer kunskap och 

utbildning inom ämnet.
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Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

121010 

 

 

Cinahl (MH) “Breast 

Neoplasms” AND 

(MH) Spirituality. 

Limits: Full Text Link, 

abstract available, peer 

reviewed, 2001-2012. 

37 (19) 11 7 2 

121010 

 

 

Cinahl (MH) “Breast 

Neoplasms” AND 

(MH) “Religion and 

Religions”. 

Limits: Full text link, 

abstract available, peer 

reviewed, 2001-2012. 

16 (5) 7 1 1 

1201010 

 

 

Cinahl (MH) “Breast 

Neoplasms” AND 

(Fritext) God. 

Limits: Full text link, 

abstract available, peer 

reviewed, 2001-2012. 

19 (11) 9 4 1 

121010 

 

 

Cinahl (Fritext) “Breast 

Neoplasms” AND 

(Fritext) Well-being. 

Limits: Full text 

linked, abstract 

available, peer 

reviewed, 2001-2012 

112 (16) 20 3 0 

121010 

 

 

Cinahl (MH) “Breast 

Neoplasms” AND 

(Fritext) Spiritual. 

Limits: Full text 

linked, abstract 

available, peer 

reviewed, 2001-2012. 

45 (15) 13 7 2 

121010 

 

 

Cinahl (Fritext) “Breast 

Cancer” AND (Fritext) 

Spirituality. 

Limits: Full text 

linked, abstract 

available, peer 

reviewed, 2001-2012. 

40 (20) 16 3 1 

121011 

 

 

Pubmed (MeSH) Breast 

Neoplasms AND 

(MeSH) Spirituality. 

Limits: Abstract 

available, free full text, 

14 (4) 5 1 1 



 
 

full text, 2001-2012. 

121011 

 

 

 

PsycINFO (Thesaurus) “Breast 

neoplasms” AND 

(Thesaururs) 

spirituality.  

Limits: Peer reviewed, 

2001-2012. 

66 (6) 13 3 3 

Summa 349 (96) 94 29 11 
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Titel Syfte  
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Urval  
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Vetenskap 

lig  

kvalitet 

2006 

USA 
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Choumanova, 

I., Wanant, 

S., Barrett, R. 

& Koopman, 

C. 

Religion 

and 

spirituality 

in coping 

with breast 

cancer: 

perspectives 

of Chilean 

women 

Syftet var att 

undersöka hur 

chilenska 

kvinnor 

använde 

religion och 

andlighet för 

att hantera sin 

bröst-

cancersjukdom

. 

Djupintervjuer med tre 

öppna frågor 

 

27 kvinnliga bröst-

cancerpatienter mellan 39 

och 92 år, varav 80 % var 

katoliker, 9 % evangelister 

och resten identifierade 

inte sin tro. Inget bortfall 

redovisades.  

De flesta patienterna tyckte att 

religion och andlighet var viktigt 

för att hantera sjukdomen. Patienter 

kan ha nytta av att aktivt bli 

uppmanade av sjuksköterskor att 

använda sin religiösa/andliga tro för 

att hjälpa dem att hantera sin 

diagnos och behandling. 
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the process 
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diagnostiserad

e med cancer 

inom fem år 

från första 

behandlingen. 

Två individuella och 

semistrukturerade 
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uppmärksamhet och andlighet 
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av cancerpatienter. Många sjuk-

sköterskor känner sig obekväma 

med att ta upp en diskussion kring 

andlighet och därför får inte 

patienterna sina behov tillgodo-

sedda. När andlig vård används på 

ett känsligt och omtänksamt sätt får 

patienterna lämpligt stöd för att möta 

utmaningarna som diagnosen och 

behandlingen medför. 
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kvinnor i Iran.  

Kvalitativ metod 

användes. 39 iranska 
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diagnos. Kvinnorna hade 

avslutat sin 

cancerbehandling. 

Semistrukturerade 
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ämnen diskuterades: (i) 
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hanteringsstrategier samt 
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diagnosen. Inget bortfall 
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ångest, stress, känslig personlighet 
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händelser var orsaken till deras 
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kom till hanteringsstrategier. 
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var Guds vilja att de drabbats av 
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Yoo, G., Aviv, 
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and 
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cancer 
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kvinnor med 

bröstcancer i 

San Fransiscos 

Bay Area med 

följande 

etniciteter: 

afroamerikans

k, asiatisk från 

Stilla 

havsområdet, 

vit och latinsk. 

Djupintervjuer 

 

161 kvinnor mellan 31 och 

83 år, varav 35 % var 

protestanter, 26 % 

katoliker, 19 % icke 

troende, 5 % övrig tro, 4 % 

buddhister, 4 % judar och 

1 % muslimer.  

22 deltagare föll bort.   

Majoriteten av kvinnorna ansåg sig 

vara andliga och pratade om vikten 

av andlighet i sina liv samt i 

cancerprocessen. Afroamerikanska, 

latinska och kristna kvinnor kände 

sig mer tröstade av Gud än andra 

grupper. Cancerdiagnosen gjorde 

att deras tro blev djupare och de 

uppskattade livet mer. 

Hög  



 
 

Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod   Bilaga B 5 
  

Publikations

år  

Land  

Databas  

Författare  
 

Titel  
 

Syfte  
 

Metod  

Urval  

Bortfall  

Slutsats  
 

Vetenskapl

ig  

kvalitet  

2011 

England  

Cinahl  

Swinton, 

J., Bain, 

V., 

Ingram, S., 

& Heys 

S.D.  

Moving inwards, 

moving outwards, 

moving upwards: the 

role of spirituality 

during early stages 

of breast cancer.  

Syftet var att 

skapa en 

djupare 

förståelse för 

hur religion och 

andlighet spelar 

roll för kvinnor 

som drabbats av 

bröstcancer. 

Detta under det 

första året efter 

given diagnos.  

Kvalitativ metod 

med hermeneutisk 

fenomenologisk 

design användes. 25 

kvinnor med 

bröstcancer 

tillfrågades och 14 

valde att vara med i 

studien. De som 

valde att inte delta 

kände att de inte 

passade in då de inte 

ansåg sig vara 

religiösa. Av de 14 

som valde att delta 

var några troende 

medan andra ansåg 

sig vara spirituella 

men inte religiösa.  

 

Inget bortfall 

redovisades.  

Tre huvudteman framkom tydligt. 

1. Moving inwards, känsla av 

ensamhet och omvärdering av 

självet. I  krisen kände de att de 

hade ett syfte som fick dem att 

kämpa vidare. 2. Moving outwards: 

medvetenhet om sina relationer. 

Kvinnorna kände att deras 

relationer till andra växte och de 

såg en helt ny mening i dem. De 

uttryckte att de trodde på godheten i 

människor och det meningsfulla i 

att hjälpa varandra. 3. Den ultimata 

meningen. Kvinnorna ansåg att den 

primära meningen med spiritualitet 

är relationen med Gud. Han fanns 

alltid tillgänglig via bönen. De 

upplevde en ökad tro och 

samhörighet med likasinnade. 

Dessa kvinnor fick svar på frågor 

som ingen annan förutom Gud 

kunde svara på.  

Hög 
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Publikations

år  

Land  

Databas 

Författare  
 

Titel Syfte  
 

Metod  

Urval  

Bortfall 

Slutsats  
 

Vetenska

plig  

kvalitet 

2005 

Iran 

Cinahl 

Taleghani, F., 

Yekta, Z.P. & 

Nasrabadi, 

A.N. 

Coping with 

breast 

cancer in 

newly 

diagnosed 

Iranian 

women 

Syftet var att 

undersöka hantering 

av bröstcancer i ny-

diagnostiserade 

iranska kvinnor och 

att ge kulturellt 

baserade grunder för 

deras omvårdnad. 

Djupintervjuer, 

antingen en eller två 

sittningar. 

 

19 nydiagnostiserade 

kvinnor, 31-53 år, 

samtliga muslimer. 

Inget bortfall 

redovisades.  

Religiös tro spelade en 

betydelsefull roll i hanteringen av 

bröstcancern. Resultatet kan 

användas som en ram för att 

utveckla ett tillvägagångssätt inom 

omvårdnad för muslimska kvinnors 

hantering och lärande att leva med 

bröstcancer. 

Medel 
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Publikations

år  

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte  

 
Metod  

Urval  

Bortfall 

Slutsats  

 
Vetenskap

lig  

kvalitet 

2008 

Kanada 

PsycInfo 

 

Gall, T.L., 

Kristjansson, 

E., 

Charbonneau, 

C. & Florack, 

P. 

A 

longitudinal 

study on the 

role of 

spirituality 

in response 

to the 

diagnosis 

and 

treatment of 

breast 

cancer 

Syftet var att 

undersöka den 

potentiella rollen 

som religiös/andlig 

tro har för att ge en 

kognitiv ram för att 

förstå och reagera på 

en bröstcancer-

diagnos. 

Enkäter vid tre olika 

tillfällen gällande 

bröstcancern, religiösa 

variabler, Gud, 

optimism/pessimism, 

hopp, välmående och 

sinnesstämning. Där den 

första gjordes via telefon. 

Den andra, uppföljning 

efter sex månader, och 

den tredje, uppföljning 

efter ett år. 332 kvinnor 

rekryterades, 123 

kvinnor diagnostiserades 

och fick delta i studien. 

De var mellan 28 och 82 

år. Majoriteten var 

europeisk-kanadensiska 

och benämnde sig som 

kristna. Bortfall: 24,4 % 

av de drabbade 

kvinnorna föll bort inom 

det första året postop.  

Det var minimalt stöd att andlighet 

har en positiv eller skyddande 

effekt på kvinnor som hanterar 

bröstcancer. Dessutom framkom 

det att kvinnor som är mer religiöst 

involverade under tiden de väntar 

på sin diagnos tenderar att uppleva 

mer oro det första året 

postoperativt. 

Hög 

  



 
 

Tabell 5. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   Bilaga C 2 

 

Publikations

år  

Land  

Databas  

Författare  
 

Titel  
 

Syfte  
 

Metod  

Urval  

Bortfall  

Slutsats  
 

Vetenskap 

lig  

kvalitet  

2006 

USA 

PubMed 

Meraviglia, M.  Effect of 

Spirituality 

in Breast 

Cancer 

Survivors.  

Syftet var att 

undersöka effekterna 

av spiritualitet 

(meningen med livet 

samt böner) och hur 

det påverkade 

välbefinnandet hos 

kvinnor med 

bröstcancer.  

Kvantitativ metod 

användes för studien. 

En beskrivande 

tvärsnitts design 

valdes. 84 kvinnor i 

åldrarna 34-80 

deltog. Kvinnorna 

kom från 

landsbygden och 

städer i centrala 

Texas. Kvinnorna 

fick själva anmäla 

sitt intresse att delta i 

studien. 

Frågeformuläret som 

skickades ut innehöll 

6 olika delar för att 

få en klar bild över 

intresseområdet.  

De kvinnor som hade högt 

psykologiskt välbefinnande hade 

lägre stadium av bröstcancer, högre 

funktionell status samt en närmre 

relation till Gud. De kvinnorna som 

bad mer hade en nära relation till 

Gud, en lägre utbildning och 

mindre inkomst. Det kan jämföras 

med de kvinnor som kände stor 

mening med livet hade bättre 

funktionell status, närmre relation 

till Gud samt hade en 

tillfredställande inkomst. Att känna 

mening med livet hade ett starkt 

samband med psykologiskt 

välbefinnande och hade ett negativt 

samband med oro.  Att be hade ett 

starkt samband med psykiskt 

välbefinnande men hade inget 

signifikant samband med oro.  

Hög  
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Publikations

år  

Land  

Databas  

Författare  
 

Titel  
 

Syfte  
 

Metod  

Urval  

Bortfall  

Slutsats  
 

Vetenskapl

ig  

kvalitet  

2006 

USA 

Cinahl 

Morgan, PD., 

Gaston-

Johansson, F., 

& Mock, V.  

Spiritual 

Well-Being, 

Religious 

Coping, and 

the Quality 

of Life of 

African 

American 

Breast 

Cancer 

Treatment: 

A Pilot 

Study 

Syftet var att 

undersöka 

förhållandet mellan 

spirituellt 

välbefinnande, 

religiös hantering 

samt livskvaliten hos 

afroamerikanska 

kvinnor som 

drabbats av 

bröstcancer.  

Kvantitativ metod 

användes. En 

beskrivande 

tvärsnittsdesign 

användes. Tre olika 

frågeformulär som 

representerade syftet 

med studien 

skickades ut till 

deltagarna. Totalt 11 

kvinnor valdes ut i 

åldrarna 35-62 år. 

Alla hade en religiös 

tillhörighet. Samtliga 

hade genomgått 

behandling av sin 

cancer. Inget bortfall 

redovisades.  

Bland afroamerikanska kvinnor är 

andlighet och religion en central 

del. Det har också visat sig ha stor 

betydelse för deras sätt att ta hand 

om sin hälsa och tro. Deras andliga 

välbefinnande spelade en 

betydelsefull roll i deras sätt att 

hantera sin situation. Majoriteten 

avsåg sig ha en mening i livet. 

Kvinnorna lutade sig mot sin 

religion och hantering resurser. De 

kvinnor som fick ett ökat andligt 

välbefinnande ökade också sitt 

fysiska, känslomässiga och 

funktionella välbefinnande. Bland 

de kvinnor som använt sig av 

negativ religiös hantering sågs ett 

lägre fysiskt välbefinnande.  

Medel  
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Publikations

år  

Land  

Databas  

Författare  
 

Titel  
 

Syfte  
 

Metod  

Urval  

Bortfall  

Slutsats  
 

Vetenskapl

ig  

kvalitet  

2011 

USA 

Cinahl  

Schreiber, JA.  Image of 

God: Effect 

on Coping 

and 

Psychospirit

ual 

Outcomes 

in Early 

Breast 

Cancer 

Survivors.  

Syftet var att 

undersöka vilka 

spirituella 

hanteringstrategier 

kvinnor som 

överlevt bröstcancer 

använt sig av samt 

hur depression, 

ångest, stress, 

psykologiskt 

välbefinnande och 

oro för 

återinsjuknande 

varierade beroende 

på deras syn på Gud.  

Kvantitativ metod 

användes för studien. 

Tvärsnitt och 

jämförande design 

anvämdes. Urvalet 

bestod av 

nydiagnostiserade 

kvinnor som avslutat 

sin behandling. 

Deltagarna var 21 år 

och äldre, nyligen 

avslutat kemoterapi 

eller strålningsterapi. 

440 kvinnor fick 

förfrågan via mail 

men endast 130 

svarade. Resultatet 

blev 129 då en inte 

fullföljde.  

Hypotesen om att det fanns 

skillnader i användning av 

spirituella och religiösa 

hanteringstrategier baserat på 

kvinnornas syn på Gud fick stöd. 

De kvinnor som såg Gud som 

auktoritär och god hade lägst 

andliga problem. De kvinnor som 

såg Gud som kritisk eller avlägsen 

hade högst andliga problem. De 

kvinnor som ansåg att Gud var 

engagerad i dem hade mindre 

depressioner, ångest och stress. De 

kvinnor som ansåg att Gud var arg 

hade mer depression, ångest och 

stress.  

Hög  
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Publikations

år  

Land  

Databas  

Författare  
 

Titel  
 

Syfte  
 

Metod  

Urval  

Bortfall  

Slutsats  
 

Vetenskapl

ig  

kvalitet  

2010 

England 

PsycInfo 

 

Thuné-Boyle, 

I..C.V., 

Stygall, J., 

Keshtgar, 

M.R.S., 

Davidson, T.I. 

& Newman, 

S.P. 

The impact 

of a breast 

cancer 

diagnosis 

on 

religious/spi

ritual 

beliefs and 

practices in 

the UK 

Syftet var att 

undersöka hur en 

bröstcancerdiagnos 

påverkar patienters 

religiösa/andliga tro 

och sedvänjor i 

England där 

religiösa sedvänjor 

är annorlunda. 

Två enkäter gällande 

religiösa sedvänjor i 

ett privat 

sammanhang samt i 

ett offentligt 

sammanhang. 267 

nydiagnostiserade 

kvinnor, 26-91 år, 

samt en 

kontrollgrupp med 

110 friska kvinnor 

som matchades väl 

gällande likhet i 

vissa variabler med 

bröstcancer-gruppen. 

Ur bröst-

cancergruppen var 

majoriteten vit och 

kristna. 

Bortfall: 65 stycken 

av kvinnor med 

bröstcancer föll bort. 

Även om patienters tro på Gud, 

trosstyrka och religiösa/andliga 

sedvänjor i ett privat sammanhang 

uppfattades som signifikant högre 

runt operations-tillfället i 

jämförelse med retrospektiva 

rapporter om året innan diagnos, 

återfanns ingen signifikant skillnad 

i religiös/andlig tro och sedvänjor 

mellan bröstcancergruppen och 

kontrollgruppen 

Hög  


