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Kultur, religion och andlighet I coping 
(Culture, religion and spirituality in coping) 

Fereshteh Ahmadi, 

Docent, fil.dr.  

Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 

Intervjuguide   Intervju nr: 

1. BAKGRUND FAKTORER: 

 

1. a. Bakgrundsförhållanden: 

• Ålder:  

• Kön:  

• Utbildning:  

• Yrke (före pensionering)   

• Partner och barn:  

• Uppväxtort, social bakgrund 

1.b. Funktionsförmåga:  

 

1.c. Religionstillhörighet:  

2. AKTUELL LIVSSITUATION 

2.a. Sjukdomstadium:  

2.b. Tidpunkt ör diagnos:  

2.c. Typ av cancer och lokalisering av tumör:  
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3. INTERVJUFRÅGOR: 

1. Tror du på Gud?  

Om nej? 

- Om Du inte tror på en personlig Gud: Tror du att det finns en högre makt eller livgivande 

kraft? 

 

Om nej igen? 

- Har du någon annan form av tro? 

  

2. Vill du vara snäll och berätta lite om förhållandet till religion i ditt barndomshem? 

3. Vill du vara snäll och skriva en din ”sjukdomshistoria”, om processen som du har gått 

igenom i samband med din sjukdom: 

- När fått du besked?  vad var din reaktion?  

- När opererades? Hur kändes under väntetiden? 

- Hur var upplevelsen av cellgiftbehandling och strålning (om du fick sådana behandlingar? 

…… 

4. Hur tar du nu itu med din sjukdom? Vad/vem hjälper dig? 

5.  Har religion eller andlighet spelat någon roll i detta sammanhang 

 

I. Religiositet:   

1. Hade/har dina föräldrar någon speciell andlig tro eller några speciella andliga värderingar? 

2. Har du behållit dessa värderingar från barndomshemmet under din livstid?  

3. Trodde/tror dina föräldrar på en personlig God?. 

4. Skulle du säga att du kommer från en religiös familj?  

5. Gick Du som barn i söndagsskola eller fick Du på annat sätt någon särskild religiös 

undervisning under barndomen?  
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6. Brukade du i barndomen gå till kyrkan eller till någon annan religiös samlingsplats? Hur 

ofta?  

7. Hur ofta ber Du?  

8. Har du brukat gå i kyrkan, eller regelbundet besökt religiöst samfund?  

9. Besöker du nu för tiden kyrkan, eller någon annan religiös samlingsplats?  

10. Vad anser du nu är det värdefullaste i livet?  

11. Har din tro och dina religiösa handlingar förändrats under ditt liv?  

12. Om ja: 

a. Har någon av dessa ändringar att göra med någon viktig förändring i ditt liv, till exempel 

att lämna barndomshemmet, att gifta sig, att föda det första barnet/att få det första barnet, 

att en person du hållit kär avlidit eller att du själv drabbats av en allvarlig sjukdom? 

II: Coping:  

II:a. Generell: 
 

13. Vad tycker du om att göra när du mår bättre?  

a. Att tänka på Gud eller fundera över Jesu liv eller andra religiösa personers liv?  

b. Att läsa? 

c. Att lyssna på musik? 

d. Att be? 

e. Att gå i kyrkan? 

f. Att promenera? 

g. Att ägna sig åt hobbyverksamhet? 

 

14. Vad anser du ger dig lugn, ro och tillfredsställelses?  

15. Vilka tankar har du kring livets slut? 

16. Tror du på ett liv efter döden? 
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II:b. Religiös och andlig- orienterade ”coping”: 
 

17. Har du någonsin tänkt att Gud har gjort att du fått cancer på grund av dina andlingar eller för 

att du inte har varit tillräckligt troende?  

18. Tror du att din sjukdom har orsakats av en ond makt? 

19. Tycker du att du har gjort ditt bästa och nu är det bara Gud som har kontrollen? 

20. Ber du Gud om att göra saker bättre?  

21. Försöker du få kontroll över din situation direkt utan hjälp av Gud? 

22. Söker du ro och trygghet genom Guds? 

23. Försöker du låta bli att tänka på din sjukdom genom att tänka på andliga saker? 

24. Har du någon gång: 

a. Haft en känsla av en stark kontakt med Gud? 

b. Haft en känsla av en stark andlig kontakt med andra människor? 

  

25. Har du någon gång tänkt att ditt liv är en del av ett större och högre sammanhang? 

26. Har du någon gång upplevt en stark känsla av andlighet? När och i vilket sammanhang? 

27. Har du någon gång undrat om Gud har lämnat dig eller blivit arg för att Gud inte är 

närvarande för att hjälpa dig? 

28. Har du sökt andlig hjälp från en präst eller annan religiös ledare? 

29. Ger du andligt stöd till andra? 

 

 


