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# Sid. 44, not 163: Noten ska vara ”Ekedahl, 2001, s. 249f. Denna studie handlar inte om 
cancersjukdom utan om sjukhussjälavårdare i möte med existentiell problematik.” 
 
# Sid. 52, tabell 2: Tredje intervjun med herr H (utförd 08.02.19) benämns felaktigt som II, det 
korrekta är III. 
 
# Sid. 61, 4:e stycket, 4:e meningen: ”Narrationerna om detta bara en del av …” ska vara 
”Narrationerna om detta är bara en del av …” 
 
# Sid. 61, 4:e stycket, sista meningen: ”Dessa tre kategorier (eller delar av dem) har sammantaget 
kommit att förstås som det religiösa uttrycket religiöst motiverat lidande för andra.” ska vara ” Dessa 
tre kategorier (eller delar av dem) har sammantaget kommit att förstås som copingmetoden religiöst 
motiverat lidande för andra.” 
 
# Sid. 72, 1:a stycket, 1:a meningen: ”… informanternas religiositet fungerar som bevarande 
copingmetoder” ska vara ”… informanternas religiositet fungerar som copingredskap i bevarande 
copingmetoder”. 
 
# Sid. 72, 1:a stycket, 2:a meningen: ”En del av dem fungerar också initialt som återuppbyggande 
copingmetoder” ska vara ” En del av dem fungerar också initialt som copingredskap i 
återuppbyggande copingmetoder”. 
 
# Sid. 72, 2:a stycket, 1:a meningen: ”Förutom konserverande och återuppbyggande 
copingmekanismer …” ska vara ”Förutom konserverande och transformerande copingmekanismer …” 
 
# Sid. 73, sista meningen: ”I detta fall förutsätter det religiösa uttrycket förheligande av medicinska 
interventioner en medicinsk kontext.” ska vara ”I detta fall förutsätter förheligande av medicinska 
interventioner både en medicinsk och en religiös kontext.” 
 
# Sid. 78, 1:a stycket, 1:a och 2:a meningen: ”Flertalet av de analyserade uttrycken för informanternas 
religiositet fungerar som bevarande copingmetoder. En del av dem fungerar också initialt som 
återuppbyggande copingmetoder.” ska vara ” Flertalet av de analyserade uttrycken för informanternas 
religiositet fungerar som copingredskap i bevarande copingmetoder. En del av dem fungerar också 
initialt som copingredskap i återuppbyggande copingmetoder.” 
 
# Sid. 80, 1:a stycket, 2:a fullständiga meningen: ”… inte alltid går att klassificera ett religiöst uttryck 
som en copingmetod …” ska vara ”… inte alltid går att klassificera ett religiöst uttryck som 
tillhörande en copingmetod … ” 
 
# Sid. 80, 1:a stycket, sista meningen: ”Jag har löst detta genom att tala om de analyserade religiösa 
uttrycken som specifika copingmetoder vilka kan fungerar bevarande …” ska vara ”Jag har löst detta 
genom att tala om de analyserade religiösa uttrycken som copingredskap i specifika copingmetoder 
vilka kan fungera bevarande … ” 
 
# Sid. 90, sista stycket, andra raden: Finns en västerparentes för mycket.  
 
 


