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Abstract 

Coping during stress has been a very researched topic within the field of religion and religious 

psychology. During the Syrian civil war, female journalist Waad al- Khateab decided to film her 

experience as part of the opposition which turned into the documentary film For Sama. The aim of 

this study has been to analyze how coping is portrayed in the documentary film. The research 

questions for this study are the following: How is Waad Al-Khateabs coping process portrayed in 

her story and documentary film For Sama? How can the portrayal of Waad Al-Khateabs coping 

process be understood through religious coping theory? The method for this study has been 

qualitative narrative analysis, while Pargament’s (1997) coping theory has been applied on the 

material as well. The result of the study showed that Waad’s copingprocess primarily changes due to 

her new role as a wife and a mother. Her coping process could be understood through religious 

coping theory in different ways. Not knowing the future was mentally stressful for her, and religion 

was a part of the coping process while other strategies were also involved.  
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1. Inledning  

Jag har valt att göra en studie inom religionspsykologi och kommer använda mig av Kenneth 

Pargaments copingteori. Jag kommer att applicera teorin på en arabisk dokumentärfilm om en 

syrisk kvinna som lever under krig i fem år. Coping handlar om hur människan hanterar och 

bemästrar stress under mycket svåra situationer och omständigheter (Pargament, 1977). Varje 

människa har ett eget orienteringssystem, vilket handlar om hur denne ser på världen och hur man 

bör hantera svåra situationer. Det innebär i sin tur att det påverkar hur en människa väljer att hantera 

och bemästra sin stress. En person som har ett orienteringssystem där religion spelar roll kommer 

med större sannolikhet använda sig av coping med religiösa inslag. När jag såg dokumentärfilmen 

så blev jag intresserad av hur narratören Waad Al-Khateab hanterade sin situation och framförallt 

om hon använde sig av religion. Jag har själv föräldrar som är födda och uppvuxna under krig, 

vilket innebär att jag har haft en viss förförståelse när jag sett filmen. I min förförståelse ingår också 

att jag kan flytande arabiska i tal och skrift, vilket jag ser som en fördel i den mån att jag kanske 

lägger märke till sådant som annars hade sållats bort. 

1.1. Syfte och mål 

I det här avsnittet kommer jag presentera det övergripande syftet med arbetet och de mål som jag 

ska uppnå. I det här arbetet kommer jag att analysera mitt valda material med hjälp av narrativ 

metod, coping och religiös coping teori. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur narratören Waad 

Al-Khateabs coping framställs i hennes berättelse och dokumentärfilm Till min dotter som utspelar 

sig under det Syriska inbördeskriget. För att göra detta kommer jag att beskriva vad coping och 

religiös coping är och hur det fungerar, men även vilken funktion som coping har när den används. 

Målet med min uppsats blir att få en fördjupad förståelse för den roll coping och religiös coping kan 

ha för en människas liv under tid av stress. 



1.2 Frågeställning  

I denna del avser jag att skriva en väl definierad frågeställning som anger vad det är jag vill ta reda 

på genom studien och vad det är jag vill förstå och lära mig. Den övergripande frågeställningen i 

min studie är följande: 

• Hur framställs Waad Al-Khateabs coping process i sin berättelse och dokumentärfilm Till min 

dotter ? 

• Hur kan framställningen av Waad Al-Khateabs coping process förstås utifrån religiös 

copingteori? 

1.3 Avgränsning  

I det här avsnittet vill jag vara tydlig med att det finns aspekter som jag inte kommer att ta med i 

undersökningen på grund av materialbrist. Den här studien baseras på en dokumentärfilm som 

utspelar sig under ett krig, som i det här fallet är det syriska inbördeskriget. Dokumentären är filmad 

från kvinnan Waads perspektiv och det är hur hennes coping och copingstrategier framställs i filmen 

som avses att undersökas. Det finns ingen data för hur Waad hanterar stress efter att hon kommer 

bort från kriget som en överlevare, vilket innebär att studien är begränsad till enbart innehållet i 

dokumentären. Jag kommer också göra en begränsning i själva dokumentären, då det primärt är 

Waads berättarröst som kommer användas som underlag. Det finns många andra personer som syns 

i filmen, men det finns inte tillräckligt brett innehåll i filmen från dem för att deras röster ska kunna 

analyseras. Om det fanns tillräckligt med material från de andra personerna i filmen så hade jag 

önskat inkludera deras röster i forskningen.  

1.4. Forskningsgenomgång 

Inför det här avsnittet så gjorde jag en sökning för att ta reda på vad som tidigare har skrivits om 

coping och religiös coping under krig. Jag kommer att redogöra för de databaser som jag har använt 

och förklara vilka sökkombinationer som har varit användbara. De relevanta studier som jag har 



hittat kommer jag även att redogöra för vad gäller frågeställning, slutsatser och metoder som 

använts och hur det är relevant för arbetet jag gör.  

Jag sökte på artiklar och tidigare forskning genom Uppsala Universitetsbibliotekets databaser och 

använde följande sökord för att göra detta: coping, religious coping, stress, war, Syrian war.  

Den främsta avgränsningen som jag har haft i min sökning är att enbart få resultat som är peer-

reviewed, det vill säga material som är vetenskapligt granskade. Utöver detta så har jag enbart sökt 

på material som antingen är skrivna på engelska eller svenska. Det visade sig att det fanns mest 

tidigare forskning om krig och coping med fokus på posttraumatisk stress, vilket gjort det svårt för 

mig att hitta något som passar den här studien, då jag undersöker coping under ett pågående krig. 

Jag har alltså valt bort forskning kring hur individer använder sig av coping efter krig. Min första 

sökning gjordes den 5e november genom Uppsala Universitetsbibliotekets söktjänst med sökorden 

’’coping during war’’ vilket gav 69 947 resultat. Min andra sökning skedde samma dag och då skrev 

jag ’’religious coping during war’’ vilket gav 21 379 träffar. I min tredje sökning som jag gjorde den 

7e november  skrev jag ’’religious coping in the syrian civil war’’ vilket gav 613 träffar. Jag hittade 

ingen forskning som undersökte syriska individers coping under kriget då alla som jag hittade 

undersökte syriers coping efter kriget. Lyckligtvis så hittade jag tidigare studier om coping under 

krig fast i Syriens grannländer, Libanon och Israel som är relevanta.  

En studie som jag hittade från min första sökning heter ’’Testing a Model of Family Stress and 

Coping Based on War And Non-War Stressors, Family Resources and Coping Among Lebanese 

Families’’ och är gjord av Laila F. Farhood (1999) publicerades i tidskrift Archives of psychiatric 

nursing volym 13 år 1999. I studien så använde man sig av kvantitativa data om familjer i Beirut 

under det libanesiska kriget (1975-1991) för att beskriva uppfattad stress, coping och tillgångar. 540 

familjer från västra Beirut intervjuades år 1987 och man valde ut 438 av dem utifrån minst 2 och 

max 3 personer i familjen (Farhood, 1999, s.5). Resultaten visade att de libanesiska familjerna hade 

gått igenom olika krigs-relaterade och icke-krigs relaterade händelser som gjorde att de upplevde en 

viss nivå av stress. Resultatet var att socialt stöd och äktenskapsrelationer spelade en viktig roll i 

den libanesiska kulturen (Farhood, 1999, s.7). Enligt studien så var socialt stöd och utbildningsnivå 

den viktigaste tillgången hos familjerna och gjorde att de kunde hantera situationen bättre (Farhood, 

1999, s. 11). I denna studie så kommer jag att undersöka om socialt stöd framställs som en del av 

narratören Waads coping. 



En annan studie som jag hittade under min andra sökning heter ’’Psalms and Coping with 

Uncertainty: Religious Israeli Women's Responses to the 2006 Lebanon War’’ och är gjord av 

Richard Sosis och W. Penn Handwerker (2011). Den publicerades i American Anthropologist volym 

113 år 2011. I studien använde man kvantitativa data för att beskriva hur psalmböner minskade 

kvinnors ångest under 2006 Libanon-Israel kriget. Detta diskuteras inom ramarna av olika teorier, 

bland annat religiös coping teori och stress (Sosis, Handwerker, 2011 s. 2). Informanterna bestod av 

kvinnor från Tzaft som identifierade som ortodoxa judar under år 2006 och man samlade data från 

maj 2005 till september 2006 via intervjuer. Datan bestod av totalt 115 intervjuer som gjordes 

mellan första och 13e augusti och samlades sedan in under kriget. Man använde sig av convenience 

och snowball sampling för att göra detta (Sosis, Handwerker, 2011, s. 8). Resultaten visade att 63 

procent av kvinnorna i detta urval använde sig av psalmbön dagligen som resultat av kriget. 

Kvinnorna motiverade sina anledningar till att göra det på följande sätt: Att avsluta kriget, att 

avsluta attackerna, att få skydd och att behålla säkerheten för alla, samt att den Israeliska armén 

uppfyller målet med sitt uppdrag (Sosis, Handwerker, 2011, s.6). Resultaten visade även att citera 

psalmer var mer effektivt för de som stannade i Tzfat medans det inte spelade någon roll för de som 

lämnade staden och deras ångest. Att citera psalmer hjälpte kvinnorna att dämpa sin ångest när 

stressorer inte var förutsägbara eller kontrollerade (Sosis, Handwerker, 2011, s. 10). I denna studie 

så kommer jag att undersöka ifall religiös coping framställs i dokumentärfilmen som en del av 

Waads coping, då det är möjligt att hon precis som de israeliska kvinnorna har använt sig av bön.  

Utöver de valda studierna så sökte jag även på tidigare forskning om coping utifrån något annat 

mediematerial men det gav inget resultat.  

1.5. Material 

Under denna rubrik så kommer jag att redovisa för det material som jag ska använda mig av och 

den teori som kommer användas. Primärmaterialet som den här studien utgår från är en 

dokumentärfilm där kvinnan Waad Al-Khateab talar om sin upplevelse under det Syriska 

inbördeskriget. Dokumentären heter Till min dotter och gavs ut år 2019 och är regisserad av Al- 

Khateab och Edward Watts. Waad är en journalist och rebell som kommer från Syrien, där hon 

under en femårig period lever under trycket av ett krig i staden Aleppo. Dokumentärfilmen är 1 

timme och 40 minuter lång, och jag har valt ut bilddelar och delar från Waads berättarröst som har 

att göra med stressorer och coping. Det är dock nästan enbart Waads berättarröst som kommer att 

ligga som underlag för analysen. Det finns många delar att tänka på när man använder 



mediematerial som underlag. Till exempel så är det inte möjligt för mig att ställa Waad några 

följdfrågor, vilket begränsar min möjlighet att tolka det hon säger eller visar korrekt. Waad är öppen 

om syftet med materialet, och säger att hon filmade för att visa sin dotter i framtiden, vilket hon 

själv säger i själva filmen. Konsekvensen innebär att hon har haft en mottagare i åtanke, vilket kan 

ha påverkat det som hon valt att dela med sig av. En annan aspekt är att personerna i filmen talar 

arabiska, medans jag ser filmen med svensk översättning. Ibland så kan en del betydelser förloras i 

översättning, dock kan jag flytande arabiska vilket kan hjälpa mig i arbetet.  

Min sekundärlitteratur kommer att bestå av sådant som är relevant för min valda teori och metod. 

Jag utgår främst från Pargaments (1997) coping teori med hjälp av boken The Psychology of 

Religion and Coping för att beskriva den coping Waad använder sig av i filmen. The Psychology of 

Religion - An empirical approach (2018) av Ralph W. Hood, Jr, Peter C. Hill och Bernard Spilka 

kommer också att användas i samma syfte. För min metod så kommer jag att hänvisa till Johanssons 

(2005) bok Narrativ teori och metod, Textens mening och makt (Robertson, 2018) samt Malteruds 

(2014) Kvalitativa  metoder  i  medicinsk  forskning.   

2. Presentation av teori 

I det här kapitlet kommer jag presentera teorin som jag har valt för att utföra denna studie. Teorin 

som jag använder mig av är religionspsykologisk och är byggd på forskning baserat på religiositet, 

stress och coping. Jag kommer främst att använda mig av Kenneth I. Pargaments teori som är 

baserad på Lazarus och Folkmans definitioner för stress och coping, vilket handlar om hur enskilda 

individer hanterar stress. Den handlar om hur individer använder sig av religiös coping och hur 

deras coping påverkas av de förutsättningar som finns. I boken The Psychology of Religion - An 

empirical approach (2018) definierar Ralph W. Hood, Jr, Peter C. Hill och Bernard Spilka coping 

som något människan gör för att hantera det som krävs. Människors copingsprocess påverkas av 

faktorer så som situation och kulturell kontext, vilket innebär att användning av copingstrategier 

skiljer sig åt i olika sammanhang (Pargament, 1997, 90). Det är vanligt att man använder sig av sin 

tro och religion för att hantera vissa situationer, speciellt vid en kris då alternativ är begränsade (s.

484).  För detta blir det också nödvändigt att definiera religion, vilket Pargament gör på följande 

sätt: ’’I define religion as a process, a search for significance in ways related to the sacred¨ 

(Pargament, 1977, s.32). 



I boken The Psychology of Religion and Coping menar Pargament att människor använder sig av 

coping när de söker signifikans (Pargament, 1997, s.92). Signifikans är det som är viktigt för en 

individ och inkluderar livets viktiga frågor. Det som är signifikant skiljer sig åt från människa till 

människa, då materialistiska innehav är viktigare för en viss person, medans det är viktigare för 

andra att må bra. Signifikans kan vara relevant för religiös coping eftersom att religion kan forma 

sökandet efter signifikans hos människor, (1977, s.31, 32).  Han argumenterar att människor 

använder sig av religion för att söka efter det som är signifikant för deras tro. Här blir det viktigt att 

fundera över hur man kan mäta religion inom forskning, vilket Hood m.fl utforskar utifrån ett 

empiriskt perspektiv. Fokus hamnar på vad det egentligen innebär att vara religiös rent praktiskt. 

Man kan oftast identifiera religiösa individer genom att ta reda på om de är en del av en kyrka eller 

om de ber innan de äter sin mat till exempel (2018, s.16). 

När det gäller coping vid kris eller svåra situationer så menar Pargament att det inte är själva 

händelsen i sig som skapar stress, utan att händelsen blir ett hot inför sökandet efter signifikans. 

Nivån av upplevd stress blir dessutom högre om det är en viktig signifikans som är under hot  

(1977, s.99).  Hood m.fl skriver att stressorer aktiverar kroppens immunsystem, vilket kan resultera 

i ökade kortisolnivåer - ett hormon som kroppen utsöndrar till följd av förhöjd stress. För höga 

kortisolnivåer i kroppen kan vara negativt för ens psykologiska hälsa och kan ge upphov till fysiska 

symptom så som förhöjd hjärtklappning, förhöjt blodtryck och/eller problem med känslomässig 

kontroll. Forskningar har visat att individer som använt bön som metod kan få lägre 

kortisolutsöndring vid stress, vilket betyder att religiös coping kan reducera kroppens fysiska 

konsekvenser av stress (s. 464, 465). Eftersom signifikans är något individuellt så innebär det att 

händelser värderas olika från person till person, vilket lägger grund till hur människor planerar sin 

tid (1997, s.95-99).  

Ett annat centralt begrepp som behöver redogöras för inom teorin är orienteringssystem. Enligt 

Pargament så har alla människor ett orienteringssystem- vilket handlar om hur vi ser på och 

handskas med vår omvärld (1997, s. 99). Det betyder att den medvetenhet som vi har från tidigare 

liknande situationer kan hjälpa oss att möta en ny sådan. Det orienteringssystem som vi har gör att 

vi dras mer till vissa händelser och dras bort till andra , och kan antingen hjälpa oss med coping 

eller vara ett hinder för det (1997, s. 100). Man kan alltså säga att det går att hitta specifika 

copingmetoder med hjälp av ens orienteringssystem. Vidare så försöker människor att hitta 

signifikans i coping som antingen går att bibehålla eller omskapande.(1997, s.114). Ifall coping är 



bibehållande eller omskapande beror på hur en människa har använt sig av coping tidigare och vilka 

strategier som har undvikits samt vilka som har varit önskvärda. Rent konkret betyder det att en 

copingstrategi är bibehållande om den har varit önskvärd tidigare och omskapande om den inte har 

varit önskvärd förrän nu.  Om en person har varit emot bön som strategi för att hantera svåra 

situationer under hela sitt liv och sen byter uppfattning så är copingmetoden en omskapande 

strategi. Motsatsen vore personen som alltid använt sig av bön som metod, vilket innebär att bönen 

är bibehållande i ett sådant sammanhang. Eftersom att signifikans och orienteringssystem påverkas 

av kultur så formar även kulturen coping, medans det är resultaten som avgör hur bra en 

copingstrategi anses vara (1997, s. 117-119).   

2.1 Arbetsmodell  

I den här delen ska jag ange hur teoretiska begrepp kommer användas, vad som är centralt och hur 

de är relaterade till varandra. Min studie är deduktivt anlagd och jag kommer att använda mig av 

Pargaments copingteori för att förstå det empiriska materialet som jag har.  Syftet med den här 

studien är att förstå hur Waads coping framställs i hennes berättelse i samband med det tillstånd hon 

befinner sig i, och därför kommer jag att använda centrala begrepp från copingteorin som redskap 

för min analys. De begreppen som jag har valt ut är alltså signifikans, orienteringssystem, stressorer 

och copingstrategi. De här begreppen är relevanta för hur en individ formar copingstrategi och är 

därför nödvändiga för att kunna besvara min frågeställning. Arbetsmodellen kommer att ske genom 

en växelverkan mellan den berättelse och delar av denna berättelse som studeras och hur de 

relaterar till de begrepp jag valt ut.  

I den narrativa analysen kommer jag ta hänsyn till vilken mottagare det är Waad har i åtanke 

eftersom att det kan påverka vad hon vill förmedla. Den ordning som materialet är organiserat i är 

dessutom en viktig del i den narrativa analysen eftersom det kan finnas en anledning till varför det 

gjorts på ett visst sätt. Det är bara möjligt att ta reda på vilken publik det är hon talar till genom det 

hon delar med sig av. Frågan blir då: vem är det hon adresserar när hon talar i filmen? Finns det 

kanske någon dold publik hon har i åtanke? Hur materialet är organiserat kommer jag att titta på 

utifrån ett tidsrelaterat perspektiv. Den underliggande frågan är om berättelsen sker i kronologisk 

ordning, och om inte, ifrågasätta hur det påverkar berättelsen.  



Begreppet signifikans kommer identifieras genom hur Waad beskriver det som är viktigt för henne 

och det som gör henne  rädd. Rädsla kan nämligen avslöja vad som är viktigt för någon eftersom att 

rädsla uppstår av att signifikans är hotat. Delar av hennes orienteringssystem förväntas kunna 

identifieras om hennes förflutna ingår i hennes berättelse (det vill säga det som har hänt innan hon 

påbörjat sin berättelse). Begreppen bibehållande och omskapande kommer dessutom användas i det 

här sammanhanget eftersom det kan avnslöja mönster om hur hon bemöter stress. Stressorer skall 

identifieras genom det Waad själv säger gör henne rädd eller orolig. Copingstrategi kommer 

identifieras dels genom vad hon själv säger hjälper henne i situationen, men dels vad hon gör i 

praktiken när hon berättar att hon är rädd eller stressad. I analysen kommer jag att använda dessa 

begrepp genom att analysera hur de relaterar till varandra enligt min tolkning av resultaten.  

Kapitel 3 Metod 

I det här kapitlet vill jag klargöra hur jag tänker gå tillväga för att besvara min frågeställning, det 

vill säga hur jag tillämpar min teori och hur jag tänker analysera mitt material. Det här är en 

kvalitativ mediestudie som baseras på en kvinnas livsberättelse till sin dotter och metoden som jag 

kommer att använda kallas för narrativ analys. I boken Kvalitativa metoder i medicinsk forskning 

(2014) av Kirsti Malterud skriver man att kvalitativa metoder är forskningsstrategier för att förstå 

kännetecken och egenskaper i det som ska studeras. Målet är att analysera betydelser inom sociala 

och kulturella fenomen och därför använder man sig av teorier om mänsklig erfarenhet (Malterud, 

2014, s.31). Malterud skriver om intern validitet vilket innebär att man undersöker något på ett sätt 

som ger en tillräcklig helhetsbild av det som avses undersökas (2014, s.27). Man bör därför använda 

begrepp som är relevanta för det man vill studera. Därför använder jag mig av begrepp som har med 

copingprocess att göra eftersom det är det jag vill studera. Malterud talar även om extern validitet 

vilket handlar om hur forskaren berättar om sin forskningsprocess och hur den har gått till, något 

som även kallas för kommunikativ validitet (2014, s. 27). Därför försöker jag att vara så transparent 

som möjlig med hur jag har gått tillväga för att utföra denna studie.  

I boken Narrativ teori och metod skriver Johansson att narrativ metod är de metoder som används 

för att samla in och analysera muntliga eller skriftliga berättelser (2005, s. 21). Den muntliga 

berättelsen sker dessutom i samspel med en publik, vilket kan påverka hur något berättas 

(Johansson, 2005, s. 45). Johansson skriver också att muntliga berättelser ofta har en moralisk 

betydelse, där syftet med berättandet kan vara att förmedla en moralisk poäng som går ihop med 



vissa kulturella normer eller värderingar (2005, s. 46). I boken Textens mening och makt (2018) 

skriver Alexa Robertson att forskare brukar söka och hitta narrativ i olika typer av data, som bland 

annat politiska självbiografier och filmer (2018 s.225). Likaså är jag intresserad av att hitta narrativ 

i dokumentärfilmen Till min dotter som även kan ses som en politisk självbiografi. För att läsa och 

tolka narrativt innehåll på ett rättvist sätt menar många forskare att det är viktigt att göra det på dess 

egna villkor. Det innebär att man inte bara ska se narrativt innehåll som belägg för en redan 

existerande teori. För att undvika ett sådant misstag så kan man börja med att fråga hur innehållet är 

organiserat och varför berättaren har utvecklat sin historia på det sättet ( Robertson, 2018, s.229). 

Jag har alltid varit intresserad av hur människor hanterar livet under ett krig och det blir av särskilt 

stort intresse att ta reda på hur religion kan ingå då det utspelar sig i ett område där religon har en 

stor roll i samhället. 

Jag kommer att undersöka delar av dokumentären Till min dotter som en del i ett större narrativ, 

vilket innebär att fokus kommer hamna på berättelsen i sig, inte på bakomliggande orsaker som har 

lett till att berättelsen finns. Den historiska och politiska informationen som finns om det Syriska 

inbördeskriget kan vara relevant för att förstå kontexten för berättelsen, dock är syftet med den här 

studien att analysera materialet i fråga. Jag är intresserad av att undersöka det hon säger om sin 

situation som en del i ett större narrativ, och för att göra detta kommer jag att dela upp filmen i olika 

delar, för att analysera vad som berättas och hur det berättas. I en narrativ analys så är det oftast 

nödvändigt att spela in och skriva ut materialet (Robertson, 2018, s.229). I min studie så är datan 

redan inspelad, vilket innebär att jag kommer börja med transkribering direkt. Först kommer jag att 

göra en transkribering av allt hon säger som har att göra med hur hon känner över situationen och 

vad som hjälper henne att gå igenom den och sedan kommer jag att sortera utifrån teorin. Jag 

kommer även att ta ut vissa bildliga delar som säger något om den miljö berättaren befinner sig i då 

det visar sig vara relevant för frågeställningen. Robertson (2018) redogör för det holistisk- 

innehållsliga sättet att tolka och analysera narrativt material. Genom kategoriell-innehållsligt 

läsande så använder man sig av kategorier i det ämnet som studeras, definierar dom, och sedan dras 

separata yttranden fram och klassificeras inom kategorierna (Robertson, 2018, s.230). Jag kommer 

att använda hela dokumentärfilmen Till min dotter och analysera delar från innehållet i den. Det 

innebär också att jag kommer ange tidsanvisningar till olika scener och citat som används i resultat 

och analys. De citat som jag drar ut funkar som en väg in i särskilda delar av materialet och kommer 

att sättas in i helheten, det vill säga berättelsen. De kategorier som jag kommer att använda mig av 

är tagna från Pargaments coping teori och är signifikans, orienteringssystem, stressorer och 



copingstrategi. I kapitel fyra kommer jag att redogöra för resultat utifrån dessa begrepp under 

separata rubriker och det kommer finnas en egen rubrik för narrativitet där kronologi, mottagare och 

miljö ingår . Detta kommer sedan att läggas som grund till kapitel fem som är min analysdel.  

Kapitel 4 Resultat 

4. Resultat  

I det här avsnittet kommer jag att presentera en sammanställning av själva undersökningen från mitt 

filmmaterial. Jag kommer att presentera vad jag har kommit fram till med utgångspunkt i min 

frågeställning. Jag kommer att göra detta utifrån de kategorier som jag bestämt mig för i min 

arbetsmodell, nämligen signifikans, orienteringssystem, stressorer och copingstrategi. Resultaten 

kommer att presenteras i samma ordning eftersom att de rangordnas på det sättet i copingprocessen 

som ingår i Pargaments copingteori. Utöver detta kommer jag presentera vilken mottagare som 

adresseras i filmen, i vilken ordning materialet är sorterat på och vilken miljö den utspelas i under 

den sista rubriken ’’narrativitet’’. Samtliga resultat kommer sedan lägga grund till kapitel fem som 

är analysdelen i det här arbetet.  

4.1.1 Signifikans  

Enligt Pargaments copingteori så använder människor sig av coping när de söker signifikans. 

Narratörens berättelse börjar med en introduktion där hon berättar om sig själv och vem hon var för 

tio år sen innan kriget börjar.  Som artonåring hade hon flyttat från sin familj för att läsa vid 

Aleppos universitet, och hennes föräldrar hade sagt åt henne att vara försiktig. De hade sagt till 

henne att hon var alltför orädd, vilket hon inte förstod meningen av tills hon själv fick en dotter. 

’’Jag förstod aldrig vad de menade, förrän jag fick en dotter . Du’’ (’’Till min dotter’’ 00:21- 01:01). 

Redan i början får vi alltså veta att hon hamnat i en situation som är helt ny för henne och att hennes 

perspektiv förändras när hon själv blir mamma. 

Strax efter möter vi berättarrösten i nutid, då vi genom hennes interaktion med människorna runt 

omkring sig förstår att det faller bomber och att hon söker skydd. Hon säger att samma sak händer 

varje dag och frågar samtidigt efter sin dotter Sama då hon försöker hitta vart hon är (’’Till min 

dotter’’ 1:41- 2:15). Att leva i Aleppo under den tiden innebar att hon levde under konstant livshot 



och osäkerhet, inte bara för sig själv men även sin dotter, sin man och sina vänner. En del av 

narratörens berättelse är att hon filmar det som pågår, då hon uttryckligen säger att det ger henne ett 

skäl att vara kvar och ’’gör att mardrömmarna får mening’’ (’’Till min dotter’’ 5:51) 

Hon försökte hålla kvar vid sin signifikans med hjälp av människorna som hon hade runt omkring 

sig men också genom att visa världen vad de kämpade för, det vill säga att störta regimen (’’Till min 

dotter’’ 9.08). Man kan säga att hon såg sin del i att stanna i Aleppo under kriget som signifikans då 

hon hade en vilja för att göra sin hemstad och sitt land till en bättre plats. Att vinna över regimen ses 

som ett mål som nås genom att stanna kvar. Kortfattat sagt så framställs det att Waad finner 

signifikans i det sociala, i att få det som hon uppfattar som rättvisa och att visa världen hur hon 

också kämpar för det.  

4.1.2 Orienteringssystem  

Alla människor har ett så kallat orienteringssystem enligt Pargament, vilket lägger grund för hur vi 

använder coping. På så sätt kan vi använda våra orienteringssystem som ett redskap för hur vi ska 

handskas med svåra situationer. Orienteringssystemet som en människa har lägger grund till hur den 

utformar coping. Orienteringssystemet fungerar som en slags psykologisk referensram och kan vara 

religiös.  

Efter narratören introducerar sig själv och vem hon var för tio år sen så ger hon en 

bakgrundsbeskrivning till vad det är som sker i hennes hemstad. Hon berättar att den Syriska 

regimen har belägrat ’’dom’’ (’’Till min dotter’’ 5:18) . Här förmedlar hon en viktig del i sin 

berättelse, nämligen att hon står med oppositionen och ser situationen som en kamp för frihet. 

Narratören Waad uttrycker sig religiöst i filmen flera gånger, vilket indikerar att hon har en gudstro. 

Till exempel så hänvisar hon till Gud när bomber faller, men det är inte detta som är den främsta 

indikationen till att hon tror på Gud. Det är när hon utför en bön som det blir tydligt, då hon 

uttryckligen ber Gud att skydda hennes man och hennes barn och säger att hon kan klara allt annat 

så länge som dom är oskadda (’’Till min dotter’’ 37:18-37:44). Religion och gudstro verkar också 

vara en del av den kulturella kontexten som berättaren kommer ifrån, då hänvisningar till Gud sker 

ofta av människor runt omkring henne och många bär slöja, vilket hon också gör vid flera tillfällen . 

Vid en tidpunkt ser jag också att det står Allah o Akbar med sprayflaska ute på en vägg med 



arabiska bokstäver vilket betyder ’’Gud är störst’’ (’’Till min dotter’’ 21:00). Tanken om att se Gud 

som en slags beskyddare verkar vara ett sätt att hantera situationen på och hon försöker fokusera på 

målet med tillvaron. 

4.1.3 Stressorer  

När en händelse hotar ens sökande efter signifikans så skapas det som kallas stressorer. Därför blir 

nivån av den upplevda stressen också högre om det är sökandet efter en viktig signifikans som 

hotas. Enligt Hood m.fl. så utsöndrar kroppen hormonet kortisol vid förhöjd stress, vilket kan leda 

till en rad fysiska konsekvenser som bland annat förhöjt blodtryck. Samtidigt visar forskningen att 

religiösa metoder så som bön kan vara mildrande under en tid av stress.  

Narratören Waad upplever olika typer av stressorer under filmens gång. En del av stressorerna är 

psykiska och vissa är fysiska, men hon utsätts främst för psykiska stressorer.. ’’Jag känner mig trött, 

jag tror det är stress på grund av belägringen’’ (’’Till min dotter’’ 1:06:08) säger hon om sitt tillstånd 

vid ett tillfälle. Trötthet kan ses som både en psykisk och fysisk stressor, men för Waad så hade den 

största psykiska stressen att göra med existentiella frågor. En del av berättelsen är att bomberna som 

faller skapar rädsla och oro hos henne, då hon säger att de skär rakt igenom henne och gör henne 

rädd för sin egen och sin dotters liv (’’Till min dotter’’ 6:21).  Stressorer är alltså tanken på att hon 

och sin familj befinner sig under livshotande omständigheter. Hon förlorar även flera vänner vilket 

också är en stressor för henne. När detta händer är det vanligt att man börjar ställa frågor som har 

med ens existens att göra och använda resurser från sitt orienteringsststem, något Waad också gör 

flera gånger i filmen. Desto längre tid det går blir det även svårare för henne att få tag på mat. 

Närmare slutet på dokumentären berättar hon att hon är gravid igen och att hon knappt lyckas få tag 

på mat till sig själv och sin dotter. Det här blir en annan psykiskt stressor för henne eftersom att hon 

oroar sig för hur hon ska lyckas livnära två barn när hon knappt lyckas göra det med ett.  

4.1.4 Copingstrategier 

Det är för att hantera stress som copingstrategier blir nödvändiga för en människa och strategierna 

skiljer sig åt från person till person. Enligt Hood m.fl så är bön en central del inom tro, något som är 

enkelt att utföra, är personligt och något som man kan göra privat. En del psykologer hävdar 



dessutom att bön är ett sätt för människor att hantera och kontrollera sina känslor (Hood m.fl, 2018, 

s.486). Narratören använder sig av olika copingstrategier under kriget, och använder sig bland annat 

av bön som en copingsmetod. Hon tar även hjälp från människorna runt omkring sig för att hantera 

den svåra situationen som hon befinner sig i. Det finns olika typer av böner, och den vi får höra 

narratören Waad utföra klassas som ’’petitionary’’ bön, vilket är när man försöker att handskas med 

frustration och hot (Hood m.fl, 2018, s.486). Mer specifikt så innebär den typen av bön att man ber 

om något, vilket Waad även gör.  En bit in i filmen så avlider en ung pojke från bomberna och Waad 

sätter sig in i pojkens mammas situation, frustrerad över tanken att det där skulle kunna vara hon. 

Hon uttrycker hur hon var säker på att de skulle segra förr och hur de var redo att dö för sin frihet 

innan hon blev med barn. I bönen säger hon till Gud att hon inte vill dö och att hon ber om att inget 

ska hända sitt barn eller sin man (’’Till min dotter’’ 37:00). Parallellen som hon drar genom att 

jämföra sig med det hon ser hända någon annan skapar alltså en oro och bönen blir en vald strategi 

för att handskas med den oron. Hon uttrycker däremot ingenting över huruvida hon använt sig av 

den valda strategin tidigare eller inte, vilket innebär att det inte går att helt avgöra huruvida strategin 

är omvandlande eller bibehållande. Det är dock mer sannolikt att strategin är bibehållande eftersom 

att hon använder sig av religiösa uttryck tidigare under filmen samt att religion är en rotad del av 

den kulturella kontexten som hon befinner sig i. Det går inte heller att avgöra ifall den här strategin 

hjälper Waad, eftersom att hon inte uttryckligen säger något om detta efter själva bönen. Vi vet inte 

om bönen repeteras igen efteråt och det är möjligt att hon gör det utan att kameran är påslagen.  

En annan copingstrategi som används är att hon också försöker känna sig hemma. I början bodde 

hon i ett rum på sjukhuset som hennes man jobbade på, där det fanns sandsäckar för att skydda mot 

granatattacker bakom varje tavla.’’Vi gör vårt bästa för att det ska kännas som hemma (’’Till min 

dotter’’ 25.42) säger hon om det. Att försöka känna sig hemma kan ses som en copingsstrategi 

eftersom hon försöker normalisera den svåra situationen. Men det dröjer inte så länge tills de hittar 

ett hem som de kan bo i vilket gör henne glad.’’I dag är det en alldeles särskild dag för mig. Vi har 

äntligen fått huset och städat. Vi har haft många problem, men nu kan vi njuta av att bo i detta 

vackra hus’’ (’’Till min dotter’’ 31:34- 31:43).  ’’Där fanns en trädgård, precis som i huset där jag 

växte upp’’ (’’Till min dotter’’ 32:00). Att hon hittar ett hus tillsammans med sin man som påminner 

henne om huset hon växte upp i kan också ses som ett sätt för henne att försöka normalisera livet.   



4.1.5 Narrativitet  

Mottagaren som narratören har i åtanke är främst hennes dotter, vilket är uppenbart redan i början 

av filmen då Waad talar till sin dotter när hon berättar. ’’Jag förstod aldrig vad de menade, förrän jag 

fick en dotter . Du’’ (’’Till min dotter’’ 00:21- 01:01). Att hon säger ’’du’’ visar att hon talar till en 

specifik person, som i det här fallet är hennes dotter. I slutet av filmen säger hon även ’’Allt var för 

din skull, Sama’’ (’’Till min dotter’’, 1:36:29) vilket förstärker att hennes dotter är den främsta 

mottagaren hon har i åtanke. Narratören vill att mottagaren ska veta hur hennes roll som nybliven 

mamma förändrar henne eftersom hon valt att dela med sig av det. Däremot så filmade hon innan 

hennes dotter föddes för att visa världen vad som pågick. ’’Vi filmade med mobiler för att visa 

världen att vi kämpade för vår frihet’’ (’’Till min dotter’’ 9:06) säger hon i början. Det innebär att 

hon inte alltid filmade för sin dotters skull utan också av politiska skäl.  

Berättaren har valt att inleda med att tala om sig själv i dåtid vilket betyder att hon delar med sig av 

det som har hänt henne efter att hon fått lite distansering från det.  Det här sker flera gånger under 

filmens gång vilket innebär att berättarens röst ibland spelats in efter att vissa händelser redan har 

ägt rum. Händelserna berättas dock i kronologisk ordning, från det att hon som student flyttar till 

Aleppo, till upprorets början och till sist upprorets slut. Mellan de olika händelserna så ingår dock 

vissa tillbakablickar, vilket innebär att man får se på materialet med både gamla och nya glasögon.  

Dokumentären utspelar sig i Syrien och i staden Aleppo vilket innebär att filmen är på arabiska. Det 

innebär också att narratören kommer från en kontext där religiositet är vanligt, vilket man kan se på 

hur människor i filmen är klädda och när de uttalar sig religiöst. Vid ett tillfälle hålls en skylt upp 

under en protest där det står ’’vår revolution är fredlig. Muslimer och kristna tillsammans’’ (’’Till 

min dotter’’ 8:59). Det visar att religion tar plats i den politiska sfären och att det har funnits eller 

finns religiösa motsättningar i landet.  

Kapitel 5 Analys 

I den här delen av uppsatsen kommer jag presentera mina tolkningar av mina resultat utifrån 

Pargaments copingteori och de kategorier som jag valt ut, nämligen signifikans, orienteringssystem, 

stressor samt copingstrategi.  De tolkningar som görs kommer även vara förankrade i det jag vet om 

narrativets mottagare, materialets ordning och miljön.  



Jag har tagit hänsyn till hur berättaren har utvecklat sin historia eftersom filmen inte är gjord i 

fullständig kronologisk ordning. Dessutom talar hon främst till sin dotter, vilket innebär att hon 

aktivt valt vad som ska finnas med och inte. Berättaren är även en politisk aktivist och har visat 

delar från ett krig som hon själv stöttat för att ge ett politiskt meddelande. I en stor del av filmen 

berättar hon för oss vad det är som händer samtidigt som det faktiskt sker och på så sätt är hennes 

berättelse en händelse i sig. Filmen uppfyller sin funktion som en slags videodagbok.  

Waad bodde med sin familj tills hon blev arton år gammal då hon valde att flytta till staden Aleppo 

för att studera. Hennes familj hade alltid sagt till henne att hon var för envis och alltför orädd, något 

hon inleder sin berättelse med. Under hennes fjärde år på sin ekonomiutbildning startar det hon 

själv kallar för revolutionen. ’’Vi är Allepouniversitetets fria studenter’’ (’’Till min dotter’’ 7:52) 

säger hon. Juli år 2016 belägrade den syriska regimen och dess allierade Aleppo. Narratören säger 

att hon och de andra som var med oppositionen aldrig trodde att världen skulle låta det ske. ’’Vi 

filmade med mobiler för att visa världen att vi kämpade för vår frihet (’’Till min dotter’’ 9:06). I 

början av revolutionen säger hon att de bara brydde sig om den och ingenting annat, men samtidigt 

säger hon att ingen av dom anade att deras gamla liv skulle ryckas ifrån dem. Hennes föräldrar 

började att oroa sig mer och mer för henne och bad henne att återvända hem, vilket hon vägrade 

eftersom att hon ansåg att hon kunde vara hjälpsam i kampen. Hon trodde att de skulle vinna striden 

länge.  

’’Vi var länge säkra på att vi skulle segra. I upprorets Aleppo levde vi i ett fritt land. Det kändes 

äntligen som om vi hade ett hem som vi var beredda att dö för. Vi var redo att rota oss. (’’Till 

min dotter’’ 30:45- 31:08). 

Att narratören har spelat in sin röst efter händelserna ägt rum och sedan inkluderat det i filmen kan 

påverka hur hon och valen hon gjort uppfattas av publiken. Det är möjligt att hon gjort på det viset 

för att förmedla orsakerna till sin dotter eftersom hon flera gånger frågar henne om hon kommer 

döma henne för de val hon gjort. Waads aktiva val att stanna kan i sin tur förstås utifrån Pargaments 

copingteori som något hon väljer för att nå signifikans. Pargament skriver att människor sätter sig 

själva i svåra situationer i hopp om att det kommer resultera i något som är signifikans för dom 

(Pargament, 1997, s.90).  Under kriget försökte hon att hålla fast vid tanken om att kämpa för 

rättvisa då hon stod på oppositionens sida. Att tänka på den frihet som hon kämpade för blev en 



viktig del av hennes liv i början av revolutionen och belägringen. Men hon hanterade också 

situationen med hjälp av sin sociala omgivning då hon i början av dokumentärfilmen uttrycker att 

hennes man får henne att slappna av.  ’’Hamze hade alltid leende på läpparna. Han fick mig att 

slappna av, vad som än pågick’’ (’’Till min dotter’’ 11:11).  

Waad hade hela tiden med sig kameran under belägringen och att filma vad som hände kändes 

meningsfullt för henne. Mot slutet av vistelsen säger hon att hon försöker filma allt, men inte vet 

om hon kommer klara det. Attityden mot revolutionen förändras desto längre tid det går, speciellt 

efter hon gifter sig och föder sin dotter. Att händelserna är berättade i kronologisk ordning synliggör 

hur och varför attityden mot revolutionen ändras. Att uppleva krig var svårt för henne för att hon 

stod med oppositionen och ville störta regimen, men också för att hon inte visste vad som skulle ske 

med hennes man och barn. Hennes situation hade förändrat då hon nu inte bara hade sig själv att 

tänka på. Att se människor omkring henne bli skadade eller dö var även svårt för henne att se, 

samtidigt som det gav henne kraft att se någon överleva. När två av hennes vänner omkommer i 

kriget säger Waad att det blir viktigare för henne att fortsätta kampen. ’’Efter att ha förlorat dem 

blev det ännu viktigare att fortsätta. Till varje pris’’ (’’Till min dotter’’ 20:16-20:24). Vid ett annat 

tillfälle överlever en gravid kvinna och ett barn på sjukhuset som hennes man jobbar på.  ’’Båda två 

klarar sig. Det är ett mirakel. Det ger oss kraft att fortsätta kampen’’ (’’Till min 

dotter’’51:30-51.40).   

Waad berättar i filmen om hur hennes roll som nybildande mamma ändrat hennes perspektiv, då hon 

helt plötsligt inte bara hade sig själv att ta ansvar över men även ett litet barn. Att inte veta vad som 

kommer hända henne och sin familj i framtiden var en stressor för henne då hon oroade sig ständigt. 

Alla som stannade kvar och stod  med oppositionen runtomkring henne var också oroliga över vad 

som skulle hända dem. ’’Alla som blev kvar i staden tvingades leva med samma rädsla’’ (“Till min 

dotter” 37:49). Att inte veta vad som ska ske kan skapa stress hos en individ, speciellt under ett krig 

där man inte bara kämpar för att överleva men också för att nå ett annat mål. Därför var det särkilt 

jobbigt när till exempel sjukhus förstördes av bomber. ’’Att bomba sjukhus knäcker människornas 

vilja’’ (’’Till min dotter’’ 55.13). Det blir uppenbart att narratörens perspektiv även ändras desto 

längre tid det går eftersom att det blir allt svårare att leva under krigets omständigheter. Att hon 

säger att de från början var säkra på att de skulle segra indikerar att hon inte längre var så säker på 

den saken. Att sjukhusen bombades minskade deras hopp och tro på en seger.  



Waad är uppvuxen i ett land där den största delen av befolkningen är muslimer och följer  

muslimska traditioner i sitt religiösa och kulturella liv. Detta är främst synligt genom miljön som 

hon befinner sig i och filmat, men inte vad hon själv har sagt. Waad gör inga hänvisningar till sin 

religiositet tidigare i sitt liv men hennes orienteringssystem kan ses som religiöst eftersom att hon 

ber till Gud i filmen.  Enligt Pargament så finns det två anledningar till att människor använder sig 

av religiös coping: att religion är en relativt tillgänglig del av en individs orienteringssystem och är 

ett relativt övertygande sätt att bemöta stress på. Det är också större sannolikhet att religion används 

av en människa när det är en större del av dennes system och relation till världen. (Pargament, 1997, 

s.144). Det som gör religiös coping övertygande hos vissa människor är att de är medvetna om den 

mänskliga begränsningen som finns (Pargament, 1997, s.153). Det är därför det är vanligare att 

människor använder sig av religion när de hamnar i situationer som är utom deras kontroll. Genom 

den här kunskapen kan man förstå varför religion ingår i Waads copingprocess. Att Waad ber Gud 

att beskydda hennes familj kan förstås som att deras överlevnad är utom hennes kontroll och att hon 

är medveten om den mänskliga begränsningen. Denna medvetenhet kan ses som en konsekvens av 

att hon ser en annan mamma förlora sitt barn i kriget, då hon hänvisar till detta strax innan hon utför 

sin bön. Det sociala stödet hon finner av sina nära räcker inte till för att garantera hennes familjs 

överlevnad och därför blir Gud den beskyddare hon söker efter. Att försöka känna sig hemma blir 

på så sätt också en strategi för att normalisera situationen som en tröst eftersom det är det enda hon 

faktiskt kan kontrollera.  

Mot slutet av dokumentären erbjuds Waad och hennes familj att lämna den krigsdrabbade staden   

oskadda. För att garantera sin överlevnad tackar de ja till det erbjudandet, vilket innebär att de 

förlorat kriget. Innan de ger sig av permanent tar hon farväl till sin stad och det ställe som hon kallat 

sitt hem. Hon är ledsen över att lämna sin stad och undrar om hennes dotter Sama i framtiden 

kommer döma henne för att ha stannat eller för att hon nu har valt att lämna. Även om hon är ledsen 

över att hon behövt lämna sin stad (och förlorat striden) så är hon lättad när hon faktiskt lyckas 

komma ifrån oskadd. Hon uttrycker främst tacksamhet över att ha överlevt. Det sista narratören 

säger i filmen är att hon trots allt inte har ångrat något av det hon gjorde. Hon säger att hon inte 

ångrar något även om hon aldrig återhämtar sig från det trauma som hon upplevt. Enligt Johansson 

så är det vanligt för muntliga berättelser att ha en moralisk betydelse, och detta verkar vara den 

moraliska betydelsen som Waad velat förmedla. I en narrativ analys är det också viktigt att fråga hur  

materialet är organiserat eftersom det kan finnas en anledning till att den är utvecklad på ett visst 

sätt. Att Waad avslutar filmen på det här sättet är meningsfullt i den mån att hon vill förmedla att det 



hon gjorde var rätt, vilket kan ses som det huvudsakliga budskapet som narratören vill ge med sin 

berättelse. Enligt Pargaments copingteori handlar signifikans om känslor som associeras med 

värden som är viktiga. Det är uppenbart att  Waad finner signifikans i det hon uppfattar som rättvisa 

och att kämpa för ett mål. Att hon avslutar sin berättelse med att säga att hon inte ångrar något tyder 

även på att det hon finner signifikans i inte har ändrats trots de förändrade omständigheterna. 

Däremot så värdesätter hon sin familjs överlevnad över kampen eftersom hon väljer att lämna. Hon 

finner större signifikans i sin familjs överlevnad än att vinna kriget och det är när kriget hotar den 

signifikansen som Waad väljer att lämna. Enligt Pargament blir stressnivån högre om en situation 

hotar en mycket viktig signifikans, och det verkar som att narratören är mer rädd för att förlora sin 

familj än att inte nå målet som hon hade tänkt i början.  

4.3 Slutsatser  

I den här delen kommer jag skriva vad jag kommit fram till genom det här arbetet utifrån den 

frågeställning som jag formulerat tidigare, nämligen: Hur framställs Waad Al-Khateabs coping 

process i sin berättelse och dokumentärfilm Till min dotter ? Hur kan framställningen av Waad Al-

Khateabs coping process förstås utifrån religiös copingteori? 

Waads copingprocess framställs i berättelsen som något förändrande, det vill säga att hon bemöter 

situationen på olika sätt genom filmen. Hur hon hanterar situationen från början skiljer sig alltså åt 

från hur hon hanterar den längre fram i tiden. Förändringen som framställs av Waad i sin berättelse 

verkar främst bero på att hon gifter sig och föder en dotter, men även en minskad tilltro till att den 

sidan hon står på kommer vinna kriget.  

Framställning av Waads coping process kan förstås utifrån religiös copingteori på flera sätt.  

Att inte veta vad som skulle hända i framtiden var en psykisk stressor för narratören. Hon hanterade 

situationen med hjälp av människorna runt omkring henne och försökte normalisera sitt liv under 

kriget. En tro på Gud hos Waad framgår i filmen och det framgår även att religion ingår i hennes 

copingprocess där Gud ses som en slags beskyddare för hennes familj. Waads mål var från början 

att störta regimen, men med tiden så blev det ett större mål för henne att hon och sin familj skulle 

överleva.  De olika copingstrategierna som användes var bön, normalisering av livet genom att till 

exempel göra sig hemma i sitt temporära hem, att umgås med personerna runt omkring henne och 

filma det som hände.  



Kapitel 6 Diskussion  

I det här kapitlet kommer jag att diskutera mina resultat i analysen, hur de förhåller sig till tidigare 

forskning och om jag har hittat något som är nytt eller intressant. Jag kommer även att föra fram 

mina egna synpunkter eller nya frågor som har uppstått till följd av uppsatsens skrivande. Jag 

kommer att dela upp min diskussion i olika delar: Teoretisk reflektion, metodisk reflektion, 

empirisk reflektion, bidrag och avslutande reflektioner. 

6.1 Teoretisk reflektion 

Inom den här delen så kommer jag att reflektera kring den teori som jag använt; om jag kan säga 

något om teorin och utveckla den utifrån de resultat jag fått fram; om jag kan bidra något till att 

utveckla eller anpassa teorin. Min uppsats grundar sig på Pargaments (1997) copingteori. Med hjälp 

av teorin så har det underlättat för mig att förstå begreppen signifikans, stressorer, 

orienteringssystem och copingstrategier. Trots att min studie är gjord på material som inte är från en 

europeisk bakgrund så har teorin ändå varit möjlig att applicera. En anledning till detta kan vara att 

en stor del av Pargaments teori handlar om religiös coping, vilket blev väl användbart då materialet 

är taget från en kontext där religiositet är vanligt. Dessutom visade det sig att narratören Waad 

använde sig av religiös coping i sin process. Kategorierna hjälpte mig att arbeta med materialet och 

hitta de svar som jag sökte efter.  

6.2 Metodisk reflektion 

I den metodiska reflektionen så kommer jag att diskutera den metod som jag använt och vad som 

varit positivt eller negativt med den. Jag kommer även reflektera kring hur jag kunde gjort istället 

och kring de validitetskriterier som jag använt i min metod. 

Att använda kvalitativ metod och narrativ analys har funkat i den här studien. Med hjälp av 

Pargaments coping teori var det även möjligt att skapa kategorier för att sortera mitt empiriska 

material. Jag kunde ha gjort en blandning av kvalitativ och kvantitativ analys av datan men det hade 



krävt en större studie. Materialet var enkelt att arbeta med eftersom narratören gör referenser till den 

stress hon upplever och framställer religiös coping,  däremot var det svårt att veta vad som ingick i  

hennes orienteringssystem.  

Under uppsatsskrivandet fanns det flera etiska frågor som jag tog hänsyn till. Waad har filmat 

dokumentären själv vilket innebär att jag analyserar det hon själv säger i filmen. Jag har försökt 

vara tydlig om att det är hur hennes coping framställs i materialet som undersöks eftersom det är 

omöjligt att säga att det faktiskt är hennes coping. När man gör en sådan analys är det viktigt att 

tänka på att man skriver om en annan individs liv. Jag har valt ut delar av materialet som jag ansett 

varit relevanta för min frågaställning, men det är möjligt att Waad anser att jag tagit bort någon del 

som är viktig för sin berättelse. I början av uppsatsskrivandet trodde jag att religionen kommer spela 

en stor roll i informantens copingprocess, men resultatet visade att  hon pratade mer om socialt stöd. 

De validitetskriterier som jag använt är intern validitet och kommunikativ validitet, vilket innebär 

att jag försökt vara så tydlig som möjligt i uppsatsen. Mitt mål har varit att på ett tydligt sätt visa 

hur jag kommit fram till mina resultat, och att jag använt det som är relevant för denna studie.  

6.3 Empirisk reflektion 

I min empiriska reflektion så kommer jag att jämföra mina resultat med de resultat som jag lyfte 

fram i min tidigare forskning. Resultaten av min analys visar liknande tendenser som beskrevs i 

Farhoods studie ’’Testing a Model of Family Stress and Coping Based on War And Non-War 

Stressors, Family Resources and Coping Among Lebanese Families’’ (1999) och Sosis m.fl studie 

’’Psalms and Coping with Uncertainty: Religious Israeli Women's Responses to the 2006 Lebanon 

War’’ (2011).  

Resultaten av Farhoods studie visade att libanesiska familjer under period av krig främst hanterade 

situationen genom socialt stöd. I studien framgick det även att socialt stöd och äktenskapsrelationer 

är en viktig del av den libanesiska kulturen, vilket i sin tur kan ha påverkat resultaten då det är 

vanligt att kultur påverkar coping. Min analys av hur narratören Waads coping framställs i filmen 

visar att socialt stöd är en fundamental del av den då hon beskriver att hon får sin styrka från sin 

man och andra omkring henne.  



I Sosis m.fl studie undersöktes religiös coping hos religiösa judiska israeler under krig och 

resultaten visade att citering av psalmer hjälpte dämpa deras ångest. Den här analysen visar att 

religion verkar vara en del av den kontexten som Waad befinner sig i men också att hon är en 

religiös person och använder sig av religiös coping när hon använder sig av bön som en av sina 

valda copingstrategier. Här kan man därför se ett tydligt samband mellan kultur, coping och 

copingstrategi som man gör i Farhoods studie. Att religion är en viktig del i den kultur hon kommer 

ifrån har med stor sannolikhet påverkat hennes religiositet och i sin tur valet av religiös coping.  

6.4 Bidrag 

Här så kommer jag att lyfta fram om jag har funnit något nytt och intressant efter den här 

undersökningen. Min studie är unik i den mån att jag har undersökt hur coping framställs i ett 

mediematerial, vilket jag inte har sett i någon tidigare studie. Dessutom fokuserar den på 

narratörens coping under det Syriska inbördeskriget medans annan forskning har handlat om att 

undersöka informanters coping efter de har kommit bort från kriget. Det jag har funnit är därför 

intressant eftersom det går att jämföra med forskning som handlar om coping efter krig.  

6.5 Avslutande reflektioner 

Här kommer jag fundera på nya frågor som min studie genererat och som jag föreslår för en 

kommande och mer omfattande studie. Jag tycker att min studie är både intressant och väcker nya 

frågor. När jag läste tidigare forskning så märkte jag att det fanns mycket som fokuserar på hur 

individer formar coping under posttarumatisk stress och väldigt lite på hur individer formar coping 

under den själva stressfulla perioden. Det vore intressant att ta reda på hur individer bemöter stress 

under och efter krig som en del av en och samma studie för att se om samma strategier används. 

Man skulle också i en sådan studie kunna inkludera faktorer så som kön och åldersperspektiv. 



Sammanfattning  

I det här avsnittet ska jag ge en kortfattad helhetsbild av mitt arbete, det vill säga av min syfte, 

problemställning, metod, teoretiskt perspektiv och slutsats.  Syftet med den här studien var att 

undersöka hur coping kan se ut under krig hos en person och ta reda på hur en sådan process kan 

förstås utifrån Pargaments religiös coping teori. Materialet som jag använt i studien består av en 

filmad livsberättelse som producerats av en individ som levt igenom det syriska inbördeskriget och 

överlevt det. Frågeställningarna som besvaras är följande:  Hur framställs Waad Al-Khateabs coping 

process i sin berättelse och dokumentärfilm Till min dotter ? Hur kan framställningen av Waad Al-

Khateabs coping process förstås utifrån religiös copingteori? 

För att besvara de här frågorna har jag tagit hjälp av Kenneth Pargaments copingteori och kvalitativ 

narrativ analysmetod i arbetet. Pargaments teori har hjälpt mig skapa kategorier som jag kunnat 

använda inför resultat och analys. Det innebär att denna studie har varit deduktivt anlagd. Studien 

visar att de huvudsakliga copingstrategier som framställs i filmen utifrån narratörens perspektiv är 

socialt stöd och bön. Den huvudsakliga stresson som framställs är känslan av att inte veta vad som 

kommer hända näst.  
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