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Abstract 

Coping theory asks what the cognitive and behavioral patterns of individuals dealing with 

stress are. This essay includes, besides the perspective of the psychology of religion, 

theories of culture and ritual in exploring two Swedes coping with the natural disaster in 

Thailand year 2004. The vacation paradise was struck by an enormous flood wave, called 

a tsunami, causing vast destruction and the death of over 200.000 people. Among these 

543 were Swedes on vacation. When a disaster of such measures happens, what kind of 

stress does it cause? How do you cope? Are religion and ritual important? What is the 

function of the culture in the copingprocess? Using hermeneutical analysis this essay 

interprets the material from two books by Swedes, who not only experienced the disaster, 

but lost two children and husband and wife in the flood wave. According to the coping 

theory of Kenneth Pargament, religion can be a resource in coping. Turning to ritual 

practice is one religiously influenced strategy. The analysis accordingly shows that 

rituals, especially funerals and memorials, are important means of coping with the loss of 

loved ones. Symbols and ritual behavior are beneficial. Religion plays an important role 

as provider of rites the passage. Institutionalized religion functions mainly as transmitter 

of cultural values and bearer of tradition. But a religious or transcendent perspective also 

seems to provide support in unregulated ceremonies and emotionally stressful situations. 

This is independent of the individual being religious or not. Thus the cultural perspective 

is important in understanding the role of religion in coping. Culturally informed behavior 

and cognitive patterns could explain the importance of religion. Further, the analysis 

shows that culture causes stress and provides resources in coping. The coping processes 

vary between the two individuals but share some factors, such as social networks and 

certain personal qualities, providing particular support in the coping. 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

 

Denna uppsats tar avstamp i religionspsykologin för att ur ett copingteoretiskt 

perspektiv studera två människors hantering av den enorma katastrof som 

tsunamin i Thailand den 26 december år 2004 innebar och tiden som därefter 

följde. Naturkatastrofen var bland den dittills största i sitt slag och berövade 

närmare 250 000 människor livet, av vilka 543 var svenskar (SOU 2005:104, 

s.102). Den innebar ekonomisk, materiell och känslomässig förlust på såväl 

internationell och nationell nivå som för enskilda individer. En katastrof av sådana 

mått är svår att begripa. De drabbade utsattes för enorma påfrestningar – efter 

själva katastrofen tillkom att hantera det egna traumat och förluster av anhöriga. 

Med copingteoretiska termer kan man säga att de utsattes för yttre och inre stress 

då signifikansen, det vill säga det viktigaste i livet, hotades och i många fall gick 

förlorad. Coping är ett psykologiskt begrepp och handlar om kognitiva och 

beteendemässiga ansträngningar hos en människa i stress. Ett motsvarande 

svenskt begrepp är exempelvis stresshantering (Ekedahl & Wengström, 2012).  

    Malin Sävstam och Pigge Werkelin är två svenskar som drabbades av tsunamin. 

Deras berättelser finns utgivna i bokform (Sävstam, 2007; Werkelin & Swanberg, 

2005). Skildringarna av den ödesdigra annandag jul år 2004 är smärtsamt lika. De 

beskriver kampen i vattnet och kaoset som därefter följde. Upplevelsen av 

naturkatastrofen och förlusten av anhöriga har de gemensamt. De förlorade båda 

två barn och sina respektive i flodvågen. Själva överlevde de. Jag vill med denna 

uppsats tolka berättelserna ur ett religionspsykologiskt copingperspektiv, som tar 

hänsyn till religionens roll i stresshanteringen. Efter katastrofen rådde förödelse 

och för de svenskar som drabbades handlade det inte bara om att hantera det 

personliga traumat utan att söka efter familjemedlemmar, kroppar som förflyttats 

av vattenmassorna, att hantera situationen i en annan kulturell kontext än den egna 

och att ta sig hem till Sverige. Copingen påverkas naturligtvis av denna komplexa 

situation och jag vill därför särskilt fokusera kulturella aspekter och religionens 

roll i copingen. Riter kan, enligt religionspsykologisk copingteori, vara ett sätt att 

hantera stress (Pargament 1997). Således har jag valt att använda copingteori med 

teori om ritualer. Jag förväntar att rituella handlingar är betydelsefulla i 

hanteringen av katastrofen och att religion, eller avståndstagande från densamma, 

därmed i någon mån behandlas. Religionsdefinitionen är, liksom den Pargament 

(1997) tillämpar både substantiell, i bemärkelsen att religionen betraktas som ett 

fenomen och en institution, men även funktionell, då jag förväntar att den på 

något vis berörs i den individuella copingprocessen. Såväl coping som religion är 

inneslutna i en kulturell kontext och med denna uppsats vill jag hävda ett värde i 

att fokusera kulturella aspekter i copingen. Ett kulturellt perspektiv kan bidra med 

förståelse kring det komplexa förhållandet mellan kultur och individ.  
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1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ur religionspsykologiskt copingperspektiv studera riter 

som copingstrategi och kulturella aspekter i copingprocesser hos överlevare av 

tsunamikatastrofen i Thailand 2004. 

1.2. Frågeställningar 

1.2.1. Huvudfrågeställning 

Hur kan berättelser med utgångspunkt i tsunamikatastrofen i Thailand år 2004 

tolkas ur ett religionspsykologiskt copingperspektiv, med fokus på rituella 

handlingar och kulturella aspekter? 

 

1.2.2. Underfrågor 

 Hur ser de drabbades coping ut?  

- Kan specifika stressorer i samband med katastrofen identifieras?  

- Vilka strategier och funktionella mekanismer styr copingen?  

- Vad utgör resurser i copingen? 

 

 Förekommer riter i copingen?  

- Hur ser dessa i sådana fall ut? Är de reglerade eller spontana? Sekulära 

eller religiösa? 

- Vilken funktion har riter i de drabbades coping? 

 Förekommer religiös/andlig coping i materialet? 

      - Hur kan denna i sådana fall beskrivas 

 På vilket sätt kan kulturella aspekter i överlevarnas coping urskiljas?  

- Hur förhåller sig dessa till riter och religiositet? 

 

1.3. Avgränsning 

Med hänvisning till en C-uppsats begränsade utrymme måste ett antal intressanta 

aspekter av ämnet coping, katastrofer och ritualer lämnas därhän. Materialet för 

denna uppsats är författat av en man respektive kvinna, varför ett genusperspektiv 

hade kunnat tillämpas. Det är dock ett exempel på något som av utrymmesskäl 

inte kommer att behandlas här. Jag vill däremot poängtera att även, och kanske 

särskilt, är ett genusperspektiv värt att lyfta i copingstudier och ett mycket 

intressant uppslag för framtida studier. En annan aspekt av coping och ritualer i 

samband med katastrofer som inte behandlas i denna uppsats är olika typer av 

sociala teorier och perspektiv. Denna uppsats fokuserar individuella 

copingprocesser och tar hänsyn till den kulturella kontexten men lämnar sociala 

sammanhang som exempelvis offentliga riter därhän. Att studera riter och 
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ritualiserande i samband med coping av offentliga trauman ur ett socialt 

perspektiv torde dock vara intressant. 

1.4. Forskningsgenomgång 

En databassökning genomfördes i den samhällsvetenskapliga databasen Taylor & 

Francis två tidsskrifter om religion och psykologi. I tidsskriften Mental Health, 

Religion and Culture gav en sökning med sökorden coping + disaster 17 träffar. 

En relevant artikel av Newton och McIntosh (2008) presenterade en kvantitativ 

enkätundersökning bland 63 kristna och judiska ungdomar, som drabbats av 

orkanerna Katrina och Rita år 2005 i USA. Studien behandlade betydelsen av 

religiösa föreställningar i ungdomarnas coping och kom fram till att generella 

föreställningar var betydelsefulla i copingens initialskede medan specifika 

religiösa föreställningar kunde utgöra resurser i senare skede.  

    En sökning på coping + ritual i samma tidsskrift gav 105 träffar. Ett flertal av 

dessa artiklar behandlade coping och bön. Artiklar med både coping och ritual i 

rubriken förekom dock inte alls. Sökorden coping + culture gav 197 träffar. Bland 

de artiklar som i rubriken behandlade såväl coping som kultur var olika typer av 

etnisk konflikt och exempelvis flyktingproblematik de vanligast förekommande.  

    Vid en genomsökning av International Journal of the Psychology of Religion 

gav sökorden coping + disaster 10 träffar.  Ingen av dem behandlade dock 

naturkatastrofer men bland annat posttraumatiskt stressyndrom och 

flyktingsituationer. En sökning på coping + ritual gav 49 träffar, varav få var 

studier av specifikt riter och coping. De flesta artiklarna behandlade istället 

religiös coping som sådan, ett par tog specifikt upp bön och en handlade om offer. 

Sökorden coping + culture gav 69 träffar, varav de relevanta artiklarna behandlade 

exempelvis social kontext i religiös coping eller flyktingproblematik. 

    Sökningar genomfördes också i den ämnesspecifika databasen för psykologi, 

PsycINFO. Sökorden coping + ritual gav där över 200 träffar. En relevant sådan 

var en amerikansk avhandling (Barnhill, 2012), som ur socialkonstruktivistiskt 

perspektiv studerade ritualers funktion i sorg hos familjer som förlorat ett barn. 

Barnhill (2012) genomförde en kvalitativ studie och kombinerade djupintervjuer 

med deltagande observationer hos amerikanska familjer som oväntat förlorat ett 

barn i tonåren. Med hjälp av tematisk och narrativ analys tolkade Barnhill (2012) 

sina resultat och fann att ritualer och symboler spelade en viktig roll för effektiv 

hantering av sorg. Särskilt betydelsefulla var nyskapade ritualer, genom vilka 

familjemedlemmarna kunde upprätthålla relationen till det förlorade barnet. 

Barnhill (2012) poängterar att upplevelsen av sorg är individuell men fann att 

familjemedlemmarna sökte konstruera sina berättelser om det inträffade på sådana 

sätt att det gav dem mening.  

    I en relevant artikel skriver Biao (2012) om konfucianismens användande av 

riter i coping med dödsfall. Ur religionspsykologiskt perspektiv är döden ett 

kulturellt fenomen menar Biao (2012), som i sin artikel hävdar att kinesisk 

konfucianism genom sina många riter erbjuder sörjande metoder för effektiv 

coping. I den kinesiska kulturella kontexten är, enligt Biao (2012), den sociala 

dimensionen i sörjandets riter särskilt betydelsefull. Även i PsycINFO 

förekommer studier av coping i samband med orkaner, i exempelvis Haiti och 

USA, vid sökning på termerna coping + disaster.  
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    Jag vill även presentera två svenska studier som på olika sätt berör ämnena 

coping, riter, kultur och katastrofer. Ahmadi (2008) har i en kvalitativ 

intervjustudie undersökt kulturens roll i coping hos svenska cancerpatienter. 

Studien behandlar den svenska kulturella kontextens betydelse för valet av 

religiös och andlig coping. Studien visade på samband mellan den individuella 

copingprocessen och kulturell kontext. Ahmadi (2008) menade exempelvis att 

samband mellan informanternas religiösa/andliga coping och den svenska 

kulturen var tendenser till individualism, kontroll, självcentrering, rationalism och 

pragmatism samt en benägenhet att välja andliga (som i icke-institutionaliserad, 

privatiserad) snarare än religiösa (institutionaliserad och organiserad) strategier.  

    I en avhandling om krishanteringen i samband med Göteborgsbranden 1998 

undersökte Nieminen Kristofersson (2002) krisgruppers sociala funktion i 

katastrofhantering. I en kvalitativ intervjustudie framkom att den sammanhållande 

processen mellan drabbade var mycket viktig och illustrerades i en social 

dimension samt genom symboler och riter. Den sociala dimensionen utmärktes av 

stöd från det sociala nätverket, där såväl spontana krisgrupper som 

myndighetskontakter verkade sammanhållande. Riter och symboler var viktiga i 

både offentligheten, i form av exempelvis ljus och blommor vid olycksplatsen och 

uttalanden från myndighetspersoner, samt i ceremonier i kyrkor och på skolor. 

Nieminen Kristofersson (2007) har även i en rapport sammanställt intervjuer med 

svenskar drabbade av katastrofer under 2000-talet, om deras upplevelser i 

samband med hanteringen av katastroferna. När det gällde de drabbade från 

tsunamin framkom särskilt bristen på information som en stressande faktor, 

betydelsen av stöd från sociala nätverk och ett behov av att bearbeta existentiella 

frågor om mening och död som viktiga aspekter i krishanteringen. 

   I den explorativa nederländska studien Disaster Ritual har Post et al. (2003) 

undersökt offentliga riter i samband med katastrofer. Med hjälp av fallstudier 

analyserades såväl traditionella som ”nya” riter i katastrofsituationer. Av studien 

framgår ett mönster i katastrofritualerna, som betonar kollektivitet. Bland de mest 

framträdande ritualerna var så kallade vägaltare, att tända ljus och lägga blommor, 

fotografier och diverse symboler vid olycksplatserna. Även offentliga 

framträdanden med politiker och artister var vanligt. Studien betonar medias roll i 

rapporteringen av katastrofer. 

    Ur forskningsgenomgångens material vill jag särskilt lyfta fram Barnhills 

(2012) avhandling som berör teman relevanta för denna uppsats såsom riter, sorg, 

kultur och coping. I studiens resultat betonas riters funktion i coping och visar 

dessutom på positiva samband mellan utövande av riter och hantering av sorg. Jag 

vill även framhålla resultaten från Ahmadis (2008) studie om den kulturella 

kontextens betydelse för den individuella copingprocessen, som i fallet med 

svenska informanter bland annat visar sig som en benägenhet att välja andliga 

snarare än religiösa metoder i coping. Slutligen visar Nieminen Kristoffersons 

arbeten (2002, 2007) hur krishantering i svensk kontext betonar vikten av 

symboler och riter samt framhåller betydelsen av den sociala och existentiella 

dimensionen i krishanteringen. Databassökningen gav föga resultat av tidigare 

studier där copingteori kombinerats med ritteori. Studier som fokuserade specifika 

riter, exempelvis bön och offer, förekom men jag fann inga studier där just 

religionspsykologisk copingteori kombinerats med ritteori. Till detta område kan 

denna uppsats bidra. Intresset för kulturella aspekter i studier av coping och sorg 

verkar dock stort. Denna uppsats bidrag rör den svenska kulturella kontextens 

funktion i coping och riter. 
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1.5. Material 

Materialet för denna uppsats utgörs av två självupplevda berättelser från 

tsunamikatastrofen i Thailand julen 2004. När livet stannar är Malin Sävstams 

bok om katastrofen, som utkom år 2007. Klockan 10.31 på morgonen i Khao Lak 

heter boken om Pigge Werkelins historia, som författats av journalisten Lena 

Katarina Swanberg och utkom år 2005. Böckerna har valts ut med hänsyn till 

uppsatsens syfte – att studera riter och kulturella aspekter i copingen hos 

överlevare av tsunamikatastrofen i Thailand julen 2004. Efterforskningar på 

internet och bokhandlar visar att det finns ytterligare två liknande böcker på 

svenska. Den ena Och himlen var oskyldigt blå (2007) är skriven av Charlotta 

Ölander och den andra Att leva på ändå – om sorgen efter mitt älskade barn 

(2009) är skriven av Ann Hageus. Båda böckerna är självupplevda skildringar av 

katastrofen. Charlotta Ölander förlorade ingen anhörig i flodvågen och hennes 

bok fokuserar tiden som volontär i Thailand. Ann Hageus bok handlar inte i första 

hand om tsunamin, utan om att förlora ett barn. Malin Sävstams och Pigge 

Werkelins böcker utgör enligt min mening ett gott underlag för analys, då deras 

historier bäst motsvarar varandra och uppsatsens syfte. 

     Även ett flertal böcker med såväl självupplevda berättelser som reportage om 

tsunamin har publicerats världen över. Den senaste är Wave – a memoir of life 

after the tsunami av Sonali Deraniyagala, som utgavs nu i mars år 2013. Ett annat 

exempel är Wave of destruction (2005) av Erich Krauss, som följt och skrivit om 

fyra thailändska familjer och deras liv efter katastrofen. Utländska skildringar av 

katastrofen har valts bort med hänsyn till uppsatsens fokus på kulturella aspekter i 

copingen. 

1.5.1. När livet stannar  

Julen 2004 flyr familjen Sävstam julstök och stress och åker på semester till 

Thailand. Familjen består av mamma Malin, pappa Mats och de tre barnen Axel, 

15, Harald, 12 och Elsa, 9 samt hunden Cleo. Vanligtvis firar de jul hemma i 

villan i Bromma och familjens minsting Elsa kan för allt i världen inte förstå 

varför någon vill åka bort när det är som mysigast hemma. På kvällen den 

tjugotredje december landar de i alla fall i semesterparadiset Khao Lak. Familjen 

Sävstam reser tillsammans med Malins bästa väninna Madelaine och hennes 

familj. Julsemestern är planerad och efterlängtad sedan sommaren och på 

annandagens morgon, där boken När livet stannar tar sin början, vaknar de båda 

familjerna till en klarblå himmel, vita stränder och ett stilla, blått hav. Den 

paradisiska semesterstämningen bryts tvärt då flodvågen sveper in över Khao Lak. 

Familjen Sävstam, som befinner sig i sin bungalow vid stranden, lockas ut av 

tutande bilar och skrikande röster och får syn på vattnet. ”Jag kastar mig ut och 

tittar ner mot havet och ser hur stranden äts upp av en grön-grå-svart sörja som 

väller fram, bubblar och fräser.” (s.21). Därefter börjar kampen för överlevnad. 

Familjen börjar springa men vattnet hinner ikapp dem och de kommer ifrån 

varandra i flodvågens enorma kraft. Malin Sävstam och hennes äldsta son är de 

enda i familjen som överlever.  

    Boken är indelad i tre delar. I den första delen beskriver Malin sina upplevelser 

från tsunamin och dygnen som följde efter katastrofen på plats i Thailand. Texten 

till den första delen bygger på en inspelning av ett samtal som Malin hade med en 

väninna på sjukhuset i Sverige den 7 januari 2005. Del två handlar om det första 

året efter katastrofen. Den bygger på dagboksanteckningar, som Malin började 
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föra vid hemkomsten till Sverige. Den sista delen är en sammanfattning av tiden 

som följde, med Malins reflektioner kring livet efter katastrofen. Malins 

förhoppning med boken är att den ska skänka tröst och stöd åt människor som 

befinner sig i liknande situationer och visa att det finns hopp, även när det värsta 

inträffat. 

1.5.2. Klockan 10.31 på morgonen i Khao Lak  

Klockan 10.31 på morgonen i Khao Lak börjar med en tillbakablick på hur Pigge 

Werkelin träffade sin fru Ulrika och på deras liv tillsammans med de två sönerna 

Charlie 5 år och Max 4 år. Boken följer sedan en huvudsaklig kronologi, från 

familjens avresa till Pigges hemkomst, men väver löpande in tillbakablickar och 

sidospår. Familjen Werkelin hade planerat sin julsemester sedan tidig höst och 

skulle vara borta i sex veckor. De reste från Gotland den 10 december år 2004 och 

Pigge kom hem ensam med tre urnor den 3 februari år 2005.  

    Efter tsunamin stannade Pigge, som enda överlevande i sin familj, i Thailand i 

sex veckor. Målet var att hitta sin fru och sina två söner för att kunna ta deras 

kroppar med hem till Sverige. Vistelsen dokumenterades med videokamera, 

minnesanteckningar och i dagboksform av Pigge på den för syftet nystartade 

webbsidan Ior. Pigge figurerade även mycket i svensk media under sin tid i 

Thailand. Han valde tidigt att samarbeta med journalister för att, enligt honom 

själv, kunna få tillgång till så mycket information om sina anhöriga som möjligt. 

Dokumentationen från resan tillsammans med många, långa samtal med 

journalisten Lena Katarina Swanberg ligger till grund för boken Klockan 10.31 på 

morgonen i Khao Lak. Boken handlar om Pigge Werkelins historia och utspelar 

sig framför allt under de sex veckorna i Thailand efter tsunamin. Den gavs ut i 

september år 2005 och beskriver således en tidsperiod på nio månader efter 

katastrofen. Enligt Pigge var boken viktig för honom. Han ville själv få berätta sin 

historia som den verkligen var, särskilt med tanke på att han figurerade mycket i 

media under tiden i Thailand. Men boken riktar också skarp kritik mot de svenska 

myndigheternas agerande i samband med katastrofen. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Inledning 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av Kenneth Pargaments (1997) 

religionspsykologiska copingteori. Det är mot denna fond som uppsatsens 

särskilda intresseområden har urskiljts och materialet således skall analyseras. I en 

tidigare uppsats har jag behandlat coping och sjukdom (Lundgren Landmark 

2010). Syftet var då att ur religionspsykologiskt perspektiv tolka copingprocessen 

i dess helhet hos en sjukdomsdrabbad.  Denna gång riktas uppmärksamheten mot 

en annan typ av situation där coping aktualiseras. I och med implementeringen av 

rit och kultur kan fokus skifta från att analysera de drabbades copingprocesser till 

att urskilja riten som särskild copingstrategi och analysera denna med hänsyn till 

kulturella aspekter. Den särskilda situation som en naturkatastrof av sådana mått 

som tsunamin 2004 innebar samt att tsunamin drabbade svenskar i en annan 

kulturell kontext än den egna, förväntas påverka copingen. En grundläggande 

frågeställning handlar om att urskilja specifika stressorer, det vill säga ett försök 

att se särskilt bidragande faktorer till upplevelsen av trauma, i samband med 

tsunamin. Dessa har betydelse för individens coping. Ritperspektivet appliceras då 

rituella handlingar förväntas vara del av de drabbades coping och det kulturella 

perspektivet förväntas bidra med förståelse för kulturens roll i copingen. För att 

kunna besvara uppsatsens frågeställningar behövs således förutom Pargaments 

copingteori ytterligare teorier, nämligen om riter och kultur. Dessa är Grimes 

(1990, 2000) ritteori och definition samt Taylors kulturdefinition, återgiven av 

Pargament (1997). Teorikapitlet avser att ge dig som läsare en bakgrund till 

uppsatsens analytiska verktyg; copingteori, ritteori samt teori om kultur. 

2.2. Presentation av teori 

2.2.1. Coping 

Uppsatsens huvudsakliga teori grundar sig på den amerikanske 

religionspsykologen Kenneth Pargaments antaganden om copingprocessen och 

dess flöde. Det är en modell för hur coping, eller stresshantering på svenska (se 

ex. Ekedahl & Wengström, 2012), kan sägas ske som en icke-linjär process i 

samspel mellan individ och omgivande samhälle. Samtidigt som den är innesluten 

i en social, kulturell och materiell kontext påverkas coping av individens 

psykologiska, kognitiva, fysiologiska och emotionella dispositioner. Ordet coping 

kommer från engelskans ”cope” och kan översättas med att bemästra eller hantera. 

Begreppet har använts inom psykologin sedan mitten av 1900-talet för att 

undersöka och beskriva samspelet mellan individ och kontext vid stresshantering 

(se ex. Ekedahl, 2002). Pargament (1997) hävdar värdet i att studera coping som 
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ett kulturellt fenomen ur religionspsykologiskt perspektiv. Hans teori 

sammanfattas i åtta antaganden om copingprocessens flöde (tabell 1). 

Tabell 1. Eight Assumptions about the Coping Process (Pargament, 1997:91). 

Assumption 1: People seek significance. 

Assumption 2: Events are constructed in terms of their significance to people. 

Assumption 3: People bring an orienting system to the coping process. 

Assumption 4: People translate the orienting system into specific methods of                 

                          coping. 

Assumption 5: People seek significance in coping through the mechanisms of              

                          conservation and transformation. 

Assumption 6: People cope in ways that are compelling to them. 

Assumption 7: Coping is embedded in culture. 

Assumption 8: The keys to good coping lie in the outcomes and the process.  

 

Pargaments grundläggande antagande är att människan söker signifikans. 

Signifikans är ett komplext begrepp, som enligt Pargament utgörs av ”system of 

objects” och ”organization of values”, vilka kan vara materiella, fysiska, 

psykologiska, sociala och/eller religiösa till sin natur (1997:91). Signifikans 

formas i ett samspel mellan individ och kultur. Dess objekt är således kontextuella 

medan människans strävan efter den är universell. Sökandet efter signifikans kan 

leda till såväl positiva som negativa konsekvenser. Människan söker signifikans 

även i coping (Pargament 1997:92ff).  

        Ett andra antagande om copingprocessen handlar om individens förmåga att 

bedöma stressande situationer. Människan konstruerar och planerar allt hon 

företar sig och även den mest oväntade situation söker hon föregripa i tanken. När 

en individ utsätts för yttre stress gör hon en psykologisk bedömning av 

situationen. Den så kallade primära bedömningen är utvärderande; hur antas 

händelsen påverka individens välmående? Ur ett copingperspektiv handlar den 

primära bedömningen mer specifikt om att avgöra i vilken utsträckning en 

händelse hotar signifikansen (Pargament 1997:96). Ju större hot en händelse utgör 

desto mer stressande upplevs den. I en sekundär bedömning söker individen 

avgöra sin förmåga att hantera situationen. Här förekommer utvärdering av 

resurser och bördor i coping (Pargament 1997:98). Upplever individen att hon är 

kapabel att hantera situationen? Finns materiella, sociala och ekonomiska 

resurser? 

        Det tredje antagandet är att människan har ett orienteringssystem, vilket hon 

bär med sig i copingprocessen. Orienteringssystem kan liknas vid linser genom 

vilka vi ser på världen. De omfattar våra grundläggande värderingar, 

föreställningar om världen, vanor, relationer, personlighet och erfarenheter 

(Pargament 1997:100). De kan således rymma religiösa föreställningar och 

erfarenheter. Pargament menar att somliga människor bär på en ”religiös 

reservoar” eller religiösa resurser och/eller bördor, som aktualiseras vid kris 

(1997:5). När en individ utsätts för stressande händelser bidrar hennes 

orienteringssystem med resurser och bördor. Pargament antar att vissa 

orienteringssystem är bättre lämpade för effektiv coping än andra. De är 

emellertid inte statiska och coping är inte predestinerad. En individs generella 

orienteringssystem ”översätts” i coping till specifika metoder (1997:104). 
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       När en individ utsätts för stress menar Pargament att två funktionella 

mekanismer styr copingen. Antingen söker människan värna om signifikansen 

eller förändra den (1997:111ff). Tabell 2 redovisar fyra strategier för bevarande 

och/eller förändring av signifikansens mål och medel. En bevarande strategi 

värnar om signifikansen och är vanligt förekommande i copingprocessens 

initialskede. Individens orienteringssystem är oförändrat och hon söker bevara 

tidigare förhållningssätt och mönster. Då signifikansens mål bevaras men nya 

vägar att nå dit prövas, kan strategin sägas vara rekonstruerande. Detta innebär att 

orienteringssystemet modifieras exempelvis vad gäller vanor, relationer, 

tankemönster etc. Den strategi som istället förändrar signifikansens mål men 

bevarar medlen är omvärderande. Under copingprocessen når individen nya 

insikter om vad som är betydelsefullt men bevarar sätt att nå det. Vid omvärdering 

följer oftast även förändringar av medel, varför detta är en tidsbegränsad strategi 

som vanligtvis förekommer i livshotande situationer eller vid sjukdomsbesked. 

Den strategi där signifikansen helt omvandlas genom förändring av såväl medel 

som mål är nyskapande. Denna copingstrategi förändrar påtagligt individens 

orienteringssystem och innebär ett nytt sätt att leva.  

Tabell 2. Fyra metoder för coping: bevarande och förändring av medel och mål (Pargament 

1997:111). 

 

                                                                                    Destinations of Significance 

                Conservation of Ends            Transformation of Ends 

 

                  Conservation of Means 

 

 

Pathways to Significance 

 

 

              Transformation of Means 

 

Coping är som vi har sett inbäddad i kulturen. Copingprocessen, liksom individer 

och händelser, är innesluten i en kulturell kontext. Denna betraktar Pargament 

som en komplex helhet av socialt liv som formar individer (och därigenom 

händelser och således även copingprocessen) genom institutioner, lagar, 

kunskaper, seder, moral och livsstilar (Pargament 1997:117). Förhållandet mellan 

individ och kultur är dynamiskt. Pargament menar även att kulturen i sig ibland 

kan skapa stress, genom exempelvis konflikter mellan värden eller snabba 

kulturella förändringar.  

    Även Ekedahl & Wengström (2012) pekar på en intressant kulturpsykologisk 

aspekt i coping, som betonar samspelet mellan individens orienteringssystem och 

kontext. Samhällen antas främja individualistiskt eller kollektivistiskt tänkande, 

vilket har visat sig kunna utgöra kulturella resurser eller bördor i coping. 

Sydostasien anses exempelvis utveckla kollektivism medan USA och Nordeuropa 

utgör individualistiskt präglade kulturella kontexter (2012:113).   

 

Preservation 

 

 

Re-valuation 

 

Reconstruction 

 

 

Re-creation 
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2.2.2. Riter 

Då uppsatsen syftar till att studera rituella handlingar i de drabbades coping 

behövs ett övergripande teoretiskt perspektiv på rit. Begreppet ritual eller rit 

används ofta intuitivt och förknippas med religiösa, institutionella och 

traditionella handlingar. Post et al. (2003) beskriver ritualen som ”symbolic 

action”. Den är ett samspel mellan handling, ord och symboler. Det 

tvärvetenskapliga fältet ritual studies utvecklades ur religions- och 

samhällsvetenskaperna under 1970-talets USA. Ritual studies är till sin natur ett 

komplext fält, inte bara genom det tvärvetenskapliga perspektivet utan för att riten 

omfattar många aspekter av mänskligt liv. Att definiera rit är således sällan varken 

enkelt eller enhetligt. Post et al. (2003) tar upp en grundläggande skiljelinje 

mellan Durkheims och Turners syn på riten som socialt sammanhållande och 

bevarande respektive förvandlande, och utvecklar den senares perspektiv. 

Nieminen Kristoferssons (2002, 2007) arbeten om krishantering i svensk kontext 

är exempel på forskning som bedrivits utifrån det durkheimska perspektivet på 

ritualer som socialt sammanhållande. Jag anser att ur ett copingperspektiv är såväl 

transformerande som bevarande, sociala och individuella, aspekter av riter 

relevanta. 

     Grimes, en av förgrundsfigurerna inom ritual studies och medförfattare till 

Disaster ritual (Post et al., 2003), menar att en generell akademisk definition av 

riten beskriver den som en upprepad, helig, formaliserad, traditionell och 

intentionell handling (Grimes 1995:60). Ritualer är mångfacetterade och ett sätt 

att söka beskriva dem är genom dess olika funktioner eller dimensioner. Grimes 

(1990) talar om ”qualities of ritual” och menar att aktion, kollektiv och emotion är 

typiska rituella karaktäristika. De kollektiva och emotionella kvaliteterna är i 

huvudsak funktionella och har inte sällan religiösa övertoner. 

Religionsvetenskapliga teorier har ofta behandlat dimensionen av helighet medan 

sociologiska teorier fokuserat ritens samhälleliga funktion. Emellertid finns, enligt 

Grimes, med denna uppdelning en tendens till ofruktsam fragmentisering. 

Förståelse av komplexa fenomen kräver integration av begrepp och perspektiv, 

därför behöver vi för att förstå ritualer istället fokusera kopplingarna mellan 

perspektiv. I Deeply into the bone – re-inventing rites of passage föreslår Grimes 

följande definition (2000:70f):   

 

- Ritual:”sequences of ordinary action rendered special by virtue of their 

condensation, elevation or stylization”. 

- Spiritualitet:”practiced attentiveness aimed at nurturing a sense of the 

interdependence of all beings sacred and all things ordinary”. 

- Religion:”spirituality sustained as a tradition or organized into an 

institution”.  

Att definiera religion, spiritualitet och ritual i tre steg leder till Grimes 

huvudsakliga poäng; ett perspektiv där ”the social is not cast as the opponent of 

the personal; the sacred is not split off from the profane; and spirituality is not the 

opposite of either religion or ritual” (2000:71). Enligt min uppfattning lämpar sig 

denna definition mycket väl för att studera riter ur ett religionspsykologiskt 

copingperspektiv. 
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2.2.3. Coping och riter 

Riter kan enligt Pargament (1997) vara en copingstrategi. Särskilt fokus lägger 

han vid de så kallade rites de passage, rituella handlingar som markerar viktiga 

övergångar i livet. Religionen har traditionellt sett varit förmedlare av sådana riter 

som exempelvis dop, bröllop och begravning. I sekulariserade samhällen har dock 

alternativ till de religiösa institutionernas rituella handlingar uppkommit, något 

som visar på den kulturella kontextens betydelse. Pargament påpekar att ritualer 

till viss del påtvingas utifrån och syftar på dess sociala konstruktion och funktion. 

Rites de passage utmärks, liksom en omvärderande copingstrategi, av förändring 

och kontinuitet. Samtidigt som de markerar en betydelsefull övergång, placerar de 

individen i ett historiskt och socialt sammanhang. Detta sammanhang förstärks 

inte sällan av en religiös/andlig dimension (1997:240).  

2.2.4. Kultur 

För uppsatsens syfte tillämpas utöver coping- och ritteori även ett kulturellt 

perspektiv. Pargament beskriver copingprocessen som innesluten i en kulturell 

kontext. Han, liksom Ahmadi i avsnitt 1.4., ansluter till Taylors berömda 

definition av kulturen som en komplex helhet av socialt liv, vilken formar sina 

medlemmar genom institutioner, lagar, kunskaper, seder, moral och livsstilar 

(Taylor citerad i Pargament, 1997:117, Ahmadi, 2008:19). Detta perspektiv 

lämpar sig väl också för denna uppsats syfte. Kulturella aspekter av såväl coping 

som riter är betydande. Individers sätt att hantera livets motgångar är onekligen 

del i en kulturell kontext men även riters utformande och utövande måste 

betraktas som kulturella fenomen. Jag kommer i denna uppsats att fokusera 

kulturella aspekter i mitt material som kan kopplas till etnicitet, dels med hänsyn 

till att tsunamikatastrofen drabbade svenskar i en annan kulturell kontext än den 

egna och dels för att undersöka hur just den svenska kulturen kommer till uttryck. 

Ekedahl och Wengström (2012) bidrar, som vi sett i avsnitt 2.2.1., med teori kring 

eventuell kulturell konflikt. För Pargament (1997) är kultur snarare ett begrepp 

som genomsyrar hela copingteorin. Med hjälp av Taylors definition bör begreppet 

kultur i denna uppsats förstås som sammankopplat med socialt liv. Detta innebär 

mer specifikt att jag i analysen av mitt material särskilt tar fasta på hur det 

svenska samhället med dess institutioner, seder, moral och livsstilar påverkat de 

drabbades coping och hur mötet med den thailändska kulturen gestaltas. Riter och 

religion är ett område för vilket kulturbegreppet är särskilt viktigt. Religion 

betraktas, som jag skriver i avsnitt 1., både som substantiell i form av en 

institution och funktionell i bemärkelsen av resurs och/eller börda i coping. 

Religion, med dess institutioner och inflytande på människors tänkande och 

handlande, är ett kulturellt fenomen. Hur religion och riter gestaltas i materialet i 

förhållande till den svenska kulturella kontexten och mötet med den thailändska 

dito är således centrala teman för uppsatsen. 

2.3. Arbetsmodell 

I detta kapitel har jag presenterat uppsatsens teoretiska ramverk. Det utgörs av 

Pargaments (1997) religionspsykologiska copingteori, ritteori, särskilt utifrån 

Grimes (2000) och Taylors kulturteoretiska definition. Copingprocessen har 

åskådliggjorts i sin helhet (tabell 1) men tonvikt har lagts vid centrala begrepp 
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som signifikans, stressorer, orienteringssystem och copingstrategier. Riter har 

övergripande beskrivits och definierats varpå sambandet mellan coping och riter 

har förklarats. Det kulturella perspektiv som tillämpas i uppsatsen har definierats 

och min avsikt har varit att visa hur teorin i sin helhet genomsyras av detta 

perspektiv.  

    Jag arbetar abduktivt med tolkning och analys, vilket innebär att empiri, det vill 

säga mitt material, och teori förhåller sig reflexivt till varandra. Arbetet innebär ett 

slags växelverkan mellan material och teori. De teoretiska begrepp som tagits upp 

i kapitlet kommer att styra analysens första steg. Detta är en innehållsanalys där 

materialet kategoriseras och tematiseras. Kategorierna har bestämts på förhand 

och är följande: coping, personlighet, rit, kultur och religion. När materialet 

kodats övergår analysen i hermeneutisk tolkning, vilket innebär att slutsatser dras 

av det bearbetade materialet i förhållande till den teori som här presenterats.  
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Tolkning som metod 

Denna uppsats strävar inte i första hand efter generalisering utan efter att ge ökad 

förståelse och innebörd åt det studerade materialet, varför jag metodologiskt 

placerar mitt arbete i en kvalitativ, hermeneutisk tolkningstradition. Avsnittet 

metod är avsett för dig som läsare att kunna följa mitt arbete, de premisser på 

vilka arbetet vilar, mina tankegångar och hur jag gått tillväga för att genomföra 

arbetet. Uppsatsens kvalitativa karaktär har att göra med att det är ett begränsat 

material som jag ämnar att på djupet analysera och den hermeneutiska ansatsen 

ligger i att jag anser tolkning som metod vara relevant i ambitionen att förstå en 

text. Vetenskapsfilosofiskt relaterar uppsatsen till abduktion som 

förklaringsmodell, då min ansats är att låta ”ett enskilt fall tolkas utifrån ett 

hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet ifråga” 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:55f). Ett abduktivt förhållningssätt innebär ett slags 

växelverkan mellan teori och empiri. Under processens gång finner det studerade 

(empirin) och teori förhållningssätt till varandra och arbetsgången tillåts därmed 

vara mer flexibel. 
 

Centrala hermeneutiska drag är, å ena sidan dialektiken mellan 

tolkning som del och helhet, och å andra sidan den speciella 

inställningen hos uttolkaren /…/ såväl som den särskilda 

karaktären hos den text som skall uttolkas. (Alvesson & 

Sköldberg 2008:204). 

 

Den hermeneutiska tolkningsprocessen utgår alltid från uttolkarens förförståelse 

och i detta ligger, enlig Ödman (2007), hermeneutikens slagkraft, då den 

poängterar forskarens omöjlighet att placera sig utanför sitt eget varande i studiet 

av verkligheten. Likväl måste det studerade vid en tolkning bli föremål för 

kontextualisering, för liksom Ödman påpekar finns bakom texten en människa 

och med henne en historia, kultur och tradition. Att redovisa förförståelse, det vill 

säga att kontextualisera sitt arbete, kan således sägas vara ett kvalitetskrav inom 

kvalitativ, hermeneutisk forskning (Larsson, 2005). Min egen förförståelse är 

inom forskningsområdet begränsad till en tidigare författad uppsats om 7,5 

högskolepoäng om coping, som analyserade en sjukdomsskildring och den 

drabbades copingprocess. Jag har läst religionsbeteendevetenskapliga kurser på b- 

och c-nivå. Inför författandet av en kandidatuppsats ville jag utveckla och 

fördjupa mina kunskaper om stresshantering och kombinera detta med andra 

intresseområden som kultur, genus och riter. I min tidigare uppsats arbetade jag 

med tolkning av textmaterial från ett specifikt fall och fann metoden givande. 

Således valde jag att även denna gång arbeta med liknande material. Valet av 

Sävstams (2007) bok var slumpartat och Werkelin (2005) fann jag efter att ha letat 

skildringar från tsunamin av män och med liknande upplevelser som Sävstam. 

Böckerna är utgivna på kommersiella förlag och i Werkelins fall är även en 

medförfattare inblandad, något som naturligtvis kan ha påverkat innehållet i båda 
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berättelser. Jag är medveten om detta och har valt att tolka materialet som 

självupplevda skildringar. En diskussion om kommersiella intressen och 

exempelvis publiceringsetik är förvisso intressant men lämnas i och med detta 

påpekande därhän. Därutöver är denna uppsats oundvikligen färgad av mig som 

person och mitt generella intresse för människan och religion. Det bör nämnas, då 

materialet som tolkas behandlar tsunamikatastrofen, att jag själv varken upplevde 

eller förlorade någon närstående i den utan berördes liksom flertalet svenskar på 

avstånd.      

3.2. Validitet 

Inom den hermeneutiska skolan råder meningsskiljaktigheter och vissa svårigheter 

med hur grundprinciper och kriterier för tolkning skall ställas upp (se ex. 

Alvesson & Sköldberg, 2008). Ödman (2007) demonstrerar två uppgifter för 

hermeneutisk metod, som utgår från del/helhetskriteriet och där han menar att 1) 

de olika delarna skall ha logiska och rimliga samband såväl till varandra som 2) 

till det tolkade. Lyckas tolkningen med dessa uppgifter kan den anses vara valid. 

Hur går man då tillväga för att lösa uppgiften? Här tillämpar Ödman två 

kontrollmoment. På den första punkten handlar det om ett slags inre kontroll, att 

se till så att deltolkningar inte motsäger varandra utan följer en inre logik. Den 

andra punkten kontrolleras istället av att tolkningen inte motsäger sitt yttre 

sammanhang, det vill säga själva tolkningsobjektet. Om hermeneutikens 

validitetsfråga resonerar Ödman (2007) att en tolkning bör ha giltig innebörd för 

den studerade företeelsen och skänka mening åt detsamma. Vidare menar Ödman 

att tolkningen skall förmedlas på ett sådant sätt att läsarens förståelse ökar och att 

denne kritiskt kan förhålla sig till hur arbetet genomförts. Larsson (2005) 

uttrycker detta något annorlunda; som ett kvalitetskrav på spänning mellan 

innebördsrikedom och struktur. En tolkning har hög kvalitet om resultatet 

samtidigt är komplext och pregnant redovisat. Jag ansluter mig till ovanstående 

resonemang om tolkning och validitet. Jag strävar i denna uppsats efter en inre 

logik i, samt kontextualisering av, min tolkning, en innebördsrikedom i mina 

resultat, en kärnfull presentation samt en konkret redovisning av min arbetsgång. 

Utöver de specifika validitetskriterierna för hermeneutisk tolkning så kan även 

mer generella kriterier för kvalitativ forskning bidra till uppsatsens validitet.  

Exempel på sådana är enligt Larsson (2005) ett kriterium om koherens och 

konsistens, empirisk förankring samt heuristiskt värde. Min förhoppning är att 

mitt arbete framförallt kan uppvisa god validitet genom resultat som både skänker 

mening åt det tolkade materialet enligt koherens- och konsistenskriteriet, har 

empirisk förankring och ett heuristiskt värde, det vill säga är nyskapande.  

3.3. Arbetsprocess 

Hur går jag då konkret tillväga? Jag arbetar i två steg, eller snarare skeden. Ett 

första steg handlar om dataanalys och i detta initiala skede rör det sig om en 

innehållslig analys av textmaterialet. I det andra skedet tillämpas hermeneutisk 

tolkning för att ge innebörd åt innehållsanalysen. Hjerm och Lindgren (2010) 

presenterar en modell för analys av kvalitativa data. Processen kan filosofiskt 

illustreras av ”den hermeneutiska spiralen” och innebär mer handfast att analys av 

data sker löpande och växelvis mellan tre nivåer: kodning, tematisering och 
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Frågeställningar 

summering (Hjerm & Lindgren, 2010 s. 87f). De första genomläsningarna av mitt 

material kommer således fokusera kodning, vilket innebär ett urskiljande av text 

relevant för frågeställningarna. Dessa sorteras enligt de av mig på förhand 

bestämda kategorierna: personlighet, kultur, coping, rit samt religiösa/andliga 

inslag i coping och rit. Därefter struktureras materialet - kodningen tematiseras i 

och med urskiljandet av mönster. När mättnad uppnåtts, det vill säga när inga nya 

mönster uppstår, övergår processen i att pröva och formulera slutsatser, att 

summera resultatet (Hjerm & Lindgren, 2010). På så vis måste indelningen i 

innehållsanalys och tolkning betraktas som icke-linjära och komplementära 

processer. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                            

                      

                         

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Arbetsmodell. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

Materialet har i analysens första steg kodats i kategorierna coping, personlighet, 

rit, kultur och religion. Coping ska ses som en överordnad kategori, under vilken 

övriga kategorier formulerats. Kategorierna personlighet, rit, kultur och religion 

berör således delar av coping och denna uppsats lägger särskilt fokus vid riter och 

kulturella aspekter.  

    Därefter har data strukturerats, varpå teman framträdde ur kategorierna. Dessa 

relaterar till uppsatsens frågeställningar och presenteras i resultatet som 

underrubrikerna Katastrofen, Coping, Riter och religiositet samt Att leva vidare 

för att illustrera materialets och copingprocessens kronologi. Temat om 

katastrofen har härletts ur framför allt analyskategorierna coping, personlighet och 

kultur, temat om riter och religiositet motsvarar kategorierna rit och religion och 

slutligen så har temana om coping och att leva vidare hämtats ur samtliga 

analyskategorier. De båda böckerna presenteras här var för sig, i den ordning de 

analyserats. Jag har valt att redovisa resultaten utifrån materialets kronologi för att 

möjliggöra en tydligare illustration av copingprocessen. Analyskategorierna finns 

beskrivna i arbetsmodellen och förklaras utförligt i nästa avsnitt. 

4.1.1. När livet stannar 

 

Katastrofen 
 

När tsunamin träffar Khao Lak befinner sig Malin Sävstam med familj i sin 

bungalow vid stranden. Frukosten har precis intagits med Malins bästa väninna 

Madelaine och hennes familj. Familjen Sävstam borstar tänderna när höga röster 

och tutande bilar lockar ut dem. Mer hinner inte hända förrän de får syn på 

vattnet, börjar springa och sveps med av vågen. Malin tar sig levande ur 

vattenmassorna och i skydd från vattnet börjar hon inse vidden av katastrofen. Så 

får hon syn på sin man Mats och äldsta sonen Axel och börjar leta efter de två 

yngsta barnen, Harald och Elsa. Malin vänder sig till Gud: ”’Låt inte barnen vara 

döda. Jag ber dig av hela mitt hjärta. Låt mina barn leva.’” (s.30). Malin kommer 

med sin son och man till ett sjukhus. I kaoset som råder beskriver hon vid 

upprepade tillfällen hur kulturella skillnader, i exempelvis beteende och 

bemötande men framförallt språkliga förvirringar, skapar frustration (s.31, 35, 

61). På sjukhuset grupperar sig människorna efter nationalitet och svenskarna 

försöker hjälpa varandra (s.38). Efter två dygn dyker den svenske ambassadören 

upp och bristen på hjälp väcker enorm frustration (s.51f). Malin beskriver sig själv 

under de första dygnen efter tsunamin som ”aggressiv och på” (s.68).  

Utöver katastrofens enorma omfattning finns ett par faktorer som upplevs särskilt 

stressande av Malin - barnens försvinnande samt att befinna sig i en annan 
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kulturell kontext. En av hennes första reaktioner på barnens försvinnande är att be 

till gud. Behovet av att få kontakt med andra svenskar och frustration över bristen 

på myndighetshjälp framhålls. Malin agerar och är aktiv direkt efter flodvågen. 

 

Coping 
 

Ett flertal av Malins anhöriga är snabbt på plats i Thailand (s.63). Malin, Mats och 

Axel flygs till ett större sjukhus i Bangkok, där de genomgår operationer. Mats 

skador är dock så omfattande att han inte överlever. Malin och hennes son flygs 

till Sverige, där ett stort socialt nätverk väntar dem (s.76, 108). Redan på Arlanda 

sätts Malin i kontakt med prästen Louise Linder, som tar dem åt sidan till ett 

andaktsrum för att tända ljus för Mats, Harald och Elsa (s. 74). ”Louise finns vid 

min sida nästan hela tiden. Hon är fantastisk.” (s. 80). Tillbaka i Sverige beskriver 

Malin sin bävan inför att möta bekanta på gatan och ”deras egen ångest inför 

döden” (s. 88). Hon använder sig till en början av vad hon kallar ”papegojtricket”, 

ett sätt att stänga ute omvärlden och gå in i sig själv: ”det vill säga jag blundar och 

låtsas som om jag inte finns” (s.80). Tillsammans med Louise konfronterar Malin 

familjens hem, så att hon och sonen kan försöka återgå till någon slags vardag 

(s.82). Malin uttrycker ett behov av ”rutiner, regelbundenhet och stabilitet” (s.96).  

    Malin beskriver sig själv som ”en person som söker struktur, och gillar att ha 

kontroll på situationen. Jag är dessutom aktivitetsorienterad och tycker om när det 

händer saker...” (s.130). Behoven av kontroll och aktivitet framgår som 

karaktäristiska. I samband med hemkomsten sattes Malin i kontakt med en 

sjukgymnast, för att hjälpa henne med behovet av fysisk aktivitet (s.86). Louise 

Linder utgör ett fortsatt stort stöd: ”Hennes stora guldkors runt halsen ger mig 

styrka och lugn.” (s. 96). I deras samtal tar Malin bland annat upp känslan av att 

det inträffade är Guds straff för att hon har prioriterat fel i livet. Samspelet mellan 

olika aktiviteter ter sig viktigt: ”Träningen, massagen, beröringen, promenaderna 

och Cleo [hunden] hjälper. Samtalen med Louise gör fruktansvärt ont – men 

hjälper” (s.97). Malin ger vid upprepade tillfällen uttryck för att ”välja livet” (s. 

88) och att överlevnaden är ett aktivt val (s.98).  

Malins sociala nätverk, prästen Louise Linder och sjukgymnasten beskrivs som 

mycket viktiga den första tiden efter katastrofen. Regelbundenheten och 

variationen i aktiviteterna tillgodoser hennes behov av struktur, kontroll och 

aktivitet. Malin upplever hemkomsten jobbig i att möta sin omgivning och andras 

reaktioner. Till en början stänger hon därför ute omvärlden men konfronterar med 

stöd från anhöriga sitt tidigare liv. Samtalen med Louise är betydelsefulla och 

framhåller religiös symbolik. 

Riter och religiositet  
 

Malins make Mats är död men processen med identifikation och transport av 

barnens och bästa väninnans kroppar blir lång. Anspänningen inför dödsbuden är 

stor, om beskeden säger Malin att de ”… förvandlade mig från en tänkande 

varelse till ett paket helt utan kontroll.” (s.158). Den första ceremonin är Mats 

begravning med minnesgudstjänst för barnen, som äger rum en dryg månad efter 

hemkomsten. Malin ger uttryck för att med nöd och näppe ta sig igenom dagen. 

När ”föreställningen” (s.92), som hon beskriver den, är slut, säger Malin: 

”Mörkret i bilen omsluter oss och känns befriande efter dagens totala 
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genomlysning och beskådande.” (s. 93). Därpå följer begravningsceremonierna 

för bästa väninnan Madelaine och hennes son. Även de beskrivs som mycket 

smärtsamma (s.118) men värdiga (s.107) och förrättas av Louise Linder.  

    Malin mår allt sämre och drömmer om att få ”förenas med Mats och barnen 

med hjälp av Guds hand” (s.110). Hon läggs in en tid på St Görans psykiatriska 

avdelning och går med i en sorgegrupp med kvinnor som förlorat sina män i 

tsunamin (s.123). 

     Identifieringen av dottern sker i mitten av sommaren. Malin skriver att hon i 

sin ”förvirrade hjärna” frammanar en manlig gestalt som går bredvid henne när 

det är särskilt svårt och ”… som med sin ömhet och kärlek stöttar mig”, ”… som 

lyfter upp mig när jag faller ihop.” (s.142). Dotterns begravning och Mats 

gravsättning sker vid sommarstället i Bohuslän och förrättas av Louise, hon ”ger, 

med sitt lugn och sin självklara kristna övertygelse, kraft åt oss alla.” (s.147). 

Ceremonin är mer elaborerad än de tidigare. Malin beskriver bland annat hur Mats 

vän Göran spontant lägger sig ner på marken, för att sätta ner Mats urna på kistan 

”över Elsas hjärta”. Det är en symbolhandling som gör stort intryck på Malin 

(s.149).  

    Vid den här tiden har Malins känslor för en man, som hon väljer att hålla 

anonym, vuxit sig starka. I samband med förälskelsen identifierar hon kärleken 

som den viktigaste drivkraften i livet. Om sina starka känslor skriver hon: ”Ibland 

tänker jag att kanske Mats, Harald och Elsa har varit med och styrt Någon in i mitt 

hjärta, för att säkerställa min överlevnad och på så sätt skapa en trygghet för 

Axel.” (s.170). 

    När Malin i december nås av det sista dödsbudet om sonen upprepas ”tsunami-

riterna” (s.214): ”Louise och jag blir återigen begravningsarrangörer med val av 

kyrka, program, sånger, musik, soloartister, blomarrangemang, ljussättning, 

efterfest, mat och dryck.” (s.182). Vid sonens begravning framhåller Malin 

detaljer som fotografier och blommor.  

 
Varje ceremoni har inneburit en total, brutal och skärande smärta – men de 

har samtidigt varit viktiga symbolhandlingar för att visa vår saknad och sorg. 

Alla de kristna riterna runt högtidligheterna har fungerat som ett trappräcke i 

en brant, brant trappa. (s.260). 

 

I samband med begravningarna framträder symboler och symbolhandlingar som 

viktiga. Malin upplever ceremonierna smärtsamma att hantera, som en ”total 

genomlysning”, och betonar samtidigt ord som värdighet. Det religiösa elementet 

framstår som mycket betydelsefullt. Förutom i samband med begravningarna 

förekommer en transcendent dimension i Malins tankar om att få förenas med sin 

döda familj, i den manliga gestalten som tröstar henne och även kring de 

romantiska känslorna för Någon. 

 

Att leva vidare 
 

Malin planerar för en återresa till Khao Lak men beslutar att inte vara med på de 

officiella årsceremonierna (s.171). Vid återresan besöker de istället alla platser 

från katastrofen. Malin beskiver att upplevelsen inte är otäck, utan snarare ”en 

skön bekräftelse på att vi inte är helt tokiga” (s.205). De besöker templen dit 

Haralds och Elsas kroppar togs och tänder ljus och rökelse (s.207f). De firar även 

en egen ceremoni på stranden i Khao Lak. Louise, som är med på återresan, håller 

även i denna spontana rit. Den är fylld av symboliska och religiösa handlingar och 
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de går bland annat ut i vattnet för att ”symboliskt bli vänner med havet” (s.210). 

Vid återresan till Thailand känner Malin gemenskap med lokalbefolkningen. Hon 

är inte arg, som hon trott att hon skulle vara (s.201), utan beskriver thailändarna 

som vänliga och hjälpsamma. Malin skildrar återresan som helande och känner att 

det finns hopp om en ny framtid. Khao Lak är för henne ”heligt område” (s.212).  

    Mot slutet av boken skriver Malin: ”Jag har i alla fall bestämt mig för att leva – 

och att jag ska leva ett bra liv.” (s.215). Hon genomgår en period av ifrågasättande 

och omvärderar sin tidigare livsstil (s.225) och kommer fram till att ”Meningen 

med mitt liv måste vara livet i sig självt.” (s.232). Malin har blivit intresserad av 

yoga och mindfulness, vilka beskrivs som viktiga redskap i att leva ”här och nu” 

(s.275). 

 

Återresan till Khao Lak, att besöka platserna från katastrofen, få tända ljus i 

templen och firandet av den egna ceremonin på stranden är mycket viktiga för 

Malin. Hon beskriver försonande och helande och de rituella och kulturella 

inslagen är betydande. När det har gått en tid omvärderar Malin sitt liv och sina 

val och betonar särskilt vikten av att leva i nuet. 

4.1.2. Klockan 10.31 på morgonen i Khao Lak 

 
Katastrofen 
 

Pigge och hans familj reser runt i Thailand och har precis anlänt till Khao Lak när 

tsunamin sveper in. De befinner sig på ett hotell vid stranden när de förstår på 

skärrade röster att något är fel. Tillsammans med övriga hotellgäster tar de sig upp 

på taket men när vattenmassorna träffar byggnaden kapsejsar den och Pigge 

kommer ifrån sin familj. Han kommer upp till ytan och får under en bråkdels 

sekund syn på sin fru Ulrika med sonen Max i famnen. Hon ropar frågande efter 

sonen Charlie (s.39). Det är sista gången han ser dem levande innan vattnet åter 

sveper med dem alla. Pigge lyckas klamra sig fast i ett träd och klättrar upp. Vid 

åsynen av den enorma förstörelsen får Pigge en instinktiv känsla av att Ulrika och 

sönerna inte har klarat sig: ”Jag bara vet.” (s.41). Han vill inte längre leva och ska 

precis släppa taget om trädet när han hör en norrmans uppmanande rop om att 

kämpa. Pigge beskriver hur det klickar till någonstans: ”Jag vill inte dö, jag vill 

leva.” (s.42). Direkt efter katastrofen observerar Pigge att ”människorna… 

sorterar upp sig i olika gäng. Thailändare, svenskar, norrmän, tyskar…” (s.46). 

Själv upplever han sig utgöra en egen enhet och tar på sig en ledarroll för en 

grupp med blandade nationaliteter (s.49). Pigge upplever inte kulturella skillnader 

negativt utan betonar vikten av kroppsspråk vid kommunikation (s.48). De 

kommer till ett sjukhus och finner att det är välorganiserat och effektivt. 

Återkommande beskriver Pigge thailändarnas vänlighet och välvilja (s.51-56). 

Han är fortfarande övertygad om att familjen inte har klarat sig och tar därför ett 

beslut: ”Jag har inlett letandet efter min familj. Jag vet att jag kommer att hålla på 

tills jag har hittat Ulrika, Charlie och Max.” (s.60). 

I samband med katastrofen inser Pigge att hans familj har omkommit och denna 

övertygelse är betydande. När han väl bestämt sig för att kämpa för sitt liv agerar 

han aktivt och tar initiativ. Han observerar kulturella skillnader men de utgör 

ingen särskild stress. Istället fokuserar han på att söka efter sina anhörigas 

kroppar. 
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Coping 
 

Pigge har ett stort socialt nätverk och många tillgångar (s.13). Han får tidigt 

kontakt med både vänner i Thailand och sina syskon i Sverige (s.56). Han och 

hans syskon har tidigt fått lära sig vikten av att bygga nätverk, vilket visar sig vara 

en betydelsefull förmåga i Thailand (s.141). Pigge beskriver sig själv som talför, 

envis och impulsiv (s.8f). När han på kvällen efter tsunamin träffar sina vänner i 

Thailand uttrycker han ett stort behov av att prata om vad som hänt: ”Jag kan inte 

sluta tala… jag berättar och berättar… Det här är början på min personliga terapi. 

Jag känner instinktivt att jag måste få ur mig skiten för att komma vidare.” (s.58). 

Pigges bror och vän anländer för att hjälpa till i sökandet efter Ulrika och sönerna. 

De strukturerar arbetet och gör upp en plan. Pigge har behov av att vara aktiv och 

sysselsatt (s.23) och ger uttryck för att fokus på praktiska lösningar är ett sätt för 

honom att bearbeta det inträffade ”mycket arbete [är] mitt sätt att bearbeta” 

(s.119). Pigge anser sig själv vara en god problemlösare och identifierar 

återkommande denna egenskap som betydelsefull (s.18,19,20,28). De letar efter 

representanter från svenska myndigheter men finner att journalisterna har mer 

information (s.69). Besvikelse och frustration över Sveriges agerande 

återkommer: ”Det sitter djupt i en svensk att det kommer att finnas hjälp när man 

behöver den.” (s.115). 

Pigges sociala nätverk och förmåga är betydelsefulla. Han uttrycker behov av att 

prata och få agera och kontakten med anhöriga möjliggör detta. Pigge är mycket 

målinriktad och menar själv att arbete är hans sätt att hantera. Således är det 

problemorienterade, praktiska sökandet efter Ulrika och sönerna ett sätt att 

bearbeta det inträffade. Upplevelsen av bristande myndighetshjälp beskrivs som 

mycket stressande. 

Riter och religiositet  
 

Dagen efter tsunamin står Pigge på stranden bland alla döda kroppar. Han inser 

vilken enorm ansträngning det kommer att innebära att själv leta reda på sin 

familj. Som av en ingivelse stannar hans blick på en av alla de övertäckta 

kropparna. Det är Ulrika (s.62). Upptäckten är chockartad men Pigge gör i 

ordning sin fru, tvättar och sveper hennes kropp (s.66f). Efter svårigheter med 

transport av döda kroppar till Sverige beslutar Pigge att kremera Ulrika i 

Thailand. Begravningen sker i ett buddhistiskt tempel och Pigge observerar att 

”buddhismen har en mer osentimental syn döden” (s.124) men upplever ingen 

konflikt, utan framhåller thailändarnas medmänsklighet. Även inför begravningen 

betonas praktiska detaljer - kläder, blommor, kista och fotografier ska ordnas. 

Pigge vill göra ceremonin så högtidlig som möjligt under omständigheterna och 

uttrycker ett behov av att återfå kontroll: ”Jag känner ett stort behov av att skapa 

värdighet i varje situation som jag fortfarande förmår att styra” (s.90). 

Begravningen är känslosam och vid den efterföljande kremeringen beskriver 

Pigge: ”Först nu inser jag till fullo det ofattbara, att det är Ulrika som ska in i den 

där vrålande, brinnande ugnen.” (s.95). Efter begravningen bär han med sig 

Ulrikas urna. Dagen därpå är det nyår och vid middagen dukar man en plats för 

Ulrika (s.103). På kvällen betraktar Pigge tre fåglar och erfar en känsla av sin 

familjs närvaro (s.105). Ulrika är fortsatt närvarande under tiden i Thailand. Pigge 
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uppfinner bland annat ”Ulrika-spray”, som är citronvatten på sprayflaska och som 

de använder för att spraya bort negativ energi (s.198). 

    Den andra kroppen som Pigge och hans vänner återfinner är sonen Charlies. 

Även hans begravning sker i ett buddhistiskt tempel, som enligt Pigge ”fungerar 

som en stämningsladdad och lugn kuliss” (s.124) och förrättas av en präst från 

Svenska kyrkan. Några symboler återkommer som färgen vit på kläder, urna och 

kista, blommor, särskilt röda rosor, och fotografier men på Charlies begravning 

har Pigge även med en specialbeställd tavla och leksaker (s.120). Stor vikt läggs 

återigen vid detaljer och Pigge vill skapa värdighet i situationen. ”Vi gör på 

samma sätt som vid Ulrikas begravning, men vi finslipar ritualen vartefter” 

(s.123).  

    Den tredje och sista ceremonin i Thailand är sonen Max begravning. Den följer 

mönstret från de tidigare två och Pigge konstaterar en trygghet i detta: ”vi har 

funnit vår ritual” (s.203). Om ceremonierna i sin helhet förklarar han: ”Alla tre 

begravningarna är knivskarpa minnen för mig, hela berättelser var och en, fulla av 

detaljer. Jag minns med alla sinnen.” (s.127). 

    I Visby domkyrka hålls en minnesgudstjänst för Ulrika och sönerna, som 

planeras minutiöst av Pigge: ”Jag vill göra den till något eget, annorlunda än de 

tre begravningarna i Thailand… Jag vet hur jag vill ha det” (s.210). Ceremonin 

blir okonventionell och spektakulär men samtidigt fylld av den symbolik, som 

framstår betydelsefull för Pigge – gästerna ombeds bära vita kläder och kastar 

röda rosor i havet efter ceremonin. Även fotografier är viktiga. Ett långt bildspel 

visas i kyrkan och under middagen spelas en video. ”Att jag fick hålla ett öga på 

helheten gjorde… att allt kändes lite mer normalt (s.212). 

    Vid ett par tillfällen tar Pigge upp sitt förhållande till religion och kyrkan. Han 

menar att han inte ”kan tro på det som kyrkan står för” men tycker att ”rummen är 

som gjorda för högtid och atmosfär” (s.12-13). Pigge har egentligen aldrig haft 

anledning att tänka på döden innan tsunamin men efter sina upplevelser har han 

haft skäl att reflektera kring döden och vad som händer med själen när man dör: 

”Jag är inte religiös av mig, men det jag alltid gillat med kyrkans rum är att de får 

orden att växa. Allt det där är fortfarande sant. Det som har tillkommit efter 

katastrofen är att numera förstår jag mer av snacket om själen.” (s.27). 

Kopplingen mellan kyrkliga rum och stämningsfullhet återkommer i samband 

med begravningarna men även i andra situationer. Inför Max begravning träffar 

Pigge två präster och upplever att i ”lugnet med dem kommer sorgen plötsligt 

över mig med enorm kraft” (s.202). Om att befinna sig på katastrofplatsen säger 

Pigge: ”Det känns inte konstigt att vara på stranden. Snarare känner jag ett lugn. 

Som i en stor kyrka.” (s.154). En liknande upplevelse inträffar första gången han 

badar i havet efter katastrofen: ”När jag går ut i havet har jag en tydlig känsla av 

närvaro” och Pigge konstaterar att ”samma känsla har återkommit i några lägen 

här nere, men jag är inte religiös” (s.201). 

Pigge framhåller explicit och vid upprepade tillfällen att han inte är religiös. I 

samband med begravningarna betonas symboler och en högtidlig atmosfär. Pigge 

uttrycker ett behov av att kontrollera det som går och vill skapa värdighet i 

ceremonierna. Religiösa rum och traditionella symboler verkar för honom ha 

denna förmåga. Rituella handlingar överlag är mycket betydelsefulla. Det finns en 

koppling även mellan religiösa rum och ett slags transcendenta upplevelser, 

exempelvis det som Pigge återkommande liknar vid en känsla av närvaro. 
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Att leva vidare 
 

Pigge känner oro inför att komma hem till Sverige. Han bävar bland annat för 

mötet med bekanta och hur de ska hantera hans sorg (s.215). Pigge menar att 

eftersom man inte talar om döden i Sverige är det svårt för dem som sörjer 

(s.203). Hemkomsten planeras i detalj (s.207) men Pigge är rädd för att bryta ihop 

och förlora verklighetsförankringen (s.209). Väl hemma beskrivs stödet från 

anhöriggrupper som mycket viktigt: ”Det enda som har fört mig framåt på allvar 

har varit att tala med dem som varit med om något tillnärmelsevis liknande” 

(s.215). När Pigge startar en anhöriggrupp hemma på Gotland bygger de på hans 

initiativ en flotte tillsammans och sjösätter med värmeljus (s.217). 

    I förordet till boken skriver Pigge om urnorna som står i hans vardagsrum 

omgivna av bilder, blommor och levande ljus. Samtidigt betonar han att han för 

sin egen skull måste gå vidare (s.20). Efter hemkomsten fortsätter arbetet att vara 

betydelsefullt för honom, kanske ännu mer än innan katastrofen (s.225). Pigge 

observerar också några förändringar hos sig själv. Han upplever exempelvis att 

han kan uppskatta sådant som han tidigare tog för givet och att han är mindre 

tålmodig mot människor som klagar (s.231). Pigge är mycket fokuserad på 

framtiden och nämner ofta önskan om fler barn (ex. s.192). Han ger uttryck för att 

vilja förvalta sitt nya liv, bland annat genom att bilda en ny familj. ”Meningen 

med livet är att man ska vara glad” (s.233). 

Efter sin långa tid i Thailand upplever Pigge oro inför hemkomsten. Han är rädd 

för att bryta ihop och känner obehag inför att möta sin omgivning. Att prata med 

andra som varit med om liknande händelser framstår som viktigt. Pigge bearbetar 

katastrofen och förlusten av sina anhöriga samtidigt som han betonar ett 

framtidsperspektiv. Somligt har förändrats i hans inställning medan vissa 

beteenden kvarstår. 

4.2. Analys  

I detta avsnitt tolkas ovanstående resultat ur religionspsykologiskt 

copingperspektiv med fokus på riter och kulturella aspekter i copingen. 

Tolkningen bygger således på den teori som presenterats i uppsatsens kapitel 2. I 

analysen relateras även materialet från de båda böckerna till varandra, för att söka 

urskilja likheter och skillnader. Kategorierna som styrt kodningen av materialet 

kan relateras till teorin. Den övergripande kategorin coping relaterar naturligtvis 

till teorin som sådan, men fokuserade särskilt aspekter som har med exempelvis 

copingstrategier och stressorer att göra. Under kategorin personlighet sorterades 

sådant som kan relateras till begrepp som orienteringssystem och signifikans. 

Eftersom rituella handlingar i coping varit i fokus bildade riter en egen kategori. 

Jag valde även att särskilt söka urskilja kulturella inslag i materialet, vilket 

sorterades i en egen kategori. Den sista kategorin om religiositet, hade till uppgift 

att urskilja religiös coping i materialet och svarar för det religionspsykologiska 

motivet i uppsatsen. Resultatet presenterades utifrån materialets kronologiska 

ordning och med utgångspunkt i katastrofen, för att tydliggöra copingprocessen. I 

analysen har resultaten dock tolkats i sin helhet och redovisas därför varken i 

kronologisk ordning eller utifrån analyskategorierna utan i de tre avsnitten coping, 

rit och religion samt kultur. 
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4.2.1. Coping 

Malin och Pigge har gemensamma nämnare i sina respektive orienteringssystem, 

som tydligt utgör resurser i copingen. Framför allt utgör deras sociala relationer 

en ovärderlig resurs. Dels har de nära och goda relationer med vänner och familj, 

som på ett mycket konkret sätt ställer upp för dem. Sedan har de båda ett stort 

socialt nätverk att tillgå. För Malin utgör det sociala nätverket en enorm resurs 

framför allt efter hemkomsten till Sverige och för Pigge som stannar kvar i 

Thailand spelar även förmågan att bygga sociala nätverk stor roll. Trots att ingen 

av dem explicit tar upp en materiell aspekt, framgår det mellan raderna att båda 

har goda ekonomiska förutsättningar.  

    Malin och Pigge har även liknande personlighetsdrag och egenskaper, som 

särskilt betonas och utmärks i copingen. De har båda behov av kontroll och 

struktur. De är mycket aktiva personer i sin vardag och även copingen utmärks av 

en aktivitetsinriktad stil. ”Jag är en person som söker struktur, och gillar att ha 

kontroll på situationen. Jag är dessutom aktivitetsorienterad och tycker om när det 

händer saker...” (Sävstam, 2007:130).  Hos dem båda framträder en förmåga att 

välja livet. De beskriver sig själva som personer för vilka arbete har signifikans. 

Pigge använder sig av denna strategi i Thailand och menar att mycket arbete är 

hans sätt att bearbeta. Malin och Pigge uttrycker ett behov av att få prata om det 

inträffade. Malins samtal med Louise beskrivs som mycket betydelsefulla och 

Pigge förklarar att det enda som verkligen hjälpt honom är att tala med människor 

med liknande erfarenheter. 

    Malin beskriver på ett tydligare sätt än Pigge hur hon förändrats sedan 

katastrofen. Detta har förmodligen att göra med tidsperspektivet, då Malins bok 

utkom först år 2007 medan Pigges bok utkom redan nio månader efter tsunamin. 

Eftersom Malins historia sträcker sig från tsunamin, över det första året och 

slutligen sammanfattar den efterföljande tiden, går det att se boken som en 

illustration av hennes copingprocess. Malin går i princip igenom samtliga fyra 

copingstrategier, som presenterats i tabell 2. På det hela taget är Malins berättelse 

uttryck för en funktionell coping.  Till en början är strategin bevarande. Malin 

förnekar initialt det inträffade genom att stänga ute omvärlden, i det så kallade 

”papegojtricket”, men har i sin coping tillgång till resurser som till en början 

bevarar och så småningom rekonstruerar signifikansen. Det mest betydelsefulla i 

livet identifierar Malin som kärlek, vilken har kommit till uttryck i närheten till 

familjen. Men sådant som att vara aktiv, planera och känna kontroll beskrivs 

också som signifikativt. Malins behov av aktivitet, närhet och kontroll bearbetas i 

copingen genom bland annat träning, massage och rutiner. Hon blir även 

förälskad. Genom detta kan strategin sägas vara rekonstruerande, nya medel 

(massage, träning, rutiner, förälskelse) att nå samma mål (kärlek, närhet, kontroll) 

prövas. Samspelet mellan de olika aktiviteterna, en religiös dimension (samtalen 

med Louise) och en påtagligt fysisk dimension (sjukgymnasten) är intressant.  

    Mot slutet av boken beskriver dock Malin hur hon genomgår en period av 

ifrågasättande och detta är ett slags re-valuerande metod. Hon omvärderar tidigare 

prioriteringar och val, vilket så småningom resulterar i en i grunden förändrad 

inställning och en nyskapande strategi: ”Meningen med mitt liv måste vara livet i 

sig självt.” (Sävstam, 2007:232). Den nyskapande strategin upprätthålls sedan 

bland annat genom praktiserande av yoga och mindfulness, vilka Malin beskriver 

som viktiga redskap i att leva ”här och nu”.  

    Pigge är ensam överlevare i sin familj. Den intuitiva känslan av familjens 

bortgång är hans utgångspunkt för copingen. Beslutet att stanna kvar och själv leta 
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efter kropparna illustrerar hans behov av kontroll och att agera och bör ses som en 

copingstrategi i sig. Rituella handlingar blir betydelsefulla i Pigges coping. Han 

lägger stor vikt vid utformningen av begravningsceremonierna: ”Jag känner ett 

stort behov av att skapa värdighet i varje situation som jag fortfarande förmår att 

styra” (Werkelin & Swanberg, 2005:90). Riterna är viktiga i att hantera och 

konfrontera det inträffade. Drivkraft och förmågan till beslut är även betydelsefull 

i copingen. Det avspeglas i en vilja att överleva och den målinriktade stilen är en 

bevarande strategi. Pigge har således tillgång till resurser, som hjälper honom att 

bevara signifikansen genom att förbli aktiv, i kontroll och fokuserad på 

problemlösning i letandet efter sina anhöriga. Huruvida Pigge byter strategi går 

inte att spekulera i, då boken beskriver en kort tidsperiod. Det är dock tydligt att 

Pigge fortfarande är mitt uppe i sorgeprocessen under författandet av boken. 

Eftersom boken delvis är en kritik av de svenska myndigheternas agerande i 

samband med tsunamin är det relevant att fundera över hur den enorma 

besvikelse, frustration och viss aggression som kommer till uttryck har påverkat 

copingen. Pigges negativa upplevelser av myndigheternas agerande har utgjort en 

specifik stressor i samband med katastrofen. Således skulle själva författandet av 

boken även kunna ses som en copingstrategi.  

     Det går att skönja förändringar hos Pigge. Han upplever exempelvis en 

förmåga att uppskatta saker som han tidigare tog för givet. Samtidigt kvarstår 

exempelvis arbetet som signifikativt, kanske ännu mer än före katastrofen. Pigge 

är mycket fokuserad på framtiden och uttrycker tidigt en önskan om att bilda en 

ny familj: ”Meningen med livet är att man ska vara glad” (Werkelin & Swanberg, 

2005:233). 

4.2.2. Rit och religion  

Enligt Pargament (1997) kan riter vara en copingmetod. Riter förekommer i både 

Malins och Pigges coping, både som reglerade, religiösa riter och i mer spontana 

och även sekulära former. De beskrivs dessutom i samtliga fall som mycket 

betydelsefulla.  

    Pigge stannade kvar i Thailand, letade själv efter sina anhörigas kroppar, 

utformade och höll begravningsceremonierna på plats och åkte hem med sin 

familj i urnor sex veckor efter katastrofen. För Malin var processen med 

identifikation av kroppar och efterföljande ritualer utdragen och mycket 

påfrestande. Först efter cirka ett år var samtliga ”tsunami-riter” förrättade. Oavsett 

hur processen med de anhörigas kroppar såg ut, är samtliga begravningsritualer 

återgivna i materialet. De framstår som mycket betydelsefulla och är, även om 

omständigheterna skiljer dem åt, liknande i utformning och innehåll. För både 

Malin och Pigge är begravningarna de mest traditionellt utformade riterna och 

sker inom en reglerad, religiös ram. Gemensamt betonas detaljer och traditionella 

symboler och handlingar. Särskilt det traditionella elementet i riterna beskrivs ha 

skänkt trygghet i en annars kaotisk situation:  
 

Varje ceremoni har inneburit en total, brutal och skärande smärta – men de 

har samtidigt varit viktiga symbolhandlingar för att visa vår saknad och sorg. 

Alla de kristna riterna runt högtidligheterna har fungerat som ett trappräcke i 

en brant, brant trappa. (Sävstam, 2007:260). 

 

Vikten av detaljer och tradition vid begravningarna illustrerar ritualen som 

”symbolic action” (Post et. al., 2003). Berättelserna lyfter dessutom den 
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konfrontativa funktion och sociala dimension som Pargament (1997) påpekar i 

rites de passage. Begravningarna markerar mycket påtagligt att en betydande 

förändring skett i de drabbades liv och belyser denna övergång samtidigt som de 

söker placera individen i ett historiskt och socialt sammanhang (1997:240). För 

Malin är Mats begravning en ”föreställning” och hon upplever den som en ”total 

genomlysning och beskådande” (Sävstam 2007:93). Pigge beskriver hur han inser 

det ofattbara att hans fru är död först i samband med hennes begravning och hur 

sorgen plötsligt kommer över honom när sonen skall begravas. Men samtidigt 

som ritualerna beskrivs som smärtsamma är de viktiga för att kunna gå vidare. I 

detta framträder ett samband mellan begravningsritualens betonande av symbolik 

och dess konfrontativa och sociala dimension.  ”Alla tre begravningarna är 

knivskarpa minnen för mig, hela berättelser var och en, fulla av detaljer. Jag 

minns med alla sinnen.” (Werkelin & Swanberg, 2005:127). 

    Relationen mellan kultur och religion, som avspeglas i riterna är intressant. 

Pigge säger uttryckligen att han inte är religiös men använder sig gärna av 

religiösa platser och traditionella symboler för att skapa en känsla av högtid och 

värdighet. Malin beskriver dessutom att just ett religiöst perspektiv har inneburit 

ett stöd för henne i copingen. Religion som traditionsbärare och förmedlare av 

kulturella värden spelar en stor roll i bådas coping, oavsett deras förhållanden till 

tro.  

    Även andra typer av ceremonier, som visar att inte bara religiösa, reglerade riter 

är betydelsefulla, förekommer i materialet. Malin har vid återresan till Khao Lak 

en spontant utformad rit på stranden. Den beskrivs, till skillnad från 

begravningsceremonierna, som mycket positiv och helande. Både Malin och 

Pigge har även beteenden, som enligt Grimes (2000) skulle kunna beskrivas som 

rituella. Grimes menar att ritualer är “ordinary action rendered special by virtue of 

their condensation, elevation or stylization” (2000:70). En ritual är dessutom 

andlig om den uttrycker ”practiced attentiveness aimed at nurturing a sense of the 

interdependence of all beings sacred and all things ordinary” (2000:71). För Pigge 

är Ulrika fortsatt närvarande efter sin död. Han talar med henne, låter hennes urna 

få en egen flygstol och plats vid middagsbordet och uppfinner ”Ulrika-spray”. 

Handlingarna är vardagliga men ges av Pigge en särskild innebörd. De är 

dessutom med Grimes ord att betrakta som andliga. Malin uttrycker ett behov av 

rutiner, regelbundenhet och stabilitet. Till en början besöker hon sjukgymnasten, 

tränar och får massage, och samtalar med Louise flera gånger i veckan. Hon 

beskriver träningen, massagen och samtalen som mycket viktiga och framhåller 

särskilt regelbundenheten. Med Grimes perspektiv skulle hennes beteende kunna 

betraktas som ritualiserande. Även samspelet mellan en påtagligt fysisk och 

andlig dimension är intressant. Träning och massage kan ses som ett slags 

sekulära riter medan samtalen med Louise svarar för en religiös ritual. Båda skulle 

dock, med Grimes definition, kunna anses ha en andlig dimension. 

    Pargament (1997:5) menar att vissa människor bär på en religiös reservoar, som 

aktualiseras vid kris. I Malins coping förekommer religiösa/andliga inslag som 

visar på detta. I samband med katastrofen vänder hon sig till gud och förhandlar 

om sina barns liv. Efter katastrofen är hon övertygad om att den är guds straff för 

att hon prioriterat fel i livet. Malin föreställer sig att hon därför ska få förenas med 

sina döda anhöriga med hjälp av guds hand. Hennes tankar pekar på att hon i sin 

religiösa reservoar bär på exempelvis gudsbilder och religiösa föreställningar om 

livet efter detta. Bilden av en manlig gestalt som stöttar henne när det är särskilt 

svårt är dessutom ett inslag, som inte är explicit religiöst men har transcendenta 
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undertoner. Eventuellt skulle den kunna ses som ett slags alternativ gudsbild till 

den straffande guden. Malin använder sig även av en transcendent dimension 

kring förälskelsen i Någon när hon tänker sig att det är hennes döda 

familjemedlemmar som har fört dem samman.  

    Pigge betonar att han inte är religiös men beskriver återkommande ett slags 

transcendent dimension, som exempelvis uttrycks i en känsla av närvaro. ”När jag 

går ut i havet har jag en tydlig känsla av närvaro. Samma känsla har återkommit i 

några lägen här nere, men jag är inte religiös.” (Werkelin & Swanberg, 2005:201).  

    Pargaments religiösa reservoar är intressant ur ett kulturellt perspektiv. Trots att 

religion spelar olika roll i deras coping, framhåller både Malins och Pigges 

religiösa reservoarer ett samband mellan tradition och religion, som avspeglas inte 

minst i begravningsritualernas betonande av symbolik. Men även en annan typ av 

religiöst/andligt tänkande och upplevelser, som jag här har valt att kalla för en 

transcendent dimension, kommer till uttryck hos dem båda. 

4.2.3. Kultur 

I samband med katastrofen observerar både Malin och Pigge en tendens till 

gruppering efter nationalitet, vilket indikerar vikten av kulturella aspekter, såsom 

nationell tillhörighet, i kris. ”människorna… sorterar upp sig i olika gäng. 

Thailändare, svenskar, norrmän, tyskar…” (Werkelin & Swanberg, 2005:46). 

Kulturella skillnader upplevs dock mycket olika av dem båda. Där Malin 

beskriver språkförvirring och negativa skillnader betonar Pigge istället 

kroppsspråkets betydelse för kommunikation och framhåller positiva aspekter av 

kulturella skillnader. För Malin har den negativa upplevelsen av kulturella 

skillnader förmodligen utgjort en särskild stressor medan Pigges upplevelse 

snarare är positiv. Detta indikerar att hanteringen av kulturella skillnader är 

mycket individuell. Ekedahl & Wengströms (2012) resonemang om 

kollektivistiska kontra individualistiska samhällen skulle exempelvis kunna 

förklara skillnader i hanteringen. Pigge kan vara mer präglad av en kollektivistisk 

attityd medan Malin istället har ett starkt individualistiskt, och förmodat typiskt 

västerländskt, förhållningssätt och således upplever konflikt i mötet med den 

kollektivistiskt präglade thailändska kulturen (Ekedahl & Wengström 2012:113). 

    Malin och Pigge delar oron inför att möta bekanta i Sverige och hur de ska 

hantera deras sorg. Malin menar att hon inte vill möta andras ångest inför döden 

och Pigge anmärker att det är svårt att sörja i Sverige eftersom man inte talar om 

sorg. Denna reflektion illustrerar Taylors definition av kulturen (citerad i 

Pargament, 1997:117) som en social helhet som formar sina medlemmar; vi delar 

seder, moral, kunskap och livsstilar. Det verkar som att kulturella förhållningssätt 

till sådant som sorg och döden är betydelsefulla i coping och att de i både Malins 

och Pigges fall skapat stress. 

    Pigge och Malin delar frustration och besvikelse över de svenska 

myndigheternas agerande vid katastrofen, vilket förmodligen utgjort en särskild 

stressor för dem båda. Pigge menar att man som svensk förväntar sig att hjälp ska 

finnas när man behöver den, och även detta bör ses som en reflektion över den 

kulturella kontextens betydelse.  

    Ur ett kulturellt perspektiv ter sig upplevelsen av försoning betydelsefull för 

effektiv coping. Malin upplevde kulturella skillnader i samband med katastrofen 

negativt. Hennes återresa till Khao Lak blev således betydelsefull för copingen. 

Hon beskriver resan som helande, Khao Lak som heligt område och upplever 
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gemenskap med lokalbefolkningen. Under resan besöker de platserna från 

katastrofen och har en spontant utformad rit på stranden, som innehåller många 

symbolhandlingar. De går bland annat ut i vattnet för att symboliskt bli vänner 

med havet. Det verkar således finnas ett samband mellan Malins upplevelse av 

försoning och rituella handlingar, som är betydelsefullt ur ett kulturellt perspektiv. 

I Pigges fall skulle man kunna betrakta författandet av boken som en viktig del av 

copingen. I och med den blir behovet av att berätta tillgodosett och även känslorna 

av besvikelse och frustration gentemot svenska myndigheter får utlopp. 

Möjligheten att med boken få uttrycka sin kritik skulle kunna ses som ett slags 

”kulturellt försonande”. 

4.3. Slutsatser 

 

Sammanfattningsvis pekar resultat och analys på att samtliga frågeställningar 

blivit besvarade.  

 

 Hur ser de drabbades coping ut?  

- Kan specifika stressorer i samband med katastrofen identifieras?  

- Vilka strategier och funktionella mekanismer styr copingen?  

- Vad utgör resurser i copingen? 

 

Mönster i copingen har urskiljts med hjälp av teoretiska begrepp som signifikans, 

orienteringssystem, resurser, stressorer och copingstrategier. Specifika stressorer i 

samband med katastrofen, som övergripande stressor, handlar gemensamt om 

upplevelsen av bristande hjälp och information från svenskt myndighetshåll. Även 

kulturella förhållningssätt till sorg och död utgjorde i samband med hemkomsten 

till Sverige en stressor. En utdragen process av sökandet efter anhörigas kroppar 

upplevdes påfrestande men hanterades på olika sätt. Negativa upplevelser av 

kulturella skillnader i samband med katastrofen utgjorde i ett fall en särskild 

stressor. Analysen pekar på att rituella handlingar gemensamt varit betydelsefulla 

i copingen. Men materialet från de båda böckerna visar också att copingstrategier 

och funktionella mekanismer varierar. Över en tidsperiod prövades i ett fall 

samtliga Pargaments strategier (se tabell 2). I relation till varandra har materialet 

visat på gemensamma mönster för effektiv coping. Särskilt betydelsen av sociala 

resurser betonas. Även materiella resurser och personliga egenskaper som 

problemlösnings- och handlingsförmåga är viktiga. Aktivitet och kontroll är andra 

förmågor som betonas, vilka även styrt copingen.  

 

 Förekommer riter i copingen?  

- Hur ser dessa i sådana fall ut? Är de reglerade eller spontana? Sekulära 

eller religiösa? 

- Vilken funktion har riter i de drabbades coping? 

När det gäller rituella handlingar har materialet visat sig vara rikt och analysen 

betonar betydelsen av riter i coping. De sociala, konfrontativa och terapeutiska 

dimensionerna, eller ”qualities of ritual” (Grimes, 1990), framgår särskilt. Såväl 

spontana som reglerade, sekulära och religiösa riter förekommer i materialet. 

Även ritualiserande beteenden går att skönja.  
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    Samtliga begravningar är tydliga illustrationer av den konfrontativa funktionen 

i rites de passage. De är socialt reglerade där de sker i traditionell, religiös kontext 

i Sverige. Men även då de sker utifrån andra förutsättningar betonas ändå, och 

kanske ännu tydligare, en kulturell och traditionell dimension.  

    Spontana riter framhåller snarare en terapeutisk dimension. Spontana 

symbolhandlingar framträder i materialet som betydelsefulla och positivt laddade. 

Även sekulära riter eller ett slags ritualiserande beteende i en sekulär kontext 

förekommer.  

 

 Förekommer religiös/andlig coping i materialet? 

      - Hur kan denna i sådana fall beskrivas? 

Materialet illustrerar tydligt hur såväl coping som riter är inbäddade i en kulturell 

kontext, där även religion verkar spela en viktig roll. Religionen har en tydlig 

traditionsbärande roll, vilket uttrycks vara en trygghet. Även utanför en specifikt 

religiös kontext används kyrkliga rum och symbolik som ett medel att skapa 

värdighet.  Pargaments antagande om en religiös reservoar illustreras av bland 

annat gudsbilder och religiösa föreställningar om exempelvis livet efter detta. 

Liksom tendensen att i svåra stunder vända sig till religiösa institutioner. 

    Även en transcendent dimension framträder i materialet, som tycks frikopplad 

från traditionell religion. I saker som är särskilt svåra att hantera och ofta med en 

särskild emotionell tyngd kan en transcendent dimension skönjas i kognitiva 

mönster. Frammanandet av en tröstande, manlig gestalt och en återkommande 

upplevelse av närvaro, är sådana exempel.  

 

 På vilket sätt kan kulturella aspekter i överlevarnas coping urskiljas?  

- Hur förhåller sig dessa till riter och religiositet? 

 

Analysen visar att kulturella aspekter i överlevarnas coping utgjort såväl särskilda 

stressorer i samband med katastrofen, som resurser. Negativa upplevelser av 

kulturella skillnader, kulturella förväntningar samt kulturellt influerade 

förhållningssätt och beteenden har upplevts stressande. Men materialet är även 

rikt på exempel där kulturen utgjort en resurs. Det gäller särskilt religionens roll 

som förmedlare av kulturella värden och traditionsbärande resurs. Coping och 

riter är inbäddade i en kulturell kontext. I nyttjandet av rituella handlingar som en 

copingstrategi tycks religionen ha ett kulturellt värde, som är oberoende av 

individuella trosföreställningar.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Metodisk reflektion 

Först och främst vill jag diskutera uppsatsens metod och hur, såhär i efterhand, 

resultaten förhåller sig till den hermeneutiska ansatsen. De validitetskriterier som 

presenterades i kapitel tre handlade framförallt om koherens och konsistens och 

heuristiskt värde. Min förhoppning är att uppsatsen uppfattas följa ett logiskt, 

sammanhängande resonemang och att dess genomförande redovisats med all 

önskvärd tydlighet. Vad gäller kravet heuristisk kvalitet, anser jag själv att 

analysen gett upphov till en nästan överraskande mängd intressanta och 

nyskapande resultat. Jag hoppas att denna uppsats får dig som läsare att betrakta 

en del av verkligheten med delvis nya perspektiv. Ytterligare validitetskriterium 

som berörts är kriteriet om empirisk förankring. Således hoppas jag att du, liksom 

jag, anser att materialet i och med analysen skänkts mening och att studien i sin 

helhet är att betrakta som relevant och med anknytning till verkligheten. Jag 

kommer i följande avsnitt 5.2. att relatera mina resultat till tidigare forskning, 

något som bör öka uppsatsens validitet i fråga om dess empiriska förankring. 

Vidare önskar jag att min presentation möjliggör ett kritiskt förhållningssätt. 

Något som bör ifrågasättas är exempelvis hur kategorier för analys har uppställts. 

De kunde givetvis ha varit annorlunda och är i detta fall ett resultat av min 

förförståelse, vilken ofrånkomligen, enligt hermeneutikens alla principer, styrt 

mitt arbete. Jag anser att tolkning är en mycket givande metod för denna typ av 

material och teoretiska ansats. Det skulle dock vara intressant att behandla 

liknande teman utifrån annat material och med andra metoder, exempelvis 

kvalitativa intervjuer eller varför inte kvantitativa undersökningar? Det är 

nödvändigt för förståelsen av coping, riter och kultur, att angripa fenomenen med 

olika metoder.  

5.2. Teoretisk reflektion, tidigare forskning och bidrag 

Nu vill jag lyfta resultaten i denna uppsats, som på olika sätt har gett upphov till 

nya reflektioner och/eller har beröringspunkter med tidigare forskning.  

    Liksom i den nypublicerade studien av Barnhill (2012), som återfanns vid 

databassökningen, visar även resultaten i denna uppsats på tydliga samband 

mellan effektiv coping och riter. De religionspsykologiska och kulturella 

perspektiven har visat sig välmotiverade – såväl religion som kultur är 

förekommande och högst relevanta aspekter i copingen hos de båda drabbade av 

tsunamin. Resultaten har även visat på intressanta samband och beröringspunkter 

mellan uppsatsens teman rit, religion, coping och kultur, som kan erbjuda uppslag 

för framtida studier.  

    Mina resultat pekar på ett samband mellan religion och kultur i kris, där 

religionen fungerar som traditionsbärare och förmedlare av kulturella värden, 

oberoende av hur individen i vanliga fall ställer sig till den. För Pigge Werkelin, 
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som uttryckligen inte är religiös, har särskilt religiösa rum en stor betydelse. Detta 

gäller inte bara i samband med begravningsceremonierna. Han beskriver 

exempelvis upplevelsen av att befinna sig på stranden vid katastrofplatsen som 

lugnet i en stor kyrka (Werkelin & Swanberg, 2005:154). För Malin Sävstam är 

prästen Louise Linder ett stort stöd i copingen och hon återvänder ofta till hur just 

det religiösa är en trygghet (Sävstam, 2007:96, 260). Men Sävstams material visar 

även att religiösa föreställningar, exempelvis i övertygelsen om att katastrofen är 

guds straff, kan innebära stress. I och med att ingen av de båda författarna ger 

uttryck för någon personlig tro, utan snarare är mycket kritiska till 

institutionaliserad religion är frekvensen och betydelsen av religiösa inslag i 

copingen anmärkningsvärd. Ett sätt att förklara detta är med hjälp av Pargaments 

uppfattning om en religiös reservoar, som hos vissa människor aktualiseras i kris 

(1997:5). Jag skulle dock vilja utveckla idén, eftersom det paradoxalt nog 

onekligen verkar som att även den uttryckligen icke-religiöse har tillgång till ett 

slags reservoar med religiösa föreställningar. Här menar jag att kulturen spelar en 

avgörande roll. Min analys framhåller vikten av tradition och kultur i framförallt 

begravningsriter och i just förhållande till tradition och riter tycks religionen ha 

funktionen av traditionsbärare. Enligt Taylors definition (citerad i Pargament, 

1997:117) formas individer av den komplexa helhet av socialt liv som kulturen 

utgör. Institutioner, lagar, kunskaper, seder, moral och livsstilar är alla kulturens 

inverkan på individen. Jag skulle vilja vända på resonemanget om en religiös 

reservoar och istället hävda att individer snarare har tillgång till en kulturell 

reservoar, som bland annat rymmer religiösa föreställningar och traditioner. Det 

skulle kunna förklara varför religiös/andlig coping förekommer hos även en 

uttryckligen icke-religiös individ. Institutionaliserad religion är en kulturell resurs 

med framförallt ett traditionellt värde. Andliga eller transcendenta inslag, som 

exempelvis upplevelsen av närvaro, skulle kunna vara en kulturell produkt. Den 

kulturella reservoaren genomsyrar copingen och tycks aktivera religiösa 

föreställningar i krissituationer, särskilt i samband med rituella handlingar. 

     I den nederländska studien Disaster ritual (Post et. al., 2003) och i Nieminen 

Kristoferssons arbeten (2002, 2007) framkommer betydelsefulla samband mellan 

krishantering och offentliga aktörer såsom myndigheter och kyrka. Post et. al., 

som studerat offentliga riter i samband med nationella katastrofer, visar att 

exempelvis kyrkan träder in som självklar aktör och framförallt upplåter 

kyrkorum samt erbjuder rituella handlingar. I Nieminen Kristoferssons studier, 

som bedrivits i svensk kontext, har kyrkan varit en lika självklar aktör som 

myndigheter i att exempelvis erbjuda olika typer av samtalsgrupper och att 

upplåta personal i den direkta krishanteringen. Något som dock inte upplevts 

odelat positivt av de drabbade (2002). I samband med just tsunamin fann 

Nieminen Kristofersson (2007) att de drabbade uttryckte ett större behov av att 

bearbeta existentiella frågor. Dessa studier skulle kunna styrka tesen om att 

religionen har ett kulturellt och traditionsbärande värde, något som särskilt 

efterfrågas i krissituationer. De visar också att kyrkan och därmed religion görs 

tillgängliga i samband med kris och således är det ett delvis kulturellt betingat och 

normaliserat förhållande. 

    Det finns dock även ett slags andlig eller vad jag har valt att snarare kalla för en 

transcendent dimension i materialet. Denna kommer till uttryck i exempelvis 

Pigge Werkelins upplevelse av närvaro och Malin Sävstams frammanande av en 

tröstande, manlig gestalt. Den transcendenta dimensionen tycks innebära positiva 

erfarenheter, till skillnad från religiösa föreställningar som både upplevs negativa 
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och positiva. Den tycks dessutom vara tämligen frikopplad, då den återkommer i 

varierande situationer till skillnad från religionen som framförallt är kopplad till 

reglerade riter. Möjligen indikerar situationerna då den transcendenta dimensionen 

uppträder att denna typ av upplevelser och tankegångar frammanas under extrem 

stress och har ett slags terapeutiskt syfte.  

    Vad gäller riternas betydelse är denna stor för copingen. Reglerade, religiösa 

riter tycks främst ha den konfrontativa och sociala funktion som Pargament 

(1997:240) påpekar medan de mer spontana riterna tycks vara positivt betonade 

och snarare ha en terapeutisk funktion. Exempel är strandceremonin under 

Sävstams återresa till Khao Lak, som beskrivs ”helande”. Eller Werkelins 

minneshögtid i Visby domkyrka, som förvisso skedde i en kyrka och under 

förhållandevis reglerade former men där Pigge själv var den som planerade 

ceremonin och dess mer eller mindre kontroversiella utformning. Även ett slags 

ritualiserande beteende är intressant. I det vardagliga söker båda författarna 

upprätthålla någon slags struktur och förhålla sig till det inträffade. I detta är 

symboliska handlingar och rituella beteenden viktiga. Pigge bar med sig sin frus 

urna och Malin upprepade aktiviteter som tog hand om både kropp och själ. 

Resultaten befäster uppfattningen att reglerade riter och särskilt rites de passage 

har en konfrontativ och social funktion i individens coping, men de indikerar 

också ett positivt och terapeutiskt element i mer spontana och ”självkontrollerade” 

riter, där individen själv tar initiativ. De pekar också på betydelsen av symboler 

och symbolhandlingar. 

    När det gäller copingprocessen finns ett par resultat av särskilt intresse. Dels 

pekar min analys på att resurser i coping till stor del har med orienteringssystemet 

att göra, ett antagande som redan Pargament (1997) gör. Vissa personlighetsdrag 

och egenskaper, såsom handlingskraft, problemlösningsförmåga, behov av 

kontroll och struktur samt aktivitetsorienterade personer verkar ha goda 

förutsättningar för effektiv coping. Likaså utgör sociala och materiella resurser 

mycket goda förutsättningar. Min analys visar även på två huvudsakliga strategier 

i författarnas respektive coping, även om samtliga strategier i tabell 2 prövas. 

Malin Sävstam söker först bevara, därefter rekonstruera och så småningom 

omvärderar hon signifikansen, vilket resulterar i en nyskapande strategi. Hon 

finner att meningen med livet måste vara livet självt och eftersträvar att leva här 

och nu. Yoga och mindfulness blir betydelsefulla metoder. Att leva här och nu blir 

signifikansens nya mål och en ny livsstil blir medlet att nå den. Denna strategi 

skulle jag vilja kalla för en ”nuorienterad” coping, något som också visade sig 

vara en viktig strategi för den ALS-drabbade Ulla-Carin Lindqvist (Ro utan åror, 

2004) i hennes coping, vilken analyserats av mig i en tidigare uppsats.  

    För Pigge Werkelin är copingen snarare inriktad på framtiden. Han uttrycker 

tidigt en önskan om att bilda en ny familj och denna vilja är fortsatt mycket stark 

hos honom. Arbetet beskrivs som än mer signifikativt och Pigges coping är till 

stor del bevarande. Om Malins coping är ”nuorienterad” skulle Pigges 

huvudsakliga strategi snarare kunna sägas vara ”framtidsorienterad”. 

    Mitt resultat visar även på beröringspunkter mellan kultur och coping, som 

varken rör riter eller religion. Jag vill lyfta tre aspekter ur materialet som på olika 

sätt belyser förhållandet mellan kultur och coping. Det handlar dels om kulturella 

förväntningar och beteenden kring sorg och död, som i båda författarnas fall 

upplevdes stressande. Dels handlar det om upplevelsen av kulturella skillnader i 

samband med katastrofen som av dem båda hanterades mycket individuellt. 

Resultaten visar även att förväntningarna på svenska myndigheters agerande gav 
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upphov till stor besvikelse och frustration. Detta pekar på en viss dynamik i 

relationen mellan individ och kultur, somliga upplevelser delas medan annat har 

en tydlig individuell prägel.  

    Det vore intressant att vidare studera samband mellan kultur och individ. 

Särskilt vill jag belysa det komplexa förhållandet mellan kultur och religion, samt 

mellan riter, religion och coping. Ytterligare uppslag för framtida studier är att gå 

vidare med dessa teman och studera ur andra perspektiv, med hjälp av förslagsvis 

genusteorier. 

     



 36 

Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att tolka berättelser med utgångspunkt i 

tsunamikatastrofen i Thailand år 2004 ur ett religionspsykologiskt 

copingperspektiv. Med hjälp av Pargaments (1997) religionspsykologiska 

copingteori, som inkluderar ett religiöst perspektiv i coping, söks mönster i 

individers kognitiva och beteendemässiga bemästrande av stress. Vissa människor 

tycks bära på en ”religiös reservoar” som aktualiseras i kris men även kulturen 

bidrar med religiösa perspektiv i coping. Religionens roll i coping kan exempelvis 

handla om rituella handlingar. Uppsatsen fokuserar riter och kulturella aspekter i 

coping, dess teoretiska ramverk omfattar således förutom copingteori även teorier 

om riter och kultur. Materialet utgörs av två svenskars självupplevda berättelser 

från tsunamikatastrofen. Böckerna analyseras i två steg; en initial innehållsanalys 

söker mönster i materialet, som därefter tolkas enligt de teoretiska perspektiv som 

presenterats ovan. Metodologiskt har uppsatsen således en kvalitativ, 

hermeneutisk ansats.  

    De frågeställningar som besvaras i uppsatsen handlar om de drabbades coping, 

vad som utgjort specifika stressorer i katastrofen, vilka strategier som styrt 

copingen och vad som fungerat som resurser. I analysen framkommer att 

kulturella aspekter delvis inneburit stress, att strategier som prövas varierar mellan 

individer och över tid samt att sociala, materiella och personliga egenskaper 

såsom problemlösnings- och handlingsförmåga är resurser i coping. Materialet 

indikerar även en copingstrategi som handlar om att fokusera nuet. 

    Andra frågeställningar rör riters funktion och religiösa inslag i copingen. Här 

visar analysen att rituella handlingar är betydelsefulla copingstrategier. Religionen 

spelar en betydande roll som förmedlare av kulturella värden och 

traditionsbärande resurs. En viktig slutsats rör förhållandet mellan kultur, religion 

och coping. Det tycks som att kulturen utgör en grundläggande fond för 

individens stresshantering, där religion aktiveras i coping, exempelvis i 

institutionaliserad form som förmedlare av riter (särskilt begravning) men även 

som ett mer terapeutiskt inslag i spontana riter och transcendenta kognitiva 

mönster i särskilt påfrestande situationer. 
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