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Abstract 

The field of coping has become more developed during the past decades but there is still a 

lot to be discovered and discussed. Theories of developmental psychology describe the 

possibility to map a general developmental structure of how the human mind expands. 

The aim of this study is to contribute to further research in whether there is a reason why 

we cope the way we do in relation to age. The questions answered in this study was, what 

coping two girls, whom lived during the Holocaust, used and how the coping found, were 

possible to interpret from theories of developmental psychology. In order to answer the 

questions asked a method called Template Analysis Style and three different theories 

have been applied. The main theory is about coping by Kenneth Pargament and the other 

two are theories of developmental psychology out of the cognitive perspective by Jean 

Piaget and the psychosocial perspective by Erik H. Erikson. The conclusion made by this 

study is that it is possible to associate and interpret the result found in the material from 

the two individuals with developmental psychology. However, more studies are needed 

before it is possible to make any kind of generalizations. 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Forskning kring coping har växt de senaste årtiondena och det finns mycket kvar 

att upptäcka och diskutera. Individer använder coping på olika vis beroende på 

flertalet faktorer, som till exempel omgivning och situation. Inom utvecklingspsy-

kologin finns teorier om att människor även utvecklas olika beroende på flertalet 

faktorer, men att vi samtidigt utvecklas i liknande stadier och faser. Utvecklings-

psykologin menar att det på förhand går att säga något om individers utveckling. 

Till exempel att den kognitiva utvecklingen sker i olika stadier som beräknas falla 

in under specifika åldrar. Och inom psykosocialt perspektiv att olika faser genom 

livet kännetecknas av olika kriser/konflikter vilka individen måste lösa, och hur 

individen löser dessa kriser påvekar personlighetsutvecklingen. Inom teorier om 

coping och utvecklingspsykologi menas det att det går att säga något om varför en 

individ använder coping som den gör och varför en individ utvecklas på ett visst 

sätt. Vad är det som säger att ålder och utveckling inte påverkar coping? Jag anser 

detta vara ett intressant forskningsområde där det behövs mer forskning för att se 

hur detta förhåller sig, eftersom detta kan bidra med kunskap om varför vi använ-

der coping som vi gör och eventuellt påverka till det bättre för individer vilka inte 

har fungerande coping.  

1.1. Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att se vad som är kännetecknande för två ungdomar 

gällande coping under Förintelsen utifrån en teori om coping av Kenneth Parga-

ment och två utvecklingspsykologiska teorier, varav den ena ur det kognitiva per-

spektivet utvecklad av Jean Piaget och en psykosocial utvecklad av Erik H. Erik-

son. Målet är främst att bidra till vidare forskning för att utöka förståelsen kring 

en eventuell relation mellan coping och ålder. 

 

1.2. Frågeställning 

Vilken coping går att urskilja ur dagboksmaterial, från två individer ur samma 

åldersgrupp vilka levde under Förintelsen, och vad kännetecknar denna coping? 

Hur kan denna coping tolkas utvecklingspsyklogiskt utifrån Piagets kognitiva 

perspektiv, och Eriksons psykosociala perspektiv?  
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1.3. Avgränsning 

De begränsningar jag gjort beror delvis på tid och platsutrymme men även materi-

albrist. Jag kommer till exempel inte att försöka förklara en vidare förståelse av 

vad religion är, vad det innebär att vara religiös eller att lägga vikt i att beskriva 

Förintelsen som historisk händelse på grund av utrymmesskäl och tidsbrist inom 

denna uppsats. Vidare har jag valt att inte specifikt fokusera på stress och stresso-

rer. Istället har jag valt att begränsa till andra copingkomponenter. Jag har även 

valt att inte inkludera flera utvecklingspsykologiska teorier på grund av utrym-

mesbrist. Tidigare studier gällande relationen mellan coping och ålder kommer ej 

heller att visas på grund av materialbrist, då jag varit oförmögen att finna studier 

vilka belyser detta.  

1.4. Forskningsgenomgång 

Inför denna studie har jag sökt artiklar genom Uppsala Universitetsbiblioteks da-

tabaser med hjälp av sökorden coping, youth, adolescent, religion, diary och Ho-

locaust, för att finna tidigare gjorda studier som belyser det ämne, eller delar av 

det ämne som min studie behandlar. Jag kommer nu gå igenom de databaser jag 

använt, sökbegränsningar samt vilka sökordskombinationer jag brukat. När jag 

utförde mina sökningar valde jag att inte inkludera tidsbegränsning för när artik-

larna tillkommit för att få en så bred sökning som möjligt. Däremot använde jag 

mig av en språkbegränsning till engelska och svenska, och dessutom använde jag 

mig av en åldersbegränsning mellan åldrarna tolv till arton, det vill säga tonåren. 

Jag begränsade även sökningarna till peer-review vilket innebär att artiklarna är 

vetenskapligt godkända. Artikelsökningarna genomfördes under april månad 

2014. I databasen PsycINFO började jag min sökning med sökorden adole-

scent+coping och fick fram 1348 resultat, vilket inte var överskådligt. Därför val-

de jag att specificera sökningen och använde sökordskombinationen co-

ping+adolescent+diary och fick fram 21 resultat, vilket bedömdes överskådligt. 

Därefter fortsatte jag med flera sökordskombinationer: co-

ping+adolescent+Holocaust (2 resultat), coping+Holocaust (2 resultat), adole-

scent+Holocaust (0 resultat), coping+youth+diary (2 resultat). Därefter gick jag 

vidare till databasen JSTOR och använde sökorden coping+religion+youth (911 

resultat), coping+religion+youth+Holocaust (70 resultat), co-

ping+religion+adolescent (448 resultat), coping+religion+adolescent+Holocaust 

(29 resultat), coping+religion+adolescent+youth+Holocaust (18 resultat). Sedan 

gick jag vidare till databasen Web of Science och använde sökorden co-

ping+diary+adolescent (40 resultat). I databasen PubMed använde jag sökorden 

coping+adolescent+diary (102 resultat), coping+adolescent+diary+Holocaust (0 

resultat), coping+youth+diary+Holocaust (0 resultat). I databasen LIBRIS an-

vände jag sökorden coping+adolescent+diary inom ämnessökning för religions-

psykologi (0 resultat) och coping+adolescent (2 resultat). 

   Utifrån artikelsökningarna fann jag åtta artiklar vilka jag ansåg vara relevanta 

för denna studie. Jag valde dessa utifrån nyckelord samt abstract och använde 

samma metod för att välja bort övriga artiklar. Flertalet av de artiklar jag valde 

bort handlade om ungdomar med bland annat diabetes och cellsjukdomar och de-

ras dagliga coping i samband med sjukdomarna vilka inte bedömdes relevanta för 

denna studie efter deras abstract. En av artiklarna jag fann relevant skriven av 

Roesch, Duangado, Vaughn, Aldridge och Villodas (2010) studerade hur den pre-
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diktiva förmågan av dispositionella hoppkomponenter relaterar till dagliga co-

pingstrategier hos ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund. Detta gjordes 

genom att elever mellan åldrarna 14-18, från olika minoritetsgrupper fick föra 

dagliga dagboksanteckningar. Mer än hälften av deltagarna var av spanskt påbrå 

varav resterande hade indianskt, afrikanskt, europeiskt eller asiatiskt påbrå. Det 

fanns även ett fåtal med föräldrar från olika kontinenter. Forskarna kom fram till 

att upplevd stress inte signifikant förknippades med någon av hoppkomponenterna 

men signifikant och positivt i samband med direkt problemlösning, planering, 

religiös coping och störande åtgärder. De fann även att det inte förekom större 

skillnader mellan de copingstrategier som användes bland ungdomarna.  

   I en studie utförd av Hema et al. (2008) vars syfte var att undersöka daglig stress 

hos ungdomar med diabetes typ 1, framgick att det fanns tendenser till skillnader i 

copingstrategier mellan de åldersgrupper som ingick i studien. Personerna vilka 

ingick i studien var 52 stycken, varav 96 procent kaukasiska. De delades upp 

inom två åldersgrupper, 8-12 och 13-18, vilka förde dagliga dagboksanteckningar. 

Det framgick att de individer som ingick i denna studie rapporterade få stressorer 

kopplade till diabetes, vilket förundrade forskarna då de förväntat sig annat resul-

tat. Forskarna i denna studie nämner att majoriteten av ungdomarna kommer från 

tvåföräldrars, övre medelklassfamiljer vilket kan ha påverkat resultaten eftersom 

det kan ha fungerat som en ”stresskloss” och ser detta som en begränsning inom 

studien. Författarna menar att hemmaförhållandena kan haft positiv inverkan och 

att detta eventuellt påverkat hur ungdomarna upplevt stress.  

   En artikel skriven av Low, Matthews, och Hall (2013) hade som syfte att under-

söka relationen mellan stress, coping och inflammationer hos afroamerikaner och 

vita ungdomar från en lägre socioekonomisk status. Detta gjordes genom att 250 

deltagare mellan åldrarna 14-19 förde dagboksanteckningar samt gav blodprover 

för analys av C-reaktivt protein. Författarna kom fram till att för ungdomar som 

utsatts för stressfulla händelser var positivt engagemang i coping kopplad till C-

reaktivt protein. Det vill säga att positivt engagemang i coping minskar risken för 

inflammationer.  

   En av artiklarna skriven av Bartley och Roesch (2011), med syftet att se hur 

specifika copingstrategier medierar relationen mellan ”Conscientiousness” och 

”positive affect” inom ett multietniskt urval, kom fram till att ”Conscientious-

ness”, det vill säga medvetenhet, fungerar som en skyddande faktor från stress 

genom dess inflytande på hur copingstrategier väljs. Ju större medvetenhet indivi-

den har i mötet av en situation desto enklare blir copingprocessen. Inom denna 

studie var det 366 deltagare, vilka var collegestudenter mellan åldrarna 17-25. 

Deltagarna hade olika etniska bakgrunder varav den största gruppen bestod av 

kaukasier på 37.6 procent. Den näst största gruppen på 30.6 procent hade asiatiskt 

påbrå och den tredje största gruppen på 20.7 procent hade spanskt påbrå. Nästa 

grupp på 9.1 procent hade afrikanskt påbrå. Den minsta gruppen på 2 procent be-

stod av individer från andra etniska bakgrunder eller vilka hade föräldrar med 

olika etniska bakgrunder. En begränsning som forskarna tar upp med studien är att 

det behövs fler utvärderingsperioder för att resultaten ska vara mer tillförlitliga.  

   Kiang, Yip, Gonzales-Backen, Witkow och Fuligni (2006) utförde en studie 

med syftet att studera hur etnicitet och etnisk tillhörighet/centralitet kan fungera 

som skyddsfaktor i det dagliga välbefinnandet hos ungdomar med mexikansk och 

kinesisk bakgrund. Resultaten pekar på att ungdomars etnicitet har en positiv in-

verkan i deras dagliga liv och att den etniska identiteten kan öka välbefinnandet. 

Forskarna tar upp en eventuell begränsning med denna studie och menar att det 
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kan finnas ytterligare faktorer, vilka forskarna inte kontrollerade, som kan vara 

viktiga för välbefinnandet. Flera studier behövs även innan resultaten går att gene-

ralisera på andra grupper. De personer som ingick i denna studie var 415 nioklas-

sare, varav 52 procent hade mexikanskt påbrå och 48 procent kinesiskt påbrå.  

   En artikel skriven av Seaton, Yip och Sellers (2009) testade sambandet mellan 

uppfattningar om rasdiskriminering och raslig identitet bland ett urval av 219 af-

roamerikanska ungdomar i åldrarna 14-18. Resultaten antyder att upplevd rasdis-

kriminering är kopplad till negativa attityder vilka samhället i stort har av afro-

amerikaner.  

    Roesch, Vaughn, Aldridge och Villodas (2009) har gjort en studie vars syfte var 

att undersöka ”mediational coping model”. Deltagarna i denna studie var lågin-

komst- och minoritetsungdomar där könsfördelningen är relativt jämt fördelad och 

majoriteten hade mexikansk bakgrund. De resterande hade afrikansk, asiatisk, 

indiansk, och multietnisk bakgrund. Ett litet antal hade även påbrå från mellanös-

tern. Resultaten indikerar att när ungdomar upplever stressfyllda situationer som 

stabila och opåverkbara är det vanligt förekommande med religiös coping, medan 

om situationen upplevs som ostabil och påverkbar förekommer mer generell co-

ping. 

   En studie av Pence, Valrie, Gil, Redding-Lallinger och Daeschner (2007) hade 

som mål att se vilken roll optimism spelar hos ungdomar med sickelcellanemi1 

under smärtstillande läkemedelsanvändning. Deltagarna var en skara på tjugosju 

ungdomar i åldrarna mellan 13-17. Arton av dem var av kvinnligt kön och nio av 

manligt kön. Forskarna fann genom denna studie att resultatet antydde att optimis-

tiska ungdomar är bättre på att matcha deras läkemedelsanvändning i relation till 

smärta.   

   Efter att ha läst dessa artiklar har jag kommit fram till att det är flertalet faktorer 

som påverkar individers coping samt att det verkar finnas eventuella skillnader i 

vilken coping som används beroende på ålder. Dessa utvalda artiklar är dock be-

gränsade i och med att majoriteten av dem är förvärvade inom en nordamerikansk 

kontext.         

1.5. Teori, material, metod 

1.5.1. Teoriböcker om coping och utvecklingspsykologi 

Jag har inom denna studie använt mig av tre teorier och jag har fått kunskaper om 

copingteorin via The psychology of religion and coping av Kenneth Pargament 

(1997), vilket gör denna bok till en primärkälla då den är skriven av teoretikern 

själv. Jag har även fått kunskaper om denna teori via sekundärkällor av Antoon 

Geels och Owe Wikström i deras bok Den religiösa människan (2012) samt en 

bok skriven av Ralph W. Hood, Jr., Peter Hill och Bernard Spilka, The psychology 

of religion: an empirical approach (2009). De utvecklingspsykologiska teorierna 

av Jean Piaget och Erik H. Erikson har jag fått kunskaper om via boken Utveck-

                                                 
1 ”Sicklecellsanemi är en ärftlig sjukdom med en förändring i det protein, som ger de röda blod-
kropparna dess färg och transporterar syre (hemoglobin, Hb) till kroppens olika vävnader. […] 
Sjukdomen kan leda till en mängd allvarliga komplikationer som exempelvis försämrat blodflöde 
till olika organ ofta förenat med svåra smärtor, blodbrist (anemi), infektioner, bensår, njurskada 
samt blodproppar och blödningar i hjärnan.” Information hämtad från 
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/sicklecellsanemi (2014-06-05). 
 

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/sicklecellsanemi
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lingspsykologi skriven av Philip Hwang och Björn Nilsson (2011), vilket gör den-

na till en sekundärkälla. 

1.5.2. Dagboksmaterial 

Dagboksmaterialet kommer från två flickor vilka förföljdes av nazisterna under 

andra världskriget. Den ena sammanställda boken av dagboksanteckningar är 

Anne Franks dagbok, den oavkortade originalutgåvan (Frank, 2013) och den 

andra, vilket också är en sammanställning av dagboksanteckningar är Helgas 

dagbok: flickan som överlevde Förintelsen (Weiss, 2013).  

1.5.3. Metodböcker  

Inför denna studie har jag även läst två metodböcker för att analysera dagboksma-

terialet. De två böcker jag använder är: Sanning och konsekvens: Marika Stiern-

stedt, Ludvig Nordström och de biografiska berättelserna som är skriven av Lis-

beth Larsson (2001), och Kvalitativa metoder i medicinsk forskning, skriven av 

Kirsti Malterud (1998).   
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

I detta kapitel kommer jag att presentera vilka teorier jag valt att använda mig av 

för att utföra denna studie, samt hur jag tänkt använda dessa teorier för att besvara 

mina framtagna frågeställningar. Jag har valt att använda mig av tre teorier, varav 

den ena är religionspsykologisk och framtagen av Kenneth Pargament medan de 

andra är utvecklingspsykologiska och utvecklade av Jean Piaget, och Erik H. 

Erikson. Teorin utvecklad av Pargament är min främsta teori och handlar om reli-

giös coping och de förutsättningar som påverkar individers coping samt hur co-

ping fungerar som process. Pargament (1997) menar att det finns en relativt enhet-

lig bild av när coping sker, vilket är i mötet med en situation. Det vill säga när 

individen hamnar i en process av utbyte mellan individen och situationen, inom en 

större miljö. Detta betyder dock inte att coping bestäms enbart av sociala och kon-

textuella krafter. Piagets utvecklingspsykologiska teori är kognitiv och syftar till 

att förklara den kognitiva utvecklingen vilken sker hos alla individer, dock inte 

nödvändigtvis samtidigt för alla. Eriksons teori är inte kognitiv utan psykosocial 

och syftar till att förklara hur sociala faktorer påverkar den individuella utveck-

lingen hos människor, och även enligt denna teori sker inte utvecklingen exakt 

lika för alla.   

2.1.1. Pargament 

Enligt Pargament (1997) är den mest centrala delen inom coping möjligheten att 

förutse, förhindra och lösa olika problem, att finna något gott inom svårigheter – 

även om inte alla möjligheter är positiva är det essentiella att individen kan välja. 

När det kommer till coping antas det att individen inte kan undvika att välja, efter-

som även då individen undviker att göra ett aktivt val är det fortfarande ett val att 

undvika att göra det aktiva valet. Coping ses som en process, likt religion inom 

Pargaments resonemang (ibid.), i sökandet efter signifikans, men inom coping 

involveras inte nödvändigtvis det heliga. Det som utmärker coping är att den pro-

cess som sker tar plats vid speciella tidpunkter under speciella förhållanden. Co-

ping är sökandet efter signifikans under stressfulla situationer. Dessa antas bli 

stressfulla när de skär in i kärnan av våra värderingar, men eftersom värderingar 

skiljer sig hos människor reagerar, och hanterar individer liknande situationer på 

olika vis.  

   För att finna signifikans söker individer de mest övertygande metoderna vilka 

tros resultera i de bästa följderna med minsta ansträngning. Signifikans tillskrivs 

inom denna teori tre egenskaper: subjektiv, objektiv och motiverande. Detta efter-

som att signifikans delvis anses vara en fenomenologisk konstruktion vilken in-

volverar känslolivet och tro angående vad som är viktigt och tillskrivs värde. Men 

signifikans är även objektsorienterad i och med att vi bryr oss om saker och dras 
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till dem. I copingprocessen finns det två funktionella mekanismer som leder för-

loppet: bevarande (conservation) och transformerande (transformation), där den 

bevarande försöker skydda signifikans medan transformerande försöker förändra 

signifikans. Enligt Pargament (ibid.) söker individer främst att bevara signifikans 

eftersom den vägen inte kräver lika mycket av individen som transformerande av 

signifikans gör.  

   Grunden till coping finns inom vad Pargament (ibid.) kallar för ett orienterings-

system vilket människor använder för att hantera världen. Dessa orienteringssy-

stem kan innehålla mer eller mindre utrymme för religion. En annan anledning till 

att människor använder sig av religiös coping anses bero på att religionen ger det 

mest tilltalande resultaten i jämförelse med övriga alternativ. När det kommer till 

själva resultaten inom coping, att se hur effektiv copingen är finns det två faktorer 

att tillhandhålla vilka är: medel (means) och mål (ends). Medel kan ses som vägen 

en individ tar för att komma dit hon/han vill medan målet är dit vägen leder. Jag 

anser denna teori mycket hjälpsam i att förstå hur coping fungerar och tillämpas 

men eftersom denna studie syftar till att se om utvecklingspsykologiska teorier går 

att applicera på den coping vilken går att urskilja ur dagboksmaterialet blir inte 

denna teori ensam tillräcklig för att besvara frågeställningarna vilka ligger till 

grunden för denna studie. Därmed har jag valt att inkludera utvecklingspsykolo-

giska teorier, varav ena är kognitiv och den andra psykosocial eftersom coping är 

en kognitiv process men också anses påverkas av omgivning. 

2.1.2. Piaget 

Den utvecklingspsykologiska teorin av Jean Piaget (Hwang & Nilsson, 2011) är 

främst kognitiv och syftar till att förklara den mentala utvecklingen av hjärnan vid 

olika stadier hos människan. Piaget har genom sin empiriska forskning upptäckt 

fyra olika kognitiva stadier: sensori-motoriskt; preoperationellt; konkret operatio-

nellt och; formellt operationellt. Det sensori-motoriska stadiet faller in under åld-

rarna 0-2, och kännetecknas av att tänkandet är begränsat till barnets egna sinnen 

och de egna motoriska färdigheterna. Uppfattningen av omvärlden är begränsad 

till vad barnet kan rikta sina känslor mot och under denna tid lär sig barnet ob-

jektpermanens, det vill säga att föremål finns oavsett om det syns eller inte. Det 

preoperationella stadiet infaller under åldrarna 2-6 och kännetecknas av att tän-

kandet börjar bli mer symboliskt vilket återspelas i användning av språket och 

fantasin. Tänkandet är även egocentriskt men utvecklas under denna tid till att 

förstå känslor och tankar från en annans synvinkel. Det konkret operationella sta-

diet infaller under åldrarna 6-12 år, där systematiskt och logiskt tänkande börjar ta 

form, i samband med konkreta faktorer. Det vill säga, barnet kan tänka logiskt på 

ett mer principfast vis men endast om konkreta ting. Under detta stadium lär sig 

även barnet grunderna för antal, klassifikation och konservation – mängden vatten 

förblir konstant om den hälls från ett brett glas till ett smalt glas, även om det ter 

sig som att mängden ändras. Det formellt operationella stadiet faller in från tolv 

års ålder och uppåt och kännetecknas av abstrakt, logiskt tänkande i varierande 

utsträckning. Barnet kan tänka kring sina egna tankar och använda abstrakta be-

grepp. Detta kan leda till att tonåringar tror sig veta allt medan andra inte förstår 

någonting, men de förstår även att en fråga kan ge fler än ett svar. Dessa åldersan-

givelser är dock inte exakta utan sker olika för olika individer. Utöver denna ut-

vecklingspsykologiska teori har jag valt att inkludera ytterligare en utvecklings-

psykologisk teori eftersom jag anser det intressant och möjligt att dra paralleller 
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dem emellan i och med att de båda är stadium/fasindelade. Även om dessa stadier 

och faser inte anses infalla exakt i samma läge menar jag det är möjligt att se drag 

från de båda teorierna inom det insamlade materialet och därför har jag valt att 

använda mig av två utvecklingspsykologiska teorier. Jag har även valt att använda 

mig av en andra utvecklingspsykologisk teori på grund av att Piagets teori enligt 

mig är svår att applicera vid tolkningen av coping i och med att stadiernas känne-

tecken är abstrakta. Till exempel i fråga om logik, eftersom vad som ter sig logiskt 

för en individ inte behöver te sig logiskt för en annan. På grund av detta vill jag 

inkludera en tredje teori.    

2.1.3. Erikson 

Eriksons (Hwang & Nilsson, 2011) utvecklingspsykologiska teori menar att det 

finns åtta utvecklingsfaser, vilka är mer eller mindre prominenta. Dessa utveck-

lingsfaser var för sig anses medföra kriser/konflikter vilka måste lösas av indivi-

den, vilket kan göras mer eller mindre bra och dessa lösningar anses påverka per-

sonlighetsutvecklingen i olika riktningar. Den första fasen infaller de första arton 

månaderna i barnets liv där krisen/konflikten handlar om tillit respektive misstro. 

Detta är en tid då barnet lär sig att lita på eller misstro sin omgivning i att till-

fredsställa de grundläggande behoven hos barnet, så som mat, närhet och kontakt. 

En positiv lösning av krisen/konflikten skapar trygghet och tillit hos barnet för 

både sin omgivning och sig självt. Om det däremot blir en negativ lösning på kri-

sen/konflikten skapas misstänksamhet, avvisande och resignation. Den andra fa-

sen infaller från arton månader till tre års ålder där krisen/konflikten handlar om 

autonomi respektive tvivel. Under denna tid lär sig barnet att vara mer självstän-

digt inom sina dagliga aktiviteter och en positiv lösning på krisen/konflikten inne-

bär att barnet lär sig lita på den egna förmågan, vilket ligger till grund för ett gott 

självförtroende. En negativ lösning kan leda till beroende av andra och ambiva-

lens vilket kan leda till svårigheter i att skilja på egna och andras behov samt tvi-

vel på den egna förmågan. Den tredje fasen är från tre år till sex års ålder där kri-

sen/konflikten handlar om initiativ respektive skuld. Här är ett bra samspel mellan 

barn och vuxna viktigt för att skapa en känsla av att kunna ta egna initiativ. En 

negativ lösning medför en känsla av att inte duga till och att något är fel, vilket i 

sin tur leder till känsla av skuld. Detta kan leda till passivitet och brist på initiativ-

tagande. Den fjärde fasens kris/konflikt handlar om aktivitet respektive underläg-

senhet och infaller mellan åldrarna sex till tolv. En positiv lösning innebär känsla 

av kompetens och att själv klara av att finna kunskap och inrätta sitt liv tillsam-

mans med andra individer. En negativ lösning innebär en varaktig känsla av un-

derlägsenhet och att inte ha förmågan till att klara av saker på egen hand. 

   Under tonårstiden, det vill säga puberteten, mellan tolv till tjugo år handlar kri-

sen/konflikten om identitet respektive identitetsförvirring. Detta är den femte fa-

sen och den kännetecknas av frågor som: vem är jag? En positiv lösning innebär 

att erfarenheter från tidigare faser pusslas ihop till en stabil helhetsbild vilken ut-

gör grunden för den vuxna identiteten. En negativ lösning innebär en osäker hel-

hetsbild vilket skapar rädsla hos individen, för sig själv och andra. Detta leder till 

svårigheter att komma nära folk vilket även påverkar nästa fas. En splittrad identi-

tet kan leda till revolt, överdriven anpassning, och depression. Nästa fas infaller 

mellan åldrarna tjugo och fyrtio där krisen/konflikten handlar om närhet respekti-

ve isolering. En positiv lösning innebär att kunna komma nära en annan människa 

och kunna växla mellan att vara med den andre och ensam utan att förlora sig 
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själv. En negativ lösning innebär att individen inte klarar av detta och avståndsta-

gande, isolering och endast ytliga relationer blir följden. Den sjunde fasen infaller 

under medelåldern, mellan fyrtio och sextio och där handlar krisen/konflikten om 

generativitet respektive stagnation. Inom denna fas blir individen medveten om att 

den tillhör generationen som har huvudansvaret, de som står längst fram. En nega-

tiv lösning innebär stagnation och känslan av att vara fast i mönster och känslan 

att det inte går att ändra på saker och ting. Detta är vanliga orsaker till att männi-

skor drabbas av ”mittlivskris”. Den sista fasen infaller från sextio och uppåt där 

krisen/konflikten handlar om integritet respektive förtvivlan. En positiv lösning på 

krisen/konflikten innebär att individen accepterar livets begränsningar och indivi-

den ser sig själv som en del i en större helhet och denna helhetskänsla ger livet 

mening. En negativ lösning på krisen/konflikten innebär oförmåga att acceptera 

att inte allt blivit som det var tänkt och ångest över val som gjorts samt att livet 

närmar sig ett slut.    

 

2.2. Arbetsmodell 

Jag vill använda dessa teorier utformade av Pargament, Piaget och Erikson på 

material och försöka se om jag kan finna att huvuddragen inom teorierna går att se 

inom det dagboksmaterialet jag har för avsikt att analysera.  

   När det kommer till Pargaments teori om coping vill jag se hur de individer vil-

kas dagboksanteckningar jag ska analysera formar sin coping. Det vill säga vilka 

val de gör och huruvida dessa två individer oftare tenderar att bevara eller trans-

formera signifikans samt om religion är en större del eller mindre del av deras 

orienteringssystem. Jag vill även se om det är möjligt att urskilja om målen upp-

levs som positiva eller negativa och om medlen som används är direkta eller und-

vikande. Jag har valt att fokusera på att söka dessa inom materialet på grund av att 

de är viktiga copingkomponenter.  

   Gällande Piagets teori vill jag undersöka hur de två personerna vars dagboksan-

teckningar jag ska analysera tänker på en abstrakt logisk nivå. Detta är inte den 

enklaste analysen att utföra i och med att vad som anses logiskt för en person inte 

nödvändigtvis ter sig logiskt för en annan individ. Dessutom finns endast material 

från de två individerna vilka ingår i denna studie under en begränsad tid. Det vill 

säga, det blir svårt att se en vidare utveckling hos båda individerna på grund av att 

den ena befinner sig inom det sista stadiet genom hela dagboksskrivandet. Det kan 

emellertid bli lättare att se en bredare utveckling hos den andra individen då denna 

befinner sig i det näst sista stadiet och sedan övergår till det sista stadiet genom 

dennes dagboksskrivande. 

   Detsamma gäller Eriksons teori – det finns endast begränsat material och den 

ena individen befinner sig endast inom en fas genom materialet, medan den andra 

individen genom dagboksskrivandet går igenom två av faserna för denna teori.  

Jag vill använda denna teori för att söka hur de två individerna löser den 

kris/konflik vilken är kännetecknande för den fas de menas befinna sig i.    

   Jag vill kombinera dessa teorier för att försöka se om den coping jag urskiljer ur 

dagboksmaterialet går att associera med de olika stadierna samt faserna och deras 

kännetecken. Jag anser dessa teorier passa ihop på det viset att de båda utveck-

lingspsykologiska teorierna har en fokus på ålder och hur individen utvecklas i 

relation till åldern samt att det finns information om hur denna utveckling ser ut, 
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vad som får denna utveckling att ske och hur utvecklingen kan gå åt olika håll. Jag 

tycker dessa passar bra ihop med Pargaments teori genom att det ligger ett fokus 

på individen och hur denna förhåller sig till situationer och omgivning. Piagets 

teori förhåller sig till den kognitiva utvecklingen och i och med att coping är en 

kognitiv process anser jag de passa ihop. Eriksons teori däremot är psykosocial 

där fokus ligger på hur den sociala omvärlden hjälper till att utveckla individen 

och eftersom coping till viss del anses påverkas av situationer och omgivning me-

nar jag att även denna teori passar ihop med Pargaments teori. Följande är en mo-

dell för hur jag anser dessa tre teorier anpassningsbara. 

  

Kognitiv 
process

Coping Sociala faktorer

Eventuell 
påverkan

Individen

Eventuell 
påverkan

Stadium

Ålder

Kognitiv 
utveckling

Fas

Negativ lösning

Positiv lösning

 
 

Figur 2:1 Modell: Individ, utveckling och coping 

 

Tanken är att individen står i centrum där denna påverkas av den coping den väl-

jer samt ålder. Copingen i sin tur påverkas utav sociala faktorer, vilket även ut-

vecklingen gör inom det psykosociala perspektivet. Coping är en kognitiv process, 

vilket även utvecklingen är i förhållande till ålder inom det kognitiva perspektivet. 

Grundtanken är att det kan finnas en eventuell samverkan mellan ålder och det 

stadium/fasen individen befinner sig i, samt den coping som väljs.    
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Kapitel 3 Metod 

Denna studie placerar jag inom kvalitativ metod och i detta kapitel kommer jag att 

gå igenom den metod jag använder för att utföra analys av det material jag har. 

Till analysen kommer jag att använda en metod som kallas för Template Analysis 

Style, även kallad teoristyrd analys (Malterud, 1998). Analysen går ut på att sorte-

ra materialet i kategorier som på förhand är bestämda utifrån de teorier som ska 

tillämpas. Jag kommer utifrån mina valda teorier och deras utmärkande drag att 

skapa kategorier vilka jag kommer att fylla med hjälp av dagboksmaterialet för att 

se kännetecken hos den coping de två individerna använder. Jag kommer i detta 

kapitel redogöra närmare för detta samt för jag gick tillväga för att införskaffa 

dagboksmaterialet och min forskningsrelation till ämnet. Utöver detta kommer jag 

även att redogöra för validitetskriterier jag valt att fokusera på.  

   Inom denna studie använder jag mig av kvalitativ metod och kvalitativa metoder 

ifrågasätts ofta om de är giltiga vägar till vetenskaplig kunskap, det vill säga om 

detta sätt kan uppfylla vetenskapliga krav (Malterud, 1998). Kvalitativa metoder 

är strategier inom forskning som passar till ”beskrivning och analys av karaktärs-

drag och egenskaper” (ibid., 33) hos fenomen vilka studeras. Genom kvalitativ 

metod är det möjligt att redogöra för mänskliga egenskaper som upplevelser, tan-

kar och attityder, men även dynamiska processer som utveckling.      

   Dagboksmaterialet från de två individerna fann jag genom att söka efter böcker 

från Förintelsen via Internet på adlibris.se, vilket är ett företag som säljer böcker.  

Till att börja med fann jag en bok om en flicka vid namn Anne Frank som var tolv 

år när hon började skriva sin dagbok och sedan fann jag en annan bok om en an-

nan flicka som var nio år när hon börjar skriva, vid namn Helga Weiss. Att an-

vända dagboksanteckningar inom vetenskapliga forskningsstudier har under en 

längre tid varit en debatterad fråga enligt Larsson (2001), som menar att det finns 

både begränsningar och styrkor i att använda dagboksmaterial inom vetenskaplig 

forskning. Det som skiljer dagboken från andra privata dokument är att de är rik-

tade inåt istället för utåt, som en självbiografi, och vanligtvis inte tänkt att bli läst 

av någon annan än skribenten själv. Detta medför en särskild ärlighet av vem 

skribenten är då denna inte använder en mask för att dölja sina tankar och känslor 

eller sin identitet (ibid.). Dock kan en skribent ha tankar om en eller flera externa 

läsare vilket kan leda till att sanningshalten blir svag eftersom det kan finnas in-

tentioner med att skriva en öppen dagbok och ett kriterium för sanningsgarantin 

angående dagböcker är spontanitet och brist på samordning, och detta tros för-

svinna med bakomliggande intentioner. En av de största anledningarna till att 

dagboksannteckningar analyseras beror på att de tros vara ”förrädiska avslöjare” 

(ibid., 130).   

   Som utomstående till Förintelsen som historisk händelse, det vill säga, som en 

individ i icke existens vid händelsens utspelande anser jag att jag kan ge en rela-

tivt objektiv presentation av dagboksmaterialet vilket jag ska analysera. Jag anser 

att min medvetenhet om att samhällssituationen var annorlunda jämfört med vad 

den är idag, är till fördel. Med det sagt är jag inte fullkomligt emotionellt från-

kopplad från denna händelse i frågor om etiska aspekter till exempel. Det finns 
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därmed en risk för att måla upp en offerroll av de två individerna inom denna stu-

die eftersom de beskriver sina upplevelser om att vara under nazisternas våld, det 

vill säga att analysen görs på ett material som ser händelsen ur en specifik vinkel. 

Mitt mål med denna studie är dock inte att försöka vinkla händelser i specifika 

riktningar eller påstå att något inom dagboksmaterialen är mer sant än något an-

nat, utan att påvisa individuella stressfyllda upplevelser för att se vad som känne-

tecknar individernas coping och inte påstå huruvida deras meningar är sanna eller 

inte.  

   Förintelsen är en historisk händelse som påverkat många individers liv och den-

na händelse påverkar många individer än idag. Detta medför att etiska aspekter är 

viktiga att diskutera. Förintelsen är ett känsligt ämne som jag vill ge en ny och 

djupare förståelse av utifrån coping och utveckling med hjälp av två dagböcker 

från denna tid. I detta fall har vi historiskt tillgängligt material som författarna 

med fri vilja bestämt att de vill publicera för världen och framtida generationer att 

läsa för en djupare förståelse av hur Förintelsen upplevdes av dem. De ville att 

deras dagboksanteckningar skulle bli uppmärksammade och det bidrar jag med 

genom denna studie, att låta minnet leva vidare men ur en ny vinkel.  

Validitetskriterier 

De validitetskriterier jag valt att fokusera på inom denna studie är förmedling och 

användbarhet, det vill säga kommunikativ validitet och pragmatisk validitet. Jag 

har valt att fokusera på kommunikativ validitet eftersom all kunskap är begränsad 

i sin giltighet om den inte går att förmedla till andra (Malterud, 1996). Det vill 

säga att den kunskap vi besitter blir privat och därmed blir validiteten låg. Jag vill 

redogöra för min väg genom denna studie på ett sätt så att läsaren kan följa och 

förstå alternativ, tolkningar och slutsatser vilka jag kommer fram till. Tanken är 

inte att få läsaren till enighet men till förståelse och insikt. Eftersom jag vill, ge-

nom denna studie, bidra till kommande forskning inom ämnet känns det viktigt att 

den kommunikativa validiteten är hög men även att den pragmatiska validiteten är 

detsamma. För att få den pragmatiska validiteten hög krävs ett tydligt genomfö-

rande av forskningsprojektet för att forskningen ska bli tillämpbar (Malterud, 

1998). Pragmatisk validitet går även att finna i grundforskning, det vill säga 

forskning som syftar till utveckling av teorier eller metoder (ibid.).  
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Modeller 

Template Analysis Style har en modell vilken ser ut på följande vis (Malterud, 

1998). 

TEXT

Template

Identify Units

Revise Categories

Interpretively Determine Connections

Verify

Report

 
Figur 3:1 Modell: Template Analysis Style 

 

Template Analysis Style (Malterud, 1998) går ut på att skapa en mall/modell ut-

ifrån valda teorier, läsa igenom det insamlade materialet och bekanta sig med det 

och sedan identifiera enheter utifrån sin skapade modell inom materialet. Därefter 

revidera enheterna (kategorierna) om det behövs och känns relevant. Därefter be-

stämma kopplingarna mellan de olika enheterna (kategorierna). Efter det är det 

dags att verifiera och gå tillbaka till materialet för att sedan rapportera vad som 

framkommit.  

   Pargaments teori (1997) vill jag använda på så sätt att försöka se om individer-

nas orienteringssystem innehar ett större eller mindre utrymme för religion, vilka 

medel de använder och vilka mål de söker, plus om de fler gånger än andra trans-

formerar eller bevarar signifikans. Utifrån Pargaments teori har jag skapat en mo-

dell som följer på detta vis   
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Figur 3:2 Modell: Copingkomponenter 

 

Denna modell påvisar att möjlighet och orienteringssystem påverkar varandra 

eftersom orienteringssystemet påverkar hur vi uppfattar våra möjligheter men 

samtidigt påverkar val av möjligheter hur vi använder vårt orienteringssystem. 

Genom orienteringssystemet väljer vi medel (means) för att nå det mål (ends) vi 

vill. Mål och möjlighet påverkar i sin tur om signifikans bevaras eller transforme-

ras på grund av att om vi når det mål vi vill och finner detta mål som positivt kan 

vi bevara signifikans i och med att vi är nöjda, men om målet ses som negativt 

kommer vi med största sannolikhet att transformera signifikans för att vi vill upp-

leva våra mål som positiva. Möjligheten påverkar mål i och med att människan till 

största del strävar efter att bevara signifikans och möjligheten kan hjälpa indivi-

den att antingen bevara eller transformera.    

   När det kommer till de utvecklingspsykologiska teorierna ska jag se till de åld-

rar vilka individerna befinner sig i och koppla samman med stadier och faser inom 

de olika teorierna. Utifrån Piagets teori (Hwang & Nilsson, 2011) ska jag se vilka 

stadier individerna befinner sig i och vad dessa stadier kännetecknar för att sedan 

se om jag kan applicera dessa kännetecken med den coping jag finner. Likadant 

ska jag göra med Eriksons teori (Hwang & Nilsson, 2011) men med kris/konflikt 

inberäknat. Jag ska se till vilken fas individerna befinner sig i och om den 

kris/konflikt vilken är tänkt att uppkomma inom denna fas går att återse i den co-

ping individerna använder. De modeller jag skapat utifrån de utvecklingspsykolo-

giska teorierna följer (först Piaget, därefter Erikson). 
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Figur 3:3 Modell: Kognitiv utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:4 Modell: Psykosocial utveckling 

 

Utifrån Piagets teori har jag skapat en modell vilken påvisar hur det är ålder som 

påverkar den kognitiva utvecklingen. Eriksons teori har utmynnat i en modell som 

påvisar att ålder är den drivande faktorn vilken leder till kris/konflikt som i sin tur 

kan lösas positivt eller negativt. För att få svar på mina frågeställningar har jag 

utifrån de olika modellerna skapat kategorier med hjälp av mina teorier, vilka jag 

nu kommer att redogöra för. Till Pargaments teori har jag valt att skapa fyra över-

gripande kategorier för att till viss del täcka den framtagna modellen, varav dessa 

övergripande kategorier har ett fåtal underkategorier. De övergripande kategorier-

na är orienteringssystem och religiositet, medel och mål, och signifikans. Under-

kategorier till orienteringssystem och religiositet är religiös coping och generell 

coping. Till medel och mål är underkategorierna direkt och undvikande samt posi-

tiv och negativ. Till den sista kategorin, signifikans är underkategorierna trans-

formerande och bevarande. Jag har valt att namnge kategorierna på detta vis efter-

som det kopplar tydligt till teorin och den modell jag framställt. Orienteringssy-

stem är en stor och viktig komponent vad gäller coping och jag har tidigare be-

skrivit att jag vill se hur stort utrymme religion har inom individernas 

orienteringssystem och därav underkategorierna religiös coping och generell co-

ping. Medel och mål är väsentliga för att se vad som är kännetecknande för indi-

vidernas coping – vilka medel använder de och når de det mål de söker? Underka-

tegorierna till medel, det vill säga undvikande och direkt, har att göra med huruvi-

da individerna försöker lösa vad som orsakar stress direkt med aktion eller om 

individen väljer att inte välja eller söker lösa situationen individuellt i huvudet. 
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Till mål valde jag underkategorierna positiv och negativ eftersom jag vill se hur 

individerna upplever om de når målen och om de är tillfredställande eller inte. 

Underkategorierna till signifikans vilka blev bevarande och transformerande valde 

jag eftersom ja vill se om individerna oftare bevarar eller transformerar signifi-

kans. Däremot har jag valt att inte skapa en kategori av möjlighet på grund av 

utrymmesskäl. Det är av samma anledning jag har valt att inte inkludera stress i 

denna studie, dock kommer stress samt möjlighet och valet att inte lägga fokus på 

dessa copingkomponenter att diskuteras i diskussionsavsnittet.   

   Gällande Piagets och Eriksons teorier har jag inte skapat lika många kategorier 

på grund av att de modeller jag tillämpat är enklare konstruerade än Pargaments. 

Till Piagets teori har jag skapat en överordnad kategori vilken är ålder med en 

underkategori vilken är kognitiv utveckling. Detta eftersom ålder påverkar den 

kognitiva utvecklingen. Till Eriksons teori har jag skapat en överordnad kategori 

vilken är ålder, som i sin tur har en underkategori vilken är kris/konflikt. Denna 

underkategori har även två underkategorier vilka är positiv lösning och negativ 

lösning. Jag har kategoriserat på detta vis eftersom beroende på ålder befinner sig 

individen inom en viss fas vilken kännetecknas av en kris/konflikt och denna kan 

lösas positivt eller negativt.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera de resultat jag funnit och redogöra för en 

analys i två steg och sedan framföra mina slutsatser. Jag kommer att gå igenom de 

resultat jag funnit i var bok för sig i form av komprimeringar, utifrån de två dag-

böckerna och under andra analysdelen kommer jag även att gå igenom var bok för 

sig, men utifrån mina teorier och redogöra för var kategori för sig av dem jag valt 

att inkludera.   

4.1.1. Helga Weiss 

Weiss är nio år när hon börjar föra dagboksanteckningar och är femton år när hon 

slutar. I början av sitt dagboksskrivande berättar hon om oroligheter hos de vuxna 

och irritation över att bli behandlad som ett barn som inte får delta i diskussioner-

na om framtiden och hur hon har svårt att sova på grund av att hon måste byta 

klass. Anledningen till att hon måste byta klass beror på en ny lag, vilken säger att 

judar inte får gå på kommunala skolor längre. Det kommer strax efter en ny lag 

som säger att alla judar måste bära davidsstjärnan synligt på sina ytterkläder och 

Weiss förklarar situationen på detta vis ”Även om det inte alls är roligt att bära 

den, gör vi det bästa av situationen. Vi har vant oss vid annat, vi vänjer oss vid 

det här också” (Weiss 2013: 39). Hon bryr sig inte om hånfulla blickar från andra 

utan tyr sig till gemenskapen mellan judarna. På kvällen inför skolstart måste hon 

räkna uppåt så högt hon förmår för att somna så hon ska orka med skoldagen. En 

dag får Weiss reda på att en vän i hennes nya klass ska transporteras bort och hon 

klarar inte av att säga ett slutgiltigt farväl, ”Så jag går tillbaka tre gånger. Varje 

gång jag ska därifrån måste jag vända tillbaka. Det är ju trots allt vår sista kväll 

tillsammans” (Weiss, 2013:42). Några dagar senare ska även hennes bästa vän 

transporteras och när dagen kommer finns det inte ord som räcker till. De går tyst 

tillsammans i tårar en sista gång och ser aldrig varandra igen. Weiss får senare 

reda på att hon och hennes familj ska transporteras till ett getto och när hon ligger 

i sin säng en sista gång tänker hon ”Jag kan inte sova och jag vill inte heller. Om 

jag håller mig vaken gör jag natten längre och skjuter upp avskedsögonblick-

et…”(Weiss, 2013:50).  

   På väg till gettot får de höra av vakterna hur bra det kommer att vara där men 

när Weiss och hennes familj kommer till gettot tycker hon det är hemskt. Det är 

fullt med människor överallt och massvis med rum och korridorer som förvirrar 

henne. Hennes tankegång lyder: ”Det är hemskt, jag kommer aldrig att lära mig 

hitta. Men det spelar ingen roll, så länge ska vi ju inte stanna här” (Weiss, 

2013:65). Under tiden på gettot händer det en del saker, till exempel missar fadern 

en kväll en grupp han skulle följa med till ett annat område vilket kunde leda till 
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stora problem och Weiss beskriver hur de desperat sökte efter någon som kunde 

hjälpa dem: ”Vi sprang från plats till plats, lyste med ficklampor […]” (Weiss, 

2013:69–70). Vidare blir Weiss allvarligt sjuk flera gånger och får hjärnhinnein-

flammation vid ett tillfälle på grund av de dåliga förhållandena de tvingas bo med 

i gettot, där det är dålig hygien och smuts överallt. Under sin tid inom gettot för-

söker Weiss att leva som vanligt genom att hålla fast vid traditioner, som att upp-

märksamma morsdag trots att hon inte kan ge lika mycket som hon vill till sin 

mor. Hon tänker att hon får ”göra det bästa av situationen” (Weiss, 2013: 79). 

Hon spar på smör och dylikt i flera dagar för att ge till modern, så att modern ska 

få lite extra en dag och bli ordentligt mättad. Vidare håller Weiss fast vid andra 

dagliga aktiviteter tillammans med andra på gettot, till exempel genom att gå på 

undervisning och sammansatta föreställningar, dock i smyg och hemlighet för alla 

vakter. De skapar temporära klassrum och bygger enkla scener på vindsvåningen. 

Weiss behåller samma tankegång kring andra avseenden än morsdag och dagliga 

aktiviteter med tankar som ”vill man så kan man” (Weiss, 2013:82).  

   Under dagboksskrivandet när Weiss och hennes mor blivit separerade från fa-

dern och skickade till ett koncentrationsläger ber Weiss ofta böner som ”Gode 

Gud, jag ber dig, låt mig stanna hos mamma” (Weiss, 2013:128) och ”Gud, 

överge oss inte…” (Weiss, 2013:167), samt ”Herre, förbarma dig, ge mamma 

tillräckligt med kraft så att hon också får uppleva befrielsen” (Weiss, 2012:175), 

då moderna blivit sjuk. Precis innan Weiss blir separerad från sin far blir hon irri-

terad och sårad över att allvaret i situationen döljs med skämt och mår dåligt över 

att hon inte förmår att gråta inför de andra, ”Jag må vara feg men mina tårar är 

ärligare än era skratt” (Weiss, 2013:119) skriver hon. När Weiss och hennes mor 

blir transporterade till en ny plats via tåg fullt med människor tänker hon ”Kanske 

är det hungern som gör oss alla så nervösa” (Weiss, 2013: 156) när människorna 

börjar bråka om diverse ting, vilka enligt Weiss är fullkomligt onödiga. Efter 

många dagar spenderade på tåg utan mat funderar Weiss på att rymma. Rykten går 

om att kriget snart är slut och flertalet har redan rymt från tågen utan att vakterna 

gjort någon ansträngning för att fånga och/eller straffa dem. Weiss tror att de inte 

bryr sig längre för att de vet att kriget är så gott som slut, men hon väljer dock att 

inte rymma på grund av sin sjuka moder som hon vill ha med sig men som inte 

har ork eller vilja till att fly. Weiss fortsätter att hålla fast vid tankar som ”En 

gång måste det ju ta slut” (Weiss, 2013:152) och förlitar sig på hoppet då det är 

det enda som får dem att fortsätta framåt.    

 

4.1.2. Anne Frank 

Frank är tretton år när hon börjar föra dagboksanteckningar och beskiver hur upp-

lyft hon blir utav att göra det ”När jag skriver blir jag av med alltihop, sorgen 

försvinner, mitt mod lever upp!” (Frank, 2013: 249) och beskriver skrivandet som 

”det finaste jag har” (Frank, 2013:197). Innan Frank, hennes familj och bekanta 

gömmer sig, lever hon till synes ett gott liv med många vänner. Hon tycker väldigt 

mycket om att vara i skolan och skriva och har bra betyg trots att hon har svårig-

heter med att vara tyst under lektionstid och gärna ger svar på tal när lärarna säger 

till. Frank beskriver att hon har som två sidor utav sig själv, ”en splittrad själ” 

(Frank, 2013:328), och den ena sidan är munter, och där infinner sig all hennes 

drift och livslust medan den andra sidan är renare och djupare. Hon beskriver att 
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den andra sidan i princip aldrig kommer fram och att det är svårt att inte kunna 

visa den för någon. Hon har ingen bästa väninna och därför anförtror hon sig till 

dagboken, vilken hon kallar för Kitty. Under sin tid som gömd försöker Frank att 

se saker positivt, som när hon ska dela rum med en bekant till sina föräldrar: 

”Han godtog givetvis att dela rum med mig, själv är jag ärligt talat inte så värst 

förtjust i att en främling kommer att använda mina prylar, men ibland måste man 

se till den goda saken och den lilla uppoffringen gör jag gärna” (Frank, 2013:73–

74). Dock blir detta svårare med tiden då Frank kommer i kläm och bråkar med 

dem hon gömmer sig med, även sina familjmedlemmar. Hon beskriver påtalande 

att hennes syster går henne på nerverna och hur hon bråkar med sin mor och de 

andra vuxna i gömstället. Till exempel beskriver Frank hur förhållandet till sin 

mor inte är lika bra som förhållandet till sin far ”[…] jag berättade för pappa att 

jag älskar honom mycket mer än mor” (Frank, 2013:56). Med tiden blir även för-

hållandet till fadern svagare ”Inför far har jag dolt undan allt som berör mig 

själv, […] jag har avskärmat mig från honom med flit” (Frank, 2013:324).  

   Efter en tid i huset slutar i princip Frank att prata med de andra i huset på grund 

av att det ofta resulterar i bråk, vilket hon helst vill undvika, men samtidig tycker 

hon inte om att inte få säga vad hon tycker utan att få skäl från olika håll, därför 

talar hon med sig själv och skriver till Kitty, det vill säga dagboken. Hon känner 

sig förvirrad flertalet gånger och skriver ”Tänk ändå att ingen begriper sig på 

mig” (Frank, 2013:310). Hon kommer till insikten ”[Men] jag inser faktiskt att 

jag kommer längre om jag hycklar en smula i stället för att hålla fast vid den 

gamla vanan att ständigt inför alla säga min mening rakt ut” (Frank, 2013:109). 

Frank hamnar senare i tvist med sig själv och skriver vidare ”Och sedan somnar 

jag med den underliga känslan att jag vill vara något annat än jag är eller vara 

något annat än jag vill eller kanske också bete mig annorlunda än jag vill göra 

eller faktiskt gör” (Frank, 2013:77). Detta leder till att hon tänker på liknande vis 

”Det gäller bara att komma ihåg en enda regel: skratta åt alltihop och strunta i 

de andra! Det låter egoistiskt, men är i själva verket det enda botemedlet mot 

självömkan” (Frank, 2013:314). Frank beskriver att hon vill skrika och få utlopp 

för sina känslor, men på grund av att hon vill slippa medlidande tiger hon (Frank, 

2013:86).  

   Trots att förhållandena i huset där hon gömmer sig med de andra inte är på topp 

ber Frank ändå för andra, som sin vän Hanneli, till exempel ”Gode Gud, skänk 

henne stöd, så att hon åtminstone inte är ensam” (Frank, 2013:150–151), och ”O 

Gud, beskydda henne och för henne tillbaka till oss” (Frank, 2013:157). Frank 

beskriver att hon mår dåligt för att hon har det så pass bra som hon har och för att 

hon inte vet var sina vänner är eller hur de mår. Så småningom börjar Frank att 

prata med en av de andra i huset och kommer honom mycket nära men börjar stö-

ta bort honom igen då han blir för beroende av henne, enligt Frank. Hon beskriver 

att hon längtar efter ömhet och kärlek men att hon behöver en fast punkt och inte 

vill vara en. Under tiden då Frank gömmer sig med de andra är det mycket orolig-

heter utanför och innanför gömstället. I början av dagboksskrivandet sover Frank 

hos sin far när flygplan, bomber och pangande hörs utanför och flertaget gånger 

packar hon sin väska och gör sig redo, utifall att några soldater skulle komma och 

föra bort dem ”Fyra gånger i natt packade jag ned alla mina ägodelar, så häftigt 

pangade de” (Frank, 2013:102). Oroligheterna inom gömstället beror på bråk, 

sjukdomar, misstankar, samt inbrott i huset som ligger i anslutning till gömstället.        
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4.2. Analys 

4.2.1. Helga Weiss 

4.2.1.1. Orienteringssystem och religiositet 

Weiss använder religiös coping i form av bön, främst i förhållande till andra indi-

vider vilka står nära Weiss, det vill säga familj och vänner. Det kan tolkas som att 

individen använder religiös coping på grund av underlägsenhet i förhållande till 

Gud. Individen känner att hon själv inte är förmögen att påverka situationen och 

därför ber till en högre makt för att nå sitt mål, att hjälpa andra. Till exempel i 

bönen ”Gode Gud, jag ber dig, låt mig stanna hos mamma” (Weiss, 2013:128), 

framkommer det att hon inte har kontroll över situationen att få stanna hos sin 

moder och därmed förlitar hon sig på Gud. I och med böner likt dessa tydliggörs 

det att Weiss orienteringssystem har religion som en lättillgänglig komponent. 

Om vi förstår Weiss religiösa coping i förhållande till känslan av oförmåga att 

påverka situationen går det att tolka att individen oftare känner sig kapabel att 

kunna påverka sin situation i och med att generell coping förekommer mer än re-

ligiös coping.      

4.2.1.2. Medel och Mål 

Weiss använder både direkta och undvikande medel för att nå sina mål och det 

finns inte några kännetecknande drag för när Weiss tenderar att använda direkta 

eller undvikande medel. Att det är på detta vis indikerar att individen är bekväm 

med båda tillvägagångssätten, det vill säga både direkta och undvikande medel, 

och att hon analyserar situationen för att medlen hon väljer ska generera bästa 

resultat, det vill säga bäst mål. Weiss coping resulterar vanligare positivt vilket 

indikerar att hon är kapabel till att tänka logiskt gällande hur hennes val av väg 

kommer att resultera, till exempel räknar för att somna, vilket resulterar i sömn.  

4.2.1.3. Signifikans 

I signifikans ligger grundvärden hos individen och utifrån Pargaments teori (1997) 

är det förståeligt att Weiss vill bevara signifikans eftersom alla rent generellt för-

söker att bevara signifikans eftersom att det är lättare då det kräver minst av indi-

viden. Weiss försöker bevara signifikans genom att trots motgångar som utmanar 

grundvärden hos Weiss, försöka fortsätta vardagen på ett vis som om inget för-

ändrats för att inte transformera signifikans. Ett belysande exempel är morsdag 

(Weiss, 2013:79) då Weiss försöker att bevara signifikans genom att göra någon-

ting fint för sin mor trots att Weiss inte längre har de tillgångar vilka hon under 

tidigare år har haft. Det blir desto viktigare att se det positiva samt att saker förblir 

om de alltid varit.      

4.2.1.4. Stadium 

Att Weiss oftare påvisar att hon kan se vilka medel som leder till bäst mål visar att 

hon kan tänka på en logisk nivå utifrån sig själv och se till sina egna intressen på 

ett konkret vis, vilket indikerar att hon befinner sig inom det stadium vilken Piaget 
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(Hwang & Nilson, 2011) menar att hon ska befinna sig i. Under dagboksskrivan-

det träder Weiss in i nästa stadium vilket framkommer utav att hon kan tänka 

konkret och logiskt om sin omgivning och inte endast på en nivå vilken rör henne 

själv. I och med att detta stadium kännetecknas av abstrakt, logiskt tänkande i 

varierande utsträckning går det, genom hennes resonemang att en anledning till 

bråk på tågen kan bero på matbrist (Weiss, 2013: 156) att se att denna individ till 

synes befinner sig inom detta stadium.  

4.2.1.5. Fas 

När Weiss befinner sig inom den fjärde fasen försöker hon upprätthålla en positiv 

anda och upphöja sig själv genom att säga till sig själv ”vill man så kan man” för 

att troligtvis ge styrka inom svåra situationer. När Weiss säger detta till sig själv 

säger hon på ett vis att det fortfarande går att påverka, för en positiv lösning, men 

när hon inte känner kontroll över situationen, vilket till synes är när andra i hennes 

närhet påverkas negativt av någonting, gör hon sig underlägsen Gud och lägger 

ödet i Guds händer istället för att åter igen säga till sig själv ”vill man så kan 

man”. Weiss går även in i den femte fasen där krisen/konflikten inte framgår lika 

tydligt, men i och med att det inte syns någon identitetsförvirring, depression eller 

liknande antyder resultaten på en positiv lösning utav krisen/konfliken för fas fem 

vilket indikerar en enhetlig identitet.  

4.2.2. Anne Frank 

4.2.2.1. Orienteringssystem och religiositet 

Religion är till synes inte lättillgängligt inom Franks orienteringssystem då före-

komsten utav generell coping oftare blir uppenbarad, dock förekommer böner, 

vilket påvisar att religion har ett utrymme inom orienteringssystemet. Bönerna 

riktas främst till vänner vilka hon inte vet vart de befinner sig eller hur de mår, 

vilket påvisar en känsla utav att inte ha kraft och kontroll för att påverka situatio-

nen och därför lägger den i händerna på en Gud, vilken tros ska vara allsmäktig, 

det vill säga ha kraft och kontroll för att påverka det människan inte kan. Frank 

använder sig oftare av generell coping och främst i form av att skriva, skriva allt 

hon undviker att säga. Att skriva blir ett sätt för Frank att hantera hela sin vardag.     

4.2.2.2. Medel och Mål  

Frank börjar dagboksskrivandet med att använda sig av direkta medel genom att 

ge svar på tal och alltid ge sin åsikt men på grund utav att detta leder till bråk väl-

jer Frank att byta medel för att undgå bråk. Detta indikerar att Frank transformerar 

signifikans i och med att hennes grundläggande värderingar är att alltid säga hur 

hon tänker, ge svar på tal och inte acceptera förolämpningar, men sedan byter till 

att inte göra detta på samma vis, utan använder dagboken för ventilering av tankar 

och känslor. Att Frank väljer att byta medel indikerar att hon kan tänka logiskt 

och att hon vill nå de bästa målen, varför de direkta medlen resulterar negativt 

tycks bero på omgivningen, i och med att det är de omgivande människorna som 

får Frank att byta från direkta till undvikande medel och transformera signifikans. 

Men de undvikande medlen tycks inte nå de allra bästa målen heller, i och med att 
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Frank inte tycks vara i välbefinnande på flertalet punkter. De undvikande medlen 

tycks leda till avskärmning från de andra individerna hon gömmer sig med, även 

sin far, som i början är den personen hon tyr sig till mest vilket framkommer av 

att hon somnar hos honom när det är oroligheter utanför gömstället. Frank beskri-

ver hur hon avskärmar sig från honom och att hon mår dåligt på grund av detta.     

4.2.2.3. Signifikans 

När det kommer till signifikans söker Frank att bevara den genom att skriva med 

sig själv istället för att diskutera med andra men hon transformerar även sin signi-

fikans i och med att hon gör på detta vis. Hon byter medel och åsidosätter sina 

grundläggande åsikter i och med detta, eller som hon själv valt att beskriva det 

”hyckla en smula” (Frank, 2013:109), vilket indikerar att hon trots allt försöker 

hålla fast vid de grundläggande värderingarna och bevara signifikans genom att 

skriva om dem. Transformeringen av signifikans tycks bero på omgivningen på 

grund av oenighet med de hon gömmer sig tillsammans med. ”Det gäller bara att 

komma ihåg en enda regel: skratta åt alltihop och strunta i de andra! Det låter 

egoistiskt, men är i själva verket det enda botemedlet mot självömkan” (Frank, 

2013:314), skriver Frank och det framgår att hon inte längre tänker lägga fokus 

vid omgivningen och ge svar på tal, men detta stoppar henne inte från att skriva 

om hur hon egentligen upplever situationen.    

4.2.2.4. Stadium 

I och med att Frank byter medel visar det på logiskt tänkande. Det vill säga att 

hon förstår vad hon bör göra för att nå de mål hon vill, vilket i relation till andra 

till stor del är att undvika bråk. Då de direkta medlen resulterar i bråk, det vill 

säga negativt, väljer Frank att byta till undvikande medel vilka inte resulterar i 

bråk. Detta påvisar att Frank befinner sig inom det stadium där hon beräknas be-

finna sig enligt Piagets teori (Hwang & Nilsson, 2011).    

4.2.2.5. Fas 

Frank befinner sig i, enligt Eriksons teori (Hwang & Nilsson, 2011), den femte 

fasen där krisen/konfliken består av identitet respektive identitetskris och utifrån 

Franks resonemang och förvirring utav vem hon vill/bör vara påvisar en negativ 

lösning av krisen/konflikten. Resultaten visar på en identitetsförvirring, och efter-

som Eriksons teori är psykosocial kan det antas att omgivningen till stor del på-

verkar hur individen löser krisen/konflikten. I Franks situation tycks hon påverkas 

till stor del negativt av sin omgivning vilket skapar en förvirring av vem hon vill 

vara och vem andra anser att hon bör vara och vilka åsikter hon bör ha. På grund 

av blandade budskap från omgivning och egna tankar sker en identitetsförvirring, 

det vill säga en negativ lösning.    

4.3. Slutsatser 

I följande kommer mina slutsatser för de två frågeställningar jag ställde i början 

av denna studie. 
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4.3.1. Frågeställning 1 

Vilken coping går att urskilja ur dagboksmaterial, från två individer ur samma 

åldersgrupp vilka levde under Förintelsen, och vad kännetecknar denna coping? 

Det framgår tydligt att de båda individerna använder olika typer av coping, där 

Weiss använder mer religiös coping än vad Frank gör, vilket påvisar att Weiss 

orienteringssystem innehar ett större utrymme för religion. När religiös coping 

används är det främst i form utav bön, vilket gäller båda individerna. Det framgår 

även att den religiösa copingen och bönerna främst är i relation till andra individer 

vilka står Weiss och Frank nära, som familj och vänner. Det framgår även att reli-

giös coping för dessa individer blir lättillgänglig när de känner att de själva inte 

kan påverka situationen. Båda individerna försöker använda den coping som ger 

bäst resultat, det vill säga genererar i positivt mål. Både direkta och undvikande 

medel används, dock sker ett skifte i Franks val av medel då hon till en början 

använder direkta medel men sedan byter till undvikande då undvikande utmynnar 

i bäst mål för individen. De båda individerna föredrar att bevara signifikans och 

hålla fast vid vad som ligger i grunden för deras världssyn, dock förekommer det 

även transformerande av signifikans hos Frank. Jag har inte funnit att Weiss trans-

formerar signifikans under den tid då dagboksanteckningarna fördes eller att det 

förekommer något kännetecknande för direkta eller undvikande medel hos Weiss. 

4.3.2. Frågeställning 2 

Hur kan denna coping tolkas utvecklingspsyklogiskt utifrån Piagets kognitiva 

perspektiv, och Eriksons psykosociala perspektiv?  

Det går att tolka den urskilda copingen utifrån de utvecklingspsykologiska teori-

erna i och med att det framgår av materialet logiskt tänkande vilket expanderar 

från individen till att inkludera omgivningen. Dessutom går det att se kri-

ser/konflikter, samt lösningar på dessa. Det framgår dock inte lika tydligt huruvi-

da Weiss når en positiv eller negativ lösning på krisen/konflikten vilken är känne-

tecknande för fas fem, vilket däremot tydligt framgår hos Frank, vilken funnit en 

negativ lösning. Jag fann att Piagets teori var svårare än Eriksons teori att använda 

inom denna studie på grund av att Piagets teori är på en mer abstrakt nivå och mer 

öppen för tolkning.  Jag har inte funnit på något som stark indikerar att någon av 

individerna inte skulle befinna sig inom de stadier eller de faser de beräknas vara 

inom.   
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 

Genom denna utförda studie på två individer finner jag det svårt och inte speciellt 

givande att försöka utöka eller bidra till de teorier jag använt i och med att genera-

liserbarhet inte är möjligt utifrån en studie om två individer. Jag menar att det inte 

är en stark bas att utöka eller bidra ifrån och att det behövs vidare forskning innan 

det blir värdefullt med utökning och bidrag till teorierna. Däremot kan jag ge en 

inblick i hur arbetet har utformats genom de teorier jag använt mig av.  

  

5.1.1. Pargament 

Pargaments teori har varit mycket användbar inom denna studie då den ger en bild 

över hur villkoren inom coping och religiös coping förhåller sig. Det mest utmär-

kande inom de resultat jag fann i relation till denna teori är när religiös coping 

används. Pargament (1997) menar att religiös coping vanligtvis används då den är 

lättillgänglig inom orienteringssystemet samt när inget annat alternativ känns 

övertygande. Om vi ska utgå från denna studie skulle det gå att dra slutsatsen att 

religiös coping används när individer känner att de inte kan påverka situationen, 

speciellt i förhållande till andra människor. Detta är dock inte övertygande nog för 

att applicera inom Pargaments teori på grund av de få individer vilka ingick inom 

denna studie, men det är något som det skulle gå att forska vidare om.      

5.1.2. Piaget 

Piagets teori var inte lika enkel att applicera på materialet på grund av att den krä-

ver tolkning av den som använder teorin. Detta eftersom kännetecknen för de oli-

ka stadierna inom denna teori väsentligen handlar om kognitiv utveckling av lo-

gik. Jag ställde till teorin en fråga vilken lydde, vad är egentligen logiskt? Vad 

som ter sig logiskt för min del behöver inte te sig logiskt för en annan individ. Allt 

handlar om hur vi tolkar saker och ting. Om Piaget själv utfört denna studie hade 

förmodligen resultaten sett ut på ett annat vis i och med att han med största sanno-

likhet hade en föreställning om vad som var tillräckligt logiskt för att nästa stadi-

um skulle uppnås. I och med att tolkning är en stor del av denna teori hade det 

varit fördelaktigt att andra forskare gjort samma analys för att se huruvida resulta-

ten blivit mer lika eller mer olika med avseende på de olika stadierna.    

5.1.3. Erikson 

Denna teori var relativt enkel att applicera på materialet och gav en intressant 

synvinkel enligt mig på grund av att det gav ett sätt att se hur omgivningen påver-
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kade de två individerna inom studien. Dock var den lättare att applicera på den 

ena individen, vilket jag tror har att göra med hur sättet de skrev på angående 

känslor då den ena var mer tydlig i framförandet av de egna känslorna. Det gjorde 

det enkelt att se huruvida en negativ eller positiv lösning infann sig. Jag tror det är 

möjligt att lägga till faktorer som påverkar positiv och negativ lösning inom fas 

fem. Det säger sig icke desto mindre självklart att omgivningen påverkar indivi-

den inom ett psykosocialt perspektiv, men det läggs en större betoning på omgiv-

ningen inom tidigare faser och jag tror det är möjligt att finna somliga ting om-

givningen kan göra vilket påverkar individen i en negativ eller positiv riktning. 

Utifrån mitt material är det till exempel möjligt att se hur blandande budskap från 

vuxna och frånstötande vid behov av stöd gjort att ena individen kommit i en ne-

gativ riktning. Jag tror detta kan vara ett rikt område att forska inom eftersom det 

kan hjälpa framtida generationer att undvika sådant som påverkar individen i en 

negativ riktning.      

5.2. Metodisk reflektion 

Jag anser att Template Analysis Style fungerade bra för denna studie. Det var ef-

fektivt att ordna kategorier efter de valda teorierna och det var relativt enkelt att 

fylla kategorierna med material från dagböckerna. Dock känns det som att i och 

med de på förhand bestämda kategorierna sökte jag mig till att finna dem istället 

för att på ett mer öppet sätt se på materialet, det vill säga dagböckerna. De på för-

hand bestämda kategorierna fungerade både som en styrka och svaghet på grund 

av att jag visste vad jag skulle leta efter. Jag anser att ett induktivt angreppsätt 

hade varit intressant att använda, speciellt eftersom jag tror det hade kunnat ut-

mynna i fler kategorier och då hade fler aspekter blivit uppmärksammade. Jag 

hade kunnat skapa flertalet kategorier utifrån mina valda teorier vilket hade varit 

ytterst intressant men valde att endast fokusera på ett par komponenter. Jag hade 

till exempel kunnat lägga en större betoning på möjlighet och stress. Jag tycker 

det hade varit roligt att använda generaliserbarhet som validitetskriterium men i 

och med det smala antalet av individer inom studien blir det inte till en möjlighet. 

Jag valde kommunikativ och pragmatisk validitet till denna studie istället. Efter-

som jag vill bidra till vidare forskning kändes pragmatisk validitet som en själv-

klarhet när generaliserbarhet inte var applicerbar. Sedan valde jag kommunikativ 

eftersom jag vill att så många som möjligt ska kunna ta del av denna studie och att 

den måste gå att förstå på ett tydligt sätt för att användbarheten ska uppfyllas. Jag 

anser att utifrån mina intressen med denna studie var dessa validitetskriterier de 

bästa för mig att försöka uppfylla. 

   När det kommer till mitt val att inte fokusera på stress och stressorer, samt möj-

lighet, anser jag att det varit mycket intressant att se till andra copingkomponenter 

men att det hade varit av ytterst intresse att inkludera fler i studien. Jag valde dock 

bort dessa komponenter på grund av utrymmes- och tidsbrist, i förhållande till 

dem jag valde att inkludera. Vidare ville jag ha en annorlunda ingångspunkt och 

synvinkel och därför valde jag att exkludera stress och stresorer samt möjlighet, 

vilka är stora komponenter i coping, för att istället lägga fokus på andra coping-

komponenter. 

   Att använda dagboksanteckningar inom denna studie har varit intressant och 

utmanande i och med att de båda dagböckerna har redigerats i syfte för publice-

ring, vilket framkommer av introduktionerna i böckerna. Detta, för att följa Lars-
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sons (2001) resonemang, att det kan finnas bakomliggande intentioner med det 

som skrivs. Skribenterna kan ha haft som åtanke att offermåla sig själv, att ge sin 

sida av en viss händelse innan någon annan för att rättfärdiga sig själv eller för att 

framställa sig som en annan person. Det finns oändligt med eventuella förklaring-

ar, men jag tror att det finns sanning bakom större delar av materialet på grund av 

att de inte är fullt systematiska, samt att somliga delar är skrivna när individerna 

är mitt i ett känslorus, vilket de senare reflekterar över. De senare reflektionerna 

kan däremot ses som knep för att rättfärdiga handlingar men detta är något som 

endast skribenterna själva med säkerhet vet om.    

5.3. Empirisk reflektion 

I en studie av Vaughn, Roesch, Aldridge, Duangado och Villodas (2010) framkom 

det att mellan deltagarna var skillnaderna i copingstrategierna små, vilket inte 

framkommer inom min studie då den coping vilka individerna använder skiljer sig 

i flera avseenden. Dock förekommer likheter i deras coping, till exempel när de 

använder religiös coping är det oftast bön de tar till samt att de båda försöker att 

bevara signifikans, men det är något som alla individer gör enligt Pargament 

(1997). En anledning till skillnader mellan individerna inom denna studie kan 

bero på att de kommer från två olika länder varpå urvalet i studien av Vaughn et 

al., (2010) kommer alla från samma stad, vilket kan påverka de copingstrategier 

som väljs i och med att coping har med vår uppfattning av världen att göra och att 

omgivning anses påverka denna. 

   Inom en studie av Hema et al., (2008) framgick det att personer med diabetes 

oftare rapporterade stressorer vilka icke var kopplade till sjukdomen utan till 

andra områden av det dagliga livet och att jämföra diabetes med Förintelsen är 

inte möjligt, men dessa individer, de med diabetes, samt de vilka levde under För-

intelsen, rapporterar fler stressorer vilka inte är direkt kopplade till sjukdomen 

eller Förintelsen. Jag kan tänka mig att individerna inom min studie inte väljer att 

nämna det för att de vill bevara signifikans genom att låta livet fortsätta som van-

ligt samt att det kan vara mycket smärtsamt att tänka på. En annan studie av Pen-

ce, Valrie, Gil, Redding-Lallinger och Daeschner (2007) påvisar att optimism ger 

positiv effekt i hur ungdomar med cellsjukdom upplever smärta och kombinerar 

sin medicinering och i min studie framkommer det tydligt att individerna försöker 

hålla god min och upprätthålla gott humör för att inte stressen ska bli för mycket 

att hantera, vare sig för dem själva eller för andra i sin närhet och omgivning. 

Inom min studie framkom det att individerna vanligtvis tilltog religiös coping när 

de kände sig oförmögna att själva påverka situationen och samma resultat fram-

kom i en studie av Roesch, Vaughn, Aldridge och Villodas (2009) vilken visar att 

individer vilka upplevde stressfyllda situationer som stabila tilltog religiös coping 

oftare än de vilka upplevde ostabila stressituationer. Dessutom framkom positiv 

effekt då situationerna upplevdes som ostabila eftersom individen inte blir oför-

mögen till att handla. Det vill säga att de stabila situationerna inte går att ändra på 

men att de ostabila inte är skrivna i sten – individen kan fortfarande påverka situa-

tionen. I en studie av Low, Matthews och Hall (2013) påvisades att individer vilka 

engagerade sig positivt i coping visade mindre risk för inflammation, men endast 

om de utsattes för signifikant stress. De individer vilka ingick inom min studie 

engagerade sig i att vara positiva men jag finner det svårt att säga huruvida de var 

positiva gentemot deras coping. De reflekterar logiskt kring coping men båda 
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lyckas bli sjuka vid flertalet tillfällen och ena individen lyckas även att få hjärnin-

flammation, vilket skulle indikera utifrån artikeln av Low et al., (2013) att hon 

inte engagerade sig positivt i sin coping. Dock måste situationen ses från de för-

hållanden vilka individen blev sjuk inom. Individen levde inom ett getto fylld med 

flertalet sjukdomar, smuts och löss, där risken för hjärninflammation var mycket 

hög. Dock kan det finnas samband och förhålla sig på det viset att hon var extra 

påtalig på grund av negativt engagemang i sin coping. Men å andra sidan finner 

jag det svårt att se ett tydligt samband i och med att denna individ för det mesta 

fann positiva mål, men med det sagt var eventuellt inte vägarna alltid de bästa, 

och icke-engagemanget i att förbättra vägarna kan ha ökat risken för påtaglighet 

av inflammation. En skyddsfaktor som påvisat i en studie, av Bartley och Roesch 

(2011), är medvetenhet (conscientiousness). Medvetenhet ska fungera som en 

skyddande faktor mot stress genom dess influerande i val av copingstrategier. 

Denna medvetenhet handlar om att förstå situationen och möjligheterna. Då ökar 

medvetenheten och desto enklare och bättre coping används. I relation till min 

studie kan jag se det som svårt att se möjligheter i situationer där till exempel rela-

tionen till omgivningen inte är bekant. Till exempel i mötet med en ny individ där 

missförstånd uppkommer och en begränsning sker på grund av att individen vill 

bevara signifikans men på grund av den nya situationen måste transformera den. 

Däremot kan jag se hur medvetenhet kan verka positivt för individerna när möj-

ligheterna blir större och bevarande av signifikans kan ske.    

   En studie av Kiang, Yip, Gonzales-Backen, Witkow och Fuligni (2006) kom 

fram till att ungdomar från etniska minoritetsgrupper använde den etniska identi-

teten som skydd för välbefinnandet. Detta är något som framkommer även inom 

min studie vilket syns genom att individerna får styrka genom den gemenskapen 

de har tillsammans både som etnisk och religiös grupp. Det förekommer inklude-

rande istället för exkluderande. En studie om rasdiskriminering av Seaton, Yip 

och Sellers (2009) påvisar att ungdomar upplever rasdiskriminering i form av ne-

gativa attityder vilka samhället format och de individer vilka ingår inom denna 

studie beskriver hur stora delar av samhället ser ner på dem, men finner styrka 

tillsammans som ett enat folk.  

5.4. Bidrag 

Det jag funnit genom denna studie är att coping går att associera med och tolka 

utifrån utvecklingspsykologiska teorier, när det gäller de individer som ingick i 

denna studie, vilket jag anser vara en början på ett mycket intressant forsknings-

område. Vidare forskning kan använda denna studie som jämförelse med sina 

resultat för att se om utvecklingspsykologiska teorier går att associera och appli-

cera på andra individers coping. 

5.1.5. Avslutande reflektioner 

Frågor som uppkommit under studiens gång är möjligheten att göra generalise-

ring, men även vad de två individerna skulle anse om resultatet om de hade till-

gång att läsa det. Skulle de anse att jag återgav en representativ bild av dem? För 

kommande studier skulle jag först och främst föreslå fler informanter i studien 

med fokus på att försöka se om deras coping går att associera med och tolka ut-

ifrån andra utvecklingspsykologiska teorier. Det skulle vara intressant att fokusera 
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på en kategori, hämtad från en teori om coping, och se hur denna kategori förhål-

ler sig till en specifik utvecklingspsykologisk teori. Till exempel att enbart fokuse-

ra på bevarande och transformerande av signifikans eller endast mål och medel.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att se om coping i dagboksmaterial är möjlig att 

associera med och tolka utifrån utvecklingspsykologiska teorier. Mitt material har 

bestått av två dagböcker vilka skrevs under Förintelsen av två flickor inom samma 

åldergrupp. Mina frågeställningar under denna studie har varit; Vilken coping går 

att urskilja ur dagboksmaterial, från två individer ur samma åldersgrupp vilka 

levde under Förintelsen, och vad kännetecknar denna coping? Och Hur kan den-

na coping tolkas utvecklingspsyklogiskt utifrån Piagets kognitiva perspektiv, och 

Eriksons psykosociala perspektiv?  

   För att svara på dessa frågor har jag använt mig av en metod kallad Template 

Analysis Style som går ut på att skapa kategorier från valda teorier och sedan fylla 

dessa kategorier med material från dagboksanteckningarna. Till den valda meto-

den applicerade jag tre teoretiska perspektiv. Den första teorin är religionspsyko-

logisk och handlar om coping vilken är utformad av Kenneth Pargament. De 

andra två är utvecklingspsykologiska varav en kognitiv och framtagen av Jean 

Piaget och den andra är psykosocial och framtagen av Erik H. Erikson. Jag valde 

att använda mig av flera teorier eftersom mina frågeställningar behövde det. En 

teori vilken sade något om coping och två andra vilka sade något om utveckling. 

Jag valde två utvecklingspsykologiska teorier därför att jag ansåg dem komplette-

ra varandra på så sätt att den ena är kognitiv och den andra psykosocial vilket gav 

ett bredare perspektiv. Slutsatsen är att de individer vilka ingått i denna studie 

använder olika coping men söker bästa mål för att bevara signifikans, samt att 

individernas coping går att associera och tolka utifrån utvecklingspsykologiska 

perspektiv.    
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