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Abstract 

This study aims to find coping resources in two different paradigms of pastoral 
care using coping theory from the psychology of religion. The intention is to find 
coping resources that are functional coping strategies to help priests and chaplains 
in their work with pastoral care. The research questions are: What coping re-
sources can be found in the pastoral clinical paradigm and the contextual para-
digm? What are the differences and similarities? The method used is template 
analysis style where the theories form a framework for the material used to ana-
lyse in this study. The theories used for this study are religious coping theory and 
pastoral care theory. The materials used in this study are two books about pastoral 
care by Bergstrand & Lidbeck (1997) Själavård I and Patton (2005) Pastoral 
Care An essential Guide. The analysis points out that the coping resources in pas-
toral care theory are: tutoring, delimitation, prayer and education. These were rep-
resented in both of the pastoral care paradigms. In the pastoral clinical paradigm 
the coping resources focus was on the individual level whereas in the contextual 
paradigm the focus was on the group and organisation level.  
 
Keywords: pastoral care, pastoral clinical paradigm, contextual paradigm, coping 
resources 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1 Inledning 
För arbetande inom kristna organisationer finns flera olika yrkesroller som en och 
samma person skall inneha. Exempelvis kan en präst vara lärare, vägledare samt 
själavårdare. En diakon kan vara socialarbetare, lärare och själavårdare. Varje del 
av yrket, varje yrkesroll kräver en hel del av människorna i dessa yrkesroller. Som 
människor stöter vi på svårigheter i arbetslivet, så hur ska vi som själavårdare 
hantera vår yrkesroll? Själv är jag i slutfasen av min utbildning till präst och är 
intresserad av vilka resurser som finns som stöd i kommande själavårdsarbete. 
Vad finns där för resurser att tillgå för att kunna hantera den del av yrkesrollen 
som är själavård när det blir svårt? För det kommer situationer där det kan kännas 
svårt, för de en möter i sitt arbete. För dessa situationer, särskilt i själavårdande 
situationer, vill jag som blivande präst se om jag kan finna resurser som hjälper 
för själavårdaren. Cia Wadstein (2009) beskriver själavården som ett pågående 
arbete i relation. ”Själen ska vårdas i det vardagliga livet, som levs i relationer till 
Gud och medmänniskor” (Wadstein, 2009, s. 7). I pastoralkliniskt själavårdspara-
digm handlar det om helande och konfidenten i fokus. Själavårdaren står som in-
divid och ska bära konfidenten i samtalet. I kontextuellt själavårdsparadigm är 
konfidenten som en del av församlingen där själavårdaren snarare representerar 
församling än sig själv (Ibid, s. 27ff). I detta paradigm bärs själavårdaren och kon-
fidenten av att de är en del av ett större sammanhang. Utifrån dessa två själa-
vårdsparadigm, vad kan en finna för resurser för att kunna hantera sin roll som 
själavårdare? Det är detta jag vill undersöka närmre med hjälp av delar av relig-
ionspsykologisk copingteori, utvecklad av Pargament (1997), Ekedahl (2002) och 
Ekedahl och Wengström (2009).  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att studera copingresurser i pastoralkliniskt respektive 
kontextuellt inriktade själavårdsparadigm. Fokus i uppsatsen kommer att ligga på 
själavårdaren och dennes copingresurser i arbete med själavård. Målet blir att se 
om en kan finna copingresurser som inkluderar funktionella copingstrategier i 
handböcker om själavård. 

1.3 Frågeställning 
1. Vilka copingresurser erbjuds för själavårdare av pastoralkliniskt själa-

vårdsparadigm? 
2. Vilka copingresurser erbjuds för själavårdare av kontextuellt själavårdspara-

digm? 
3. Vilka likheter och skillnader kan urskiljas? 

1.4 Avgränsning 
Den enskilda själavården är den mest välkända. Det är dock inte helt ovanligt 

med själavård i grupp eller ”spontan” själavård. Jag har dock för denna uppsats 
valt att främst fokusera på den uttalade, enskilda själavården dvs. ett samtal mel-
lan konfident och själavårdare där tystnadsplikt råder.  

Teorierna jag ämnar använda mig av är religionspsykologisk copingteori där 
coping studeras i relation till religion. Copingteorin är utvecklad från Richard 
Lazarus som lade grunden för copingteorin. Jag kommer dock endast fokusera på 
den religionspsykologiska utvecklingen av Lazarus copingteori för att spetsa min 
uppsats.  Inom denna teori kommer jag även att begränsa mig, fokus kommer 
ligga på stress, orienteringssystem, copingmetoder samt copingstrategier. Jag 
kommer även använda mig av Pattons själavårdsteori och där avgränsa mig till två 
av tre paradigm. De jag kommer fokusera på är pastoralkliniskt själavårdspara-
digm samt kontextuellt själavårdsparadigm. Klassiskt själavårdsparadigm kommer 
inte att undersökas på grund av begränsningen för detta arbete.  

Jag har för denna uppsats valt att söka i två handböcker om själavård för att 
kunna se om jag kan finna copingresurser som funktionella copingstrategier för 
själavårdaren i pastoralkliniskt själavårdsparadigm samt kontextuellt själavårdspa-
radigm. Denna avgränsning beror på den begränsade omfattningen av uppsatsen i 
sig. Det skulle vara intressant att lyfta in fler handböcker om själavård men jag får 
i detta arbete avstå på grund av platsbrist.  

1.5 Definitioner 

1.5.1 Själavård 
Enligt John Patton (2005) är själavård omsorg om de som är på villovägar eller på 
något sätt skild från gemenskapen. Själavårdaren för dessa samman och åter in i 
gemenskapen genom själavård eller pastoral omsorg. ”[…] pastoral care involves 
the responsibility of caring for the whole community” (Patton, 2005, s. 2). Själa-
vården handlar enligt Patton om att se och kommunicera vad en människa är. 
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Bergstrand och Lidbeck (1997) använder sig av flera definitioner av själavård. 
De menar att själavården är en plats där det som finns i konfidenten ska få bearbe-
tas. Fokus ligger på själavårdaren som en hjälpande relation, en vägledning (Ibid, 
s. 66). ”Den enskilda själavården försöker hjälpa människor att inifrån bejaka 
evangeliet.” (Ibid, s. 44).  

1.5.2 Coping 
Pargament definierar coping som sådan: ”Coping is a search for significance in 
times of stress” (Pargament, 1997, s. 90). Han menar även att religion är en form 
av sökande efter signifikans, skillnaden ligger i det heliga. Coping behöver inte 
involvera det heliga, såsom religion gör. För de som söker det religiösa livet hand-
lar det om att utveckla, bibehålla och främja relationen mellan den enskilda män-
niskan och det heliga, detta är kontentan av ett religiöst liv menar Pargament 
(Ibid, s. 44). När begreppet copingresurser används i den här uppsatsen inkluderar 
det funktionella copingstrategier för själavårdaren. 

1.6 Forskningsgenomgång 
Nedan kommer en forskningsgenomgång som utförts i början av arbetet med 
denna uppsats, som hjälp har jag använt mig av Creswell (2002). 

Ett flertal sökningar har genomförts kring begrepp relevanta för min uppsats. 
Dock är det svårt att finna artiklar och forskning som relaterar till min uppsats. 
Några sökningar har dock visat sig intressant. Jag har använt mig av sökorden; 
coping, priest, pastoral care samt chaplain i olika kombinationer. Jag kommer 
nedan lista hur jag gjorde mina sökningar och vad detta gav för resultat samt vilka 
artiklar/avhandlingar som bedömts som relevanta för min uppsats: 

Sökning i DiVa, sökord coping och själavård (1 träff), priest and coping (0 träf-
far), själavård + coping + präst (0 träffar), chaplain and coping (1 träff), pastoral 
care and coping and chaplain (1 träff). Databasen Sociological Abstract: priest and 
coping and pastoral care (1 träff), chaplain and coping (1 träff, utvärderade), co-
ping and pastoral care (3 träffar varav 1 utvärderade), coping and pastoral care 
and chaplain (0 träffar). Databasen PsykINFO: priest + coping + cure of souls (22 
träffar), priest + coping + pastoral care (1 träff). Sökning i databasen JSTOR, pas-
toral care and coping theory (31 träffar). I databasen ATLA; priest + coping + 
pastoral care (83 träffar varav 43 utvärderade), chaplain + coping + pastoral care 
(7 träffar varav 3 utvärderade).  

De flesta artiklarna har antingen ett religionshistoriskt perspektiv på själavård 
eller ett jämförande perspektiv mellan psykiatri och själavård. De religionshisto-
riska träffarna har en biografisk inriktning där en känd präst är objekt. De flesta 
artiklarna är skrivna utifrån en annan kontext än Sverige och främst ett katolskt 
perspektiv på själavård. Samt har de flesta inte fokus på själavårdaren. Dessa per-
spektiv har jag således inte valt att ta upp i denna uppsats.  
     I flera av träffarna tas upp hur konfidenten hanterar själavård och hur denna 
söker sig till själavård med sina existentiella frågor ofta på grund av att psykiatrin 
inte tillfredsställer det behovet hos konfidenterna. Då mitt arbete handlar om hur 
själavårdare själva utifrån handböcker om själavård kan hantera själavård blir 
dessa artiklar inte relevanta för min uppsats.  
     Vid sökning på sökorden coping och själavård i Libris finner jag en avhand-
ling av MarieAnne Ekedahl där Ekedahl (2002) undersöker sjukhussjälavårdares 
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copingprocesser. Detta arbete är den närmaste forskningen som relaterar till mitt 
eget arbete. Denna avhandling är intressant för min uppsats då den visar på hur 
själavårdare i sin yrkesroll hanterar sin egen stress dvs. vad dessa sjukhussjälavår-
dare har för copingprocesser. Ekedahl (2002) har i sitt arbete intervjuat sjukhus-
själavårdare för att undersöka själavårdarnas egna copingprocesser och co-
pingstrategier i sitt arbete inom sjukvården. I Ekedahls arbete lyfts existentiella 
aspekter in i områdena stress, religion och hälsa. Den centrala huvudfrågan i av-
handlingen är: ”Vilka copingprocesser använder sig sjukhussjälavårdaren av i sitt 
arbete med existentiell problematik?” (Ibid, s. 255). Begrepp som orienteringssy-
stem, stress och copingmetoder är centrala i avhandlingen. Sjukhussjälavårdaren 
svarar med sin copingprocess på frågan: ”Hur orkar du?” i förhållande till sin yr-
kesroll som sjukhussjälavårdare och vad denna yrkesroll innefattar. Ekedahl 
(2002) menar att svaret på denna fråga är olika beroende på kontext och indivi-
dens egen analys av sin copingmetod. Copingmetoderna som används hos sjuk-
hussjälavårdare är inte enkom religiösa utan även profana (Ibid, s. 260). Ekedahls 
avhandling (2002) är mycket bredare i jämförelse med vad jag ämnar undersöka i 
mitt arbete. Jag kommer endast fokusera på en del av själavårdares copingprocess 
och främst copingresurser och koppla dessa till copingstrategier dvs. hur en själa-
vårdare kan hantera stressen i rollen som själavårdare.  

Genom sökning i DiVas egen sökmotor fann jag en uppsats skriven av Löfgren 
(2013). Denna uppsats behandlar huruvida man kan se copingstrategier i trettio av 
Martin Luthers själavårdsbrev och om hur själavårdare idag skulle kunna tolka 
dessa Martin Luthers själavårdsbrev. Detta har utförts med hjälp av djupgående 
intervjuer av fyra själavårdare där de har bidragit med information om stressorer, 
signifikans samt copingstrategier kopplat till Luthers själavårdsbrev. I denna ma-
gisteruppsats fann alltså författaren copingstrategier, stressorer och signifikans 
med hjälp av intervjumaterial samt Luthers själavårdsbrev. Författaren menar 
även på att själavårdsbreven hade relevanta metoder och strategier som passar 
både konfidenter samt själavårdare än idag.  

Vid sökning i JSTOR fann jag en artikel (Carey & Del Medico, 2013) som be-
handlar ämnet om hur kristna kaplaner i Nya Zeeland ser på sin roll som själavår-
dare som en del av den psykiska vården i Nya Zeeland och vad detta innebär för 
dessa kaplaner. Coping som teori är dock inte med i denna artikel, ändå anser jag 
den som intressant för mitt ämne. De kristna kaplanerna själva menar att deras 
expertis inom den psykiska vården i nya Zeeland är viktig för nationen men menar 
även att andra religiösa inriktningar bör finnas representerade på sjukhusen. En 
problematik för kaplaner på sjukhus är den kontinuerliga kontakten med konfiden-
terna. Detta beror på att kaplanerna endast möter sina konfidenter på sjukhusen 
och inte kan fortsätta denna kontakt vidare i församlingen efter att konfidenten 
blivit utskriven.  

Jag valde vidare att söka på Google för att se om jag kunde finna relevanta ar-
tiklar eller uppsatser för mitt arbete. Som första träff fann jag ett examensarbete 
från Lunds universitet (Petré, 2013). Arbetet behandlar Svenska kyrkans präster 
och orsaker till utbrändhet. I uppsatsen används Lazarus teori om coping. I denna 
uppsats fann jag referenser till andra arbeten. Nämligen en studie av Lennart 
Belfrage (Belfrage, 2009) som även den behandlar utbrändheten hos präster samt 
den existentiella faktorn som är unik för just arbetande inom olika samfund. Ett 
annat arbete som uppsatsen är baserad på är Valerie DeMarinis forskning 
(DeMarinis, 2003). Denna behandlar de utmaningar som Sveriges själavårdare 
möter, i det mångkulturella samhället med olika religiösa inriktningar samt kultu-
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rella skillnader. Alla dessa faktorer ställer högre krav på själavårdaren. DeMarinis 
undersöker således vart utvecklingen för själavårdare behöver gå och vad som 
behöver förändras för att mötas i det. DeMarinis menar att detta kan nås genom att 
exempelvis själavårdaren själv går i själavård för att möta de krav som samhället 
och organisationen ställer på själavårdaren.  

De arbeten som jag nämnt som relevanta vid denna forskningsgenomgång 
handlar om hur själavårdaren har hanterat sin roll som själavårdare, svårigheterna 
med att vara själavårdare och vad detta kan leda till i form av exempelvis ut-
brändhet. Dessa arbeten handlar om vad som redan hänt eller är på väg att hända. 
Mitt eget arbete bidrar till att ta reda på vad man kan göra som själavårdare i före-
byggande syfte, dvs. vad finns det för resurser att tillgå som själavårdare för att 
inte bli utbränd.  

1.7 Teori & Material  
För det teoretiska ramverket för denna uppsats kommer jag att använda mig av 
copingteori och själavårdsteori. Copingteorin hämtas till största del från två böck-
er dels Kenneth I Pargaments verk The Psychology of Religion and Coping (Par-
gament, 1997) och dels MarieAnne Ekedahls avhandling Hur orkar man i det 
svåraste? Copingprocesser hos sjukhussjälavårdare i möte med existentiell pro-
blematik. En religionspsykologisk studie (2002). När det gäller själavårdsteori 
använder jag Patton beskriven av Engedal (2004) samt Ekedahl (2010). Från dessa 
böcker hämtar jag teorin vilken kommer att appliceras på två utvalda handböcker i 
själavård.  

Materialet som skall analyseras med hjälp av copingteori och själavårdsteori är 
böckerna Själavård 1 av Göran Bergstrand och Magnus Lidbeck (1997), samt 
Pastoral Care: An essential guide av John Patton (2005). Jag har valt dessa då de 
är verk som används som handböcker i studier inom själavård för blivande präs-
ter, pastorer och diakoner samt vi vidareutbildning inom själavård. De båda böck-
erna kommer ifrån olika kontexter Bergstrand och Lidbeck (2005) är skriven i en 
svensk kontext medan Patton (1997) är skriven i en amerikansk kontext. De olika 
böckerna representerar även två olika själavårdsparadigm. Bergstrand & Lidbeck 
(2005) representerar pastoralkliniskt själavårdsparadigm medan Patton (1997) 
representerar kontextuellt själavårdsparadigm. Jag kommer alltså att använda 
dessa båda böcker som material i den här uppsatsen i sökandet efter copingresur-
ser som funktionella copingstrategier för själavårdaren i två olika själavårdspara-
digm. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1 Presentation av teori 

2.1.1 Själavårdsteori 
Enligt John Patton, pastoralteolog och professor finns det olika själavårdspara-
digm, det klassiska, det pastoralkliniska samt det kontextuella (Engedal, 2004). I 
min studie har jag valt att endast fokusera på de två senare paradigmen och lämnar 
således det klassiska paradigmet därhän av begränsande skäl för denna uppsats. 
Jag kommer beskriva de tre paradigmen nedan men endast övergripande beskriva 
det klassiska paradigmet och mer ingående beskriva pastoralkliniskt och kontex-
tuellt paradigm.  

Klassiskt själavårdsparadigm, har fokus på det personliga gudsförhållandet där 
guds ords suveräna auktoritet betonas (Engedal, 2004, s. 39; Ekedahl, 2010, s. 
115). Detta paradigm har vuxit fram i och med den dialektiska teologin där man 
avvisade de subjektiva religiösa erfarenheterna. Förhållandet mellan den syndiga 
människan och den helige guden är avgrundsdjup. Människan är således förvisad 
till ett religiöst mörker och detta kan endast övervinnas genom uppenbarelsen i 
Jesus Kristus. Skriften, dvs. Guds ord i Den heliga Skrift är den enda auktoritativa 
källan till insikt för den enskilda människan (Engedal, 2004, s. 40; Ekedahl, 2010, 
s. 115).  

Pastoralkliniskt själavårdsparadigm, har utgångspunkten i den liberala prote-
stantiska traditionen i USA under 1900-talets tidigare hälft (Ekedahl, 2010, s. 
115f). Uppfattningen är att det finns en problematisk hierarkisk och auktoritär 
struktur i den kerygmatiska själavården som finns inom det klassiska paradigmet. 
Risken blir att konfidenten inte får komma till tals helt och hållet utan att själavår-
daren sätter agendan snarare än konfidenten. Inom detta paradigm är således kon-
fidenten i fokus och det är konfidenten som skall sätta agendan, själavårdaren be-
stämmer alltså inte på förhand en tematik som hen anser är viktig. Vidare menar 
Ekedahl (Ibid) att konfidenten och konfidentens liv styr i själavården, med allt vad 
det kan innebära. Konfidenten äger den fulla uppmärksamheten i själavården. 
Samspelet mellan konfident och själavårdare får en viktig roll där tillit, trygghet, 
öppenhet och empatisk inlevelse är centrala för den själavårdande relationen. Per-
sonen, relationen och processen är särskilt viktiga inom detta paradigm. Processen 
kan behöva ske över en lång tid då bearbetning av djupgående livserfarenheter 
kan ta tid. ”I mötet med människans nöd utspelar sig också Jesu möte med mänsk-
lig nöd” (Ekedahl, 2010, s. 116). Själavårdarens roll är att vara en medvandrare, 
herde och lyssnande medmänniska. Det är således en tillgång om själavårdaren är 
väl förtrogen med Bibelns berättelser, den kristna traditionen samt symboler för 
att kunna leda konfidentens bearbetning av hens livserfarenheter.  

Kontextuellt själavårdsparadigm, tar sin utgångspunkt i person-i-relation (Eke-
dahl, 2010, s 117). Konfidentens liv är invävt i och beroende av sociala nätverk, 
dvs. att människor utvecklar sin självförståelse och livserfarenhet i relationella 
nätverk, som i sin tur är del i ett större nätverk som formar socialt och kulturellt 



 10 

liv. Kontextens betydelse och tillhörighet är i fokus för detta paradigm som grund-
läggande behov samt gemenskap som resurs och möjlighet. ”Själavården fram-
ställs som en del av församlingens diakonala arbete och kommer till uttryck ge-
nom förkunnelse, gudstjänstfirande, och social gemenskap.” (Ekedahl, 2010, s. 
117). Församlingen som gemenskap är basen. Själavårdarens roll är att vara en 
herde och omsorgsfull tjänare. En vägledare som ger tolkningsredskap för att leva 
livet enligt kristen livstolkning.    

2.1.2 Religionspsykologisk copingteori  
Coping handlar i grunden om en människas möte med en viss situation, en stress-
fylld situation, vilken även är flerdimensionell, flerskiktad och kontextuell (Par-
gament, 1997, s. 89). Coping omfattar möjligheter och val.  

Den religionspsykologiska copingteorin är mycket omfattande och beskriver 
olika skeden av en människas coping. Av denna anledning och med begränsning-
en av denna uppsats kommer endast delar av copingteorin undersökas. För min 
uppsats kommer jag således att fokusera på fyra delar: stress, orienteringssystem, 
copingmetoder samt copingstrategier. Religion kan enligt denna copingteori in-
kluderas i dessa begrepp (Pargament, 1997). Nedan beskrivs dessa begrepp.  

 
Orienteringssystem 
Alla människor bär med sig ett orienteringssystem, en form av referensram som 
får en att se på och förhålla sig till världen. Detta hjälper sedan människan när hon 
möter svåra perioder eller händelser i livet (Pargament, 1997, s. 90). Det finns tre 
egenskaper för sökandet efter signifikans; subjektiv, objektiv och motiverande. 
Den subjektiva signifikansen handlar om känslor och föreställningar som ger en 
människa värde och betydelse. Den individuella signifikansen är olika men det 
kan vara något eller någon som betyder mycket för en i livet, en mening med li-
vet, som att få barn exempelvis. Den objektiva signifikansen handlar snarare om 
ting som är viktiga i livet; materiella ting, det fysiska, psykologiska och and-
liga/religiösa. Vi söker således efter signifikans i flera skikt. Det finns både kon-
struktiv och destruktiv sökande efter signifikans, exempelvis kan vi söka efter 
trygghet hos en person eller att söka kontrollera en person. Det kan även handla 
om att försöka finna vägar för att slippa undan fysisk smärta, detta kan vara både 
konstruktivt och destruktivt beroende av ”lösning” på smärtan, detta är den moti-
verande delen (Ibid, s. 92ff).  

I mötet med kriser eller stressfulla situationer bär vi med oss ett orienteringssy-
stem som guidar oss. Orienteringssystem är ett sätt att se på och hantera världen 
och består av vanor, värderingar, relationer, generaliserande föreställningar samt 
personlighet (Pargament, 1997, s. 99f). Det leder oss även till och från livshändel-
ser och är även en källa som vi tar energi ifrån när livet är svårt. Detta oriente-
ringssystem kan se olika ut och kan hindra oss eller hjälpa oss i vår coping. Detta 
beror på att orienteringssystemet i sig har både bördor och resurser (Ibid, s. 100).  

Resurser kan innebära erfarenheter vi bär med oss sedan tidigare i livet som in-
nebär att vi som människor påverkas mindre av stress vid exempelvis naturkata-
strofer (Pargament, 1997, s. 100f). Denna erfarenhet gör att vi som människor har 
en lägre stressnivå om vi skulle återuppleva samma typ av naturkatastrof, men gör 
även att vi har resurser och hanterar andra scenarior bättre.  

Bördor som innebär brister kan vi också bära med oss i vårt orienteringssystem. 
De kan vara materiella, fysiska, psykiska, sociala eller andliga. Precis såsom re-
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surser är värdefulla i vår coping är bördor det motsatta. Både dessa bördor och 
resurser är delar av vårt orienteringssystem som vi bär med oss in i vår copingpro-
cess. Stress i livet kan således bygga på sammansättningen av våra resurser och 
bördor beroende på hur vi hanterar den stressfyllda situationen, vilket bidrar till 
att vårt sökande efter signifikans kan försvåras (Pargament, 1997, s. 102). Vi fin-
ner ständigt sätt att göra insättningar och uttag från ”vårt konto” av resurser och 
bördor (Ibid, s. 103).  

Ekedahl och Wengström (2012, s. 30, s. 40) har i sin forskning visat på oriente-
ringssystemet på olika nivåer som individuell nivå, gruppnivå, organisationsnivå 
samt kulturnivå. På de olika nivåerna uppträder stress och de olika nivåerna krä-
ver olika copingstrategier. I denna uppsats kommer inte kulturnivån att användas 
däremot kommer resterande nivåer att nämnas senare i analysen.  

 
Stress 
Coping, dvs. att hantera stress är inte statiskt, utan snarare ett flöde, en process 
som reds ut över tid (Pargament, 1997, s. 90). En händelse är inte något som hän-
der oss människor, vi skapar även dessa händelser. Vi skapar tillfällen där vi vill 
slappna av men kan även skapa tillfällen där vi blir stressade, allt detta i vårt sö-
kande efter signifikans. Pargament ger ett exempel; paret låter sin gamla mamma 
flytta in för att de ska ta hand om henne istället för att låta henne bo på ett äldre-
boende, detta innebär mer stress för paret i det vardagliga livet. Denna stress upp-
kommer som en konsekvens av deras beslut att låta gamla mamman bo hos dem. 
Vi söker signifikans, det blir viktigare med omhändertagandet av den gamla 
mamman än att behålla ett mindre stressat vardagsliv. ”...stress can be a necessary 
if not desirable part of life.” (Ibid, s. 96). Vid hanteringen av stress förekommer 
olika bedömningar, den primära och den sekundära bedömningen. Graden av 
stress i en given situation beror helt på hur mycket av det vi anser signifikant som 
är hotat. Vi upplever alla olika nivåer av stress i olika situationer beroende av vad 
vi upplever som signifikant för oss. Den första bedömningen av situationen är 
således den primära och styrs ofta av nivån av stress vi som individer själva upp-
lever och är sammankopplad med de resurser och bördor individen bär med sig in 
i den stressfyllda situationen och sin copingprocess (Ibid, s. 97). Den sekundära 
bedömningen är människans sätt att på ett djupare plan utvärdera situationen i 
interaktion med den primära bedömningen, dvs. den uppfattade stressen i situat-
ionen. Den sekundära bedömningen landar i att utvärdera huruvida tillgängliga 
resurser och bördor kan samverka för att hantera den uppkomna situationen. För 
att förtydliga; den primära är snarare den första instinkten medan den sekundära 
ser till förutsättningarna (Ibid, s. 97f). 

 
Copingmetoder 
Människans copingmetoder handlar om att bevara det som har störst signifikans 
och för att göra detta vill en helst använda den copingstrategi som är mest överty-
gande. Denna är individuell beroende på kontext och tidigare erfarenheter av 
vägar till signifikans (Pargament, 1997, s. 90f). Vårt orienteringssystem har möj-
lighet till att utveckla, forma och begränsa copingprocessen. Copingstrategier sva-
rar på frågan ”Vad gör jag nu?” och orienteringssystemet kommer till användning 
för att hantera specifika stressfyllda situationer (Ibid, s. 105). Vi kan påverkas av 
våra medvetna resurser och bördor och dessa kan vid en sekundär bedömning be-
prövas dvs. vid en överblick över situationen kan vi finna andra copingstrategier 
för att förändra eller påverka den stressfyllda situationen. Orienteringssystemet är 
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det vi bär med oss som ryggsäck kring det generella medan copingstrategin kom-
mer fram vid specifika tillfällen där hanteringen sker utifrån vårt medhavda orien-
teringssystem. Pargament (Ibid, s. 106) menar att tankar, känslor, beteende och 
interaktion kan bli copingmetoder.  
 

 

Bevarande av mål 
Signifikanta mål 

Omvandlande av mål 
Signifikanta mål 

Bevarande av 
medel 

Väg till 

signifikans 

 

            Preservation 

 

                  Revaluering 

Omvandlande 
av medel 

Väg till  

signifikans 

          Rekonstruktion                    Rekreation 
 

 
Tabell 2.1 Fyra copingmetoder (Ekedahl, 2002, s. 98).  
 
Tabell 2.1 beskriver hur vi bevarar eller omvandlar signifikansen för att nå an-
tingen den tidigare signifikansen som mål eller finner ny signifikans som mål. 
Metoderna för att nå signifikans kan således vara antingen bevarande eller om-
vandlande och är fyra till antalet (Pargament, 1997, s. 111). Jag kommer nu besk-
riva dessa kortfattat.  

Preservation. Vår första reaktion på stress leder oss till att vilja bevara det vi 
bryr oss om och vår värld (Pargament, 1997, s 111).. Sättet vi använder oss av för 
att bevara vår signifikans både som medel och mål är genom att förneka, söka 
tröst hos andra och hålla fast vid hur vi lever vårt liv oavsett om detta är destruk-
tivt eller konstruktivt. Denna metod är den främsta dvs. den första metoden vi 
använder för att behålla signifikansen (Ibid, s. 109). 

Rekonstruktion. Då det inte går att bevara signifikansen genom att hålla fast vid 
den kan vi som tidigare nämnts vända oss om och omvandla vägen till signifikan-
sen (Pargament, 1997, s. 112). Tidigare vanor, sätt att tro och färdigheter kan inte 
längre brukas för att nå signifikansen och vägen för att bevara signifikansen måste 
således bytas ut och delar av orienteringssystemet förändras. Omvandlande av 
signifikansen är även det en stor del av vår coping. ”The conservation mechanism 
cannot fully account for this characteristic, the tendency for people to ”shake 
things up”.” (Pargament, 1997, s. 110). 

Revaluering. När det blir svårt att bevara signifikansen kan det vara signifikan-
sen som mål som måste förändras medan vägen till signifikans består (Pargament, 
1997, s. 112). Detta sker oftast när grundvärderingar hos en individ förändras. 
Denna copingmetod är dock tidsbunden i det att när en ny grundvärdering antas 
förändras även vägen till signifikans.  
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Rekreation. Här handlar det om en helomvändning i en människas liv som be-
höver bryta upp från gamla vanor och beteenden för att byta ut dessa till helt nya 
vägar till signifikans och helt ny signifikans i livet (Pargament, 1997, s. 113).  

 
Copingstrategier 
För att se vad som är användbart för människans coping kommer jag lyfta co-
pingresurser som kan vara användbara för just själavårdares funktionella co-
pingstrategier. ”The helpfulness of any coping strategy may depend as much on 
the particular problem the individual is facing and the person doing the coping as 
the strategy itself” (Pargament, 1997, s. 122). Individens förmåga står således lika 
mycket eller till och med högre i relevans än själva strategin. Jag kommer nu be-
skriva några copingstrategier närmare.  

Religiöst stöd är en preserverande metod där man söker stöd från det heliga, 
inom litteratur exempelvis Bibeln eller inom den religiösa gruppen (Pargament, 
1997, s. 208ff; Ekedahl, 2002, s. 99). En annan form av strategi är att söka reli-
giöst stöd och vägledning direkt hos Gud men även hos församlingen (Pargament, 
1997, s. 288f). Detta stöd kan sökas i form av exempelvis bön eller rådgivning.  

Reframing, religionen används då som medel för att få en ny förståelse av en 
förändrad situation (Ekedahl, 2002, s. 100; Pargament, 1997, s. 221), när en män-
niska blir förlamad av en bilolycka exempelvis. Då kan tanken om en Guds plan i 
livet lätta på stressen. Detta kan förändra en situation från negativ till mer positiv.  

När en person står inför en situation där ens värderingar skiftar kan en söka re-
ligiös mening, att finna en mening med livet eller att Gud har en mening med en 
människas liv. Det innebär en att transcendent kraft finns med och skapar ett mål 
för individen (Pargament, 1997, s. 236f).  

Förlåtelse som copingresurs är sökandet efter frid både personligt och socialt 
(Pargament, 1997, s. 261ff). Denna copingresurs kan växa ur ilska, rädsla, oförrätt 
eller agg mot någon. En insikt om hur dessa nämnda känslor påverkar får konse-
kvenser där dessa känslor endast bidrar till att må sämre och därmed inse att förlå-
telse inte enkom är till för den som gjort fel utan den som blivit utsatt.  

 
Religiös coping 
Vägarna till signifikans eller signifikanta mål blir olika beroende på individen. 
Inför samma problem kan två olika individer handla olika utifrån bådas väg till 
bevarande eller omvandlande av signifikansens väg och mål (Pargament, 1997, s. 
113). Ifall att religion kommer in i copingstrategier ser olika ut, det finns inget ja 
eller nej på svaret om att vända sig till religion i kriser, snarare ett ”det beror på” 
(Ibid, s. 142).  

Det finns paralleller mellan coping och religion där båda är viktiga när det 
handlar om värderingar och vad som är viktigt i livet. Men coping och religion 
skiljer sig också (Pargament, 1997, s. 131). Copingprocessen är riktad åt stress-
fyllda kriser i livet där religion kan ha en roll men inte nödvändigtvis. Religion 
riktar sig till det heliga, där religionen kan vara viktig under livets kriser och 
stressfyllda situationer men begränsas inte därav utan är mer än så. Religion är 
enligt Pargament (1997) mer än en copingmetod, den är en struktur, en ram för 
hur man ska/kan leva. Huruvida man använder religion som coping beror på flera 
nivåer, personligt, situationellt samt kontextuellt (Ibid, s. 143).  

På den personliga nivån spelar religiositet en stor roll huruvida en vänder sig 
till religion som copingstrategi. Religiöst aktiva visar tendens att vända sig till 
religion som en form av coping.  
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På situationella nivån påverkas man av situationens allvar, om situationen är 
mer allvarlig, hotfull och/eller skadlig ökar sannolikheten att religion kommer att 
användas som copingmetod. 

På den kontextuella nivån är religiös coping vanligare bland de som lever i en 
religiös kontext och kultur.  

Religion kan vara en del av en individs orienteringssystem och detta styr såle-
des om religionen blir en del av dennes copingprocess (Pargament, 1997, s. 144). 
Hur stor del religionen har i orienteringssystemet skiljer sig åt från individ till 
individ. Religion som en del av ett orienteringssystem kan dock föregå kriser då 
religionen har en struktur och tolkning för hur kriser hanteras. ”… the more relig-
ion is embedded in the guiding framework for living, the more quickly and easily 
it can be accessed in coping” (Pargament, 1997, s. 145). Att vara medveten om 
mänskliga begränsningar är ett argument till varför religion lockar som copingme-
tod. Detta gäller bland annat de som lever ett religiöst aktivt liv (Ibid, s. 153).   

2.1.3 Kritik av Pargaments copingteori 
Pargaments copingteori har kritiserats av andra forskare inom religionspsykologi, 
bland annat Schoenrade som menar att Pargaments religionsdefinition har fokus 
på det transcendenta religiösa och att det således blir svårt att finna en distinktion 
mellan religiöst och icke-religiöst (Schoenrade, 1992, s. 231ff). Stifoss-Hansen 
kritiserar i sin tur Pargaments användande av det heliga (the sacred), han menar 
att den är för bred och svår och borde istället bytas ut mot existentiell. I och med 
detta anser han att andlighet ses som ett vidare begrepp snarare än ett smalare 
begrepp av religion (Stifoss-Hansen, 1999; Ekedahl, 2002 s. 130). Ganzevoort 
pekar på tre problem med Pargaments copingteori. Den har ett för begränsat 
fokus, samt att religion inte används som en dynamisk process. Ganzevoort anser 
även att kvantitativ forskning använts men med för lite fokus på identitets- och 
kontextuella processer som kan påverka copingprocessen (Ganzevoort, 1998, s. 
261, s 273; Ekedahl, 2002, s. 313).  

2.2 Arbetsmodell 

2.2.1 Tillämpning av teori 
De två teorier som jag kommer att använda mig av är själavårdsteori och coping-
teori. Centrala begrepp som kommer att användas är: kontextuellt själavårdspara-
digm, pastoralkliniskt själavårdsparadigm, konfidentstyrd, personen, relationen 
och processen, tillhörighet, kontext, gemenskap samt självförståelse utifrån relat-
ionella nätverk i Pattons själavårdsteori. Därutöver kommer jag även att använda 
mig av religionspsykologisk copingteori om religion och coping där de centrala 
begreppen är: copingresurser, stress, orienteringssystem och copingstrategier. Be-
greppen utifrån religionspsykologisk copingteori är alla delar av hur en coping-
process kan gå till och vart en copingprocess kan leda i form av omvandlande 
eller bevarande av medel och mål till signifikans.  

Dessa begrepp kommer att appliceras på de handböcker jag valt att analysera i 
min uppsats vilket illustreras i den kommande figuren:  
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Figur 2.1 Teoretisk Arbetsmodell. 
  

De båda teorierna appliceras på Patton (2005) samt Bergstrand och Lidbeck 
(1997) därefter analyserar jag vilka copingresurser som finns representerade i de 
båda själavårdsparadigmerna. Copingresurserna som är funktionella copingstrate-
gier jämförs sedan ur de båda själavårdsparadigmen för att se skillnader och lik-
heter.  
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilka metoder som används. Då jag 
använder mig av handböcker om själavård som material så är kvalitativ ansats 
lämplig då jag söker i materialet efter copingresurser för själavårdares hantering 
av själavård. Jag skall även se på hur dessa kan skilja sig åt eller likna varandra i 
olika själavårdsparadigm. Den kvalitativa ansatsen är även religionspsykologiskt 
inriktad där jag vill utröna religiösa copingresurser i två olika själavårdsparadigm.  
Jag kommer vidare att beskriva vilka arbetssätt jag ämnar använda för min upp-
sats, detta finns under rubriken Induktion, deduktion och abduktion. Vidare kom-
mer jag att beskriva den typ av analys jag ämnar utföra, främst en teoristyrd ana-
lys, template analysis style. Även denna metod finns beskriven nedan med en ar-
betsmodell. Med denna analys vill jag se vilka copingresurser jag kan finna i 
Bergstrand och Lidbeck (1997) samt Patton (2005) och hur de uttrycks. Därefter 
kommer jag att beskriva de validitetskriterier jag strävar emot för denna uppsats. 

Materialet jag att analyserar har framkommit dels i diskussion med mina men-
torer under min prästutbildning samt genom samtal med min handledare. Jag 
kommer att använda mig av religionspsykologisk copingteori samt själavårdsteori 
för att analysera mitt material. Copingteorin kan belysa vilka resurser som en 
själavårdare har för att hantera sin roll som själavårdare. Själavårdsteorin berikar 
uppsatsen genom att ge olika vinklar på själavård och hur copingresurserna kan 
skilja sig åt eller likna varandra. Mer om detta kommer under resultat.  

3.1 Kvalitativ forskning  
Kvalitativa metoder beskriver och analyserar olika kännetecken och egenskaper i 
material. Kvalitativ forskningsmetod utgår ifrån studiesubjektens perspektiv sna-
rare än forskarens idéer, dvs. materialet står i fokus för kvalitativa metoder (Al-
vesson, Sköldberg, 2008, s. 17). Kvalitativ forskning ”… synliggör mångtydighet-
en när det gäller tolkningsmöjligheter och hur forskaren konstruerar det som be-
forskas…” (Ibid, s. 19). Vid tolkning får forskarens kontext stor betydelse. ”Målet 
är att utforska meningsinnehållet i sociala och kulturella fenomen så som de upp-
levs av de involverade själva i deras naturliga sammanhang” (Malterud, 2014, s. 
31). Kvalitativa metoder handlar snarare om nya frågor än universella sanningar 
där människors erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar mm studeras i 
händelser och beteenden. Det handlar snarare om att förstå än att förklara. Med 
kvalitativ forskning fås en ny förståelse inom området (Ibid, s. 33f).  

Generaliseringar ifrågasätts inom forskning, detta beror på sannolikhet och om 
undersökningen skrapar på ytan eller gör djupdykningar kan resultatet bli olika 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 52f). Generaliseringar kan göras men måste då 
göras gällande teori och material inom forskningen och inte bredare än så. 

Tolkningen är central för den kvalitativa forskningen, mönster letas efter och 
vilka mönster vi finner skiljer sig från olika forskare beroende av vilka mönster vi 
kan finna och känna igen. Forskaren själv är således det viktigaste redskapet. 
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Därmed bör forskaren belysa på vilket sätt hennes kontext bidrar till, eller färgar 
forskningen. En förförståelse hos forskaren är en nyckel för forskningen (Mal-
terud, 2014, s. 47f). Det vi bär med oss präglar hur vi läser vårt material och sedan 
även hur detta material tolkas.  

3.2 Deduktion, induktion och abduktion  
Inom den kvalitativa forskningen finns deduktion, induktion och abduktion. I det 
deduktiva arbetssättet går forskningen från det generella till det specifika, dvs. 
från det allmänna till det enskilda. ”Vi använder modeller, begrepp, och kategorier 
som redan finns för att placera aktuella fenomen där vi på förhand är överens om 
att de hör hemma.” (Malterud, 2014, s. 210). Induktivt arbetssätt arbetar motsatt 
från deduktivt. Där undersöker en istället en företeelse för att finna mönster. Nya 
klassificeringar, etiketter och fenomen formuleras. Malterud (Ibid, s. 211) menar 
att vi som forskare pendlar mellan det deduktiva och induktiva arbetssättet, men 
enligt Alvessons och Sköldbergs (2008) finns ett tredje arbetssätt.  

Att arbeta abduktivt är att gå mellan det empiriska materialet, teori och tillbaka 
igen. Abduktionen söker finna teoretiska mönster med hjälp av kunskap och refe-
rensramar. Abduktionen utgår från flera specifika fall för att därefter skapa möns-
ter (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 54f). Man söker således med abduktionen 
efter bakomliggande mönster som förklaringsmodell till beteende eller liknande. 
Den pendlar emellan empiri och teori för att söka förklaring till ett beteende eller 
handlingsmönster.  

För denna uppsats kommer jag i min forskningsprocess använda alla tre arbets-
sätten och jag börjar med att arbeta deduktivt där jag urskiljer relevanta begrepp 
från teorierna. Dessa begrepp är nämnda i teorikapitlet men nämns även här. Från 
pastoralkliniskt själavårdsparadigm används: konfidentstyrd, personen, relationen 
och processen. Från kontextuellt själavårdsparadigm används: tillhörighet, kon-
text, gemenskap samt självförståelse. Från copingteorin: stress, orienteringssy-
stem, copingresurser samt copingstrategier. Därefter kommer jag arbeta induktivt 
där materialet bearbetas och ett urval görs. Sedan ser jag till vilka begrepp som 
kan appliceras på materialet och detta är den abduktiva fasen i forskningsproces-
sen.  

3.3 Teoristyrd analys, template analysis style  
I denna uppsats ämnar jag använda mig av teoristyrd analys. Teorierna blir såle-
des referensramen för arbetet och ger en förståelse av sammanhanget företeelsen 
sker i (Malterud, 2014, s. 208). Analysmodellen kallas även template analysis 
style. Texten sorteras och hanteras utifrån bestämda kategorier och befintliga teo-
rier. Malterud (Ibid, s. 114) menar att detta analysförfarande är bra vid utveckling 
av nya beskrivningar, dock finns en risk att få fram redan funnen kunskap. Det 
kan finnas olika tolkningar i samma material. Teorin är stöd för bedömning av 
vilka tolkningar som är mest relevanta. Nedan är en modell från Malterud (Ibid, s. 
114) som jag ämnar använda mig av för min analys av mitt material.  
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Figur 3.1 Template analysis style (Malterud, 2014, s. 114) 

 
Kommentar till figuren ovan:  

1. Materialet som gås igenom (text).   
2. Sen appliceras teorierna på materialet och urval görs (identifiera enhet-

er). 
3. Urvalen sorteras efter teori, dvs. vad är copingresurserna och vad kän-

netecknar vilket själavårdsparadigm? (sortering) Viktigt att återgå till 
materialet. Vad ska med? 

4. Vad finns för likheter och skillnader i själavårdsparadigmen och vilka 
copingresurser finns i respektive paradigm? (samband) Här görs en 
sammanfattning av materialet och teorierna förs samman. Vad berättar 
materialet oss i relation till teorierna?  

5. Nu görs en liten utvärdering där jag ser om jag har tillräckligt med urval 
från mitt material (bekräftar). 

6. Går tillbaka till materialet (text) för att se om något viktigt lämnats ut-
anför urvalet som borde vara med. 

7. Därefter kan jag urskilja vad i materialet som kan anses vara pastoral-
kliniskt själavårdsparadigm, kontextuellt själavårdsparadigm samt vilka 
copingresurser som kan finnas i paradigmen och hur de förhåller sig till 
varandra med likheter och skillnader. Detta blir således analysen (rap-
port).  

 
 
 



 19 

3.4. Validitetskriterier  
För att göra en giltig forskning bör validitetskriterier tas i beaktande för det arbe-
tet berättar något om. Intern validitet handlar om vi valt ett sätt att undersöka på 
som berättar tillräckligt mycket av det vi ska undersöka (Malterud, 2014, s. 28). 
Har vi exempelvis använt relevanta begrepp, verktyg och metoder för det vi öns-
kar undersöka? I denna uppsats har jag valt att ständigt arbeta utefter ett antal be-
grepp. Från själavårdsteorierna har de båda själavårdsparadigmen olika begrepp 
som använts i analysen. Dessa begrepp är: kontextuellt själavårdsparadigm, pasto-
ralkliniskt själavårdsparadigm, konfidentstyrd, personen, relationen och proces-
sen, tillhörighet, kontext, gemenskap samt självförståelse utifrån relationella nät-
verk i Pattons själavårdsteori. Därutöver kommer jag även att använda mig av 
religionspsykologisk copingteori om religion och coping där de centrala begrep-
pen är: copingresurser, stress, orienteringssystem och copingstrategier.  

Begreppen från de olika själavårdsparadigmen är begrepp som beskriver hur 
dessa paradigm förhåller sig till själavårdare, konfident samt församling, dvs. hur 
själavårdsparadigmen är inriktade. Då dessa begrepp är beskrivande för de olika 
själavårdsparadigmen är dessa begrepp mycket relevanta och tillämpbara för 
denna uppsats då begreppen säger en hel del om själavårdspardigmen och hur 
dessa förhåller sig till själavårdare, konfident samt deras kontext. De begrepp som 
är använda från den religionspsykologiska copingteorin är delar av copingteorin 
som rör denna uppsats. Dessa utgör centrala delar av copingteorin men är endast 
delar av copingteorin, detta då jag enkom undersöker hur själavårdares copinre-
surser som funktionella copingstrategier ser ut i två böcker om själavård. Därmed 
är dessa begrepp mycket tillämpbara för denna uppsats och faller inom kriterierna 
för intern validitet. 

Överförbarhet, (extern validitet) är våra slutsatser giltiga i den kontexten som 
forskningen tillhör? Urvalet för forskningen blir därmed viktig (Malterud, 2014, s. 
28). Denna uppsats är inriktad på att se själavårdarens copingresurser och säger 
således enkom något om själavårdaren. Den är överförbar i den mån att den kan 
gälla själavårdare från olika samfund, män som kvinnor, samt olika yrkesroller 
som bedriver själavård som präster, pastorer, diakoner och lekmän.  

Inom extern validitet finns pragmatisk validitet, användbarhet. Detta innebär att 
forskningen i sig bör vara användbar av någon och bestämmer således giltigheten 
på forskningen (Malterud, 2014, s. 224). Malterud menar att pragmatisk valide-
ring handlar om relevansen efter forskningen är genomförd. I denna uppsats söker 
jag finna copingresurser som funktionella copingstrategier dvs. hur en själavår-
dare kan hantera en stressfylld situation i sin yrkesroll utifrån två böcker om 
själavård. Själavårdaren får således med denna uppsats veta vad två olika förfat-
tare beskriver för copingresurser som funktionella copingstrategier vid möte med 
svåra situationer i arbete som själavårdare. Med detta uppfyller uppsatsen kriteri-
erna för pragmatisk validitet.  

Kommunikativ validitet är en annan del av den externa validiteten, där det 
handlar om att i skriftlig form kunna formulera sig så att forskningen för läsaren 
blir förståelig. Malterud beskriver det så: ”Om vi inte klarar av att berätta för 
andra om det vi gjort, på ett sätt som andra förstår och godtar, förblir kunskapen 
privat” (Malterud, 2014, s. 222). I denna uppsats har jag med bästa förmåga för-
sökt att förklara för läsaren vad jag undersökt i denna uppsats. Önskan är att själa-
vårdare skall få hjälp med att veta hur en som själavårdare kan hantera svåra och 
stressfyllda situationer som kan uppstå.  



 20 

Konsistens, forskningen måste hålla ihop, dvs. ha en röd tråd igenom sig. Frå-
geställning, teori och metod måste fungera tillsammans och genomgående i hela 
arbetet (Malterud, 2014, s. 28f). För detta har jag valt begrepp inom de olika teo-
rierna, nämnda ovan, som ständigt varit en röd tråd i denna uppsats. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1 Resultat 
Under detta kapitel kommer jag att följa den arbetsmodell som finns beskriven i 
metodkapitlet. Resultatet startar i punkt ett i denna arbetsmodell där sedan punkt 
2-7 följer i analysen. Jag kommer nu att presentera det material som jag ämnar 
analysera för denna uppsats. Jag ger en översiktlig bild av böckernas innehåll 
samt motiverar mina urval för analysen samt motiverar vilka delar jag valt att inte 
ta med.  

4.1.1 Bergstrand & Lidbeck 1997  
Boken är tänkt som lärobok inom ämnet själavård för präster, pastorer och diako-
ner under utbildning, för redan arbetande själavårdare och för de med allmänt in-
tresse för själavård. Boken är skriven av två män hemmahörande i Svenska Kyr-
kan. Kapitlen är fördelade på de båda författarna och har således inte skrivits ge-
mensamt men med medhåll ifrån de båda.  

Boken är uppdelad i två huvuddelar med rubrikerna, Vad är själavård och Hur 
arbetar en själasörjare? Arbetsformer och arbetsmetoder. Den första huvuddelen 
innehar fem (5) kapitel varav jag har använt fyra för analys. Dessa fem kapitel tar 
upp exempel på själavårdande situationer och problematiserar utifrån dessa. Per-
spektivet växlar mellan konfidentens problematik och själavårdarens problematik 
i förhållande till konfident och sammanhang. Den andra huvuddelen har fokus på 
själavårdaren och dennes olika arbetssituationer inom själavården. Denna del har 
tretton kapitel varav jag har använt tolv för min analys. Perspektivet ligger främst 
på själavårdaren och dennes yrkesrolls olika situationer samt medel för själavård. 
Boken består av 207 sidor.  

Det första kapitlet i den första huvuddelen har jag inte använt för min analys då 
detta kapitel enkom innehåller exempel på hur själavård kan uppstå och i olika 
miljöer. Dessa exempel följer dock igenom hela boken och blir därmed en del av 
analysen när det gäller författarnas förslag på copingresurser. Resterande kapitel i 
denna del är använda för analysen nedan.  

Det sista kapitlet i boken i andra huvuddelen handlar om etik, detta kapitel har 
jag valt att inte lyfta in i min uppsats då jag anser att detta inte är relevant i fråga 
om copingresurser. Så totalt har jag valt bort två kapitel från boken att inte ta med 
i denna uppsats.  

Resterande kapitel har jag läst igenom noggrant och därefter sorterat vad som 
är relevant för min uppsats och vad som kan relateras till de teorier som skall an-
vändas i uppsatsen.  

4.1.2 Patton 2005 
Boken är skriven som en guide, en vägledning för själavårdare. Mycket av inne-
hållet handlar om att utveckla egen kunskap och att boken i sig kan vara en hjälp, 
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ett redskap för att fortsätta utvecklas som själavårdare. Boken består av åtta kapi-
tel varav jag använt mig av sex av dessa för min uppsats. Boken består av 122 
sidor.  

De tre första kapitlen handlar om själavårdarens egen kunskap och erfarenhet 
och hur denna kan användas i själavården samt var denna kunskap går att finna. 
De behandlar frågan om att vara närvarande och lyssnande som själavårdare i 
samtalet med en konfident samt vad själavårdaren representerar i sin yrkesroll. 
Kapitel fyra handlar om att i sorg och saknad vara en representant för församling-
en. Kapitel fem och sex handlar om att vara själavårdare för sjuka människor både 
vad gäller fysisk och psykisk ohälsa och vad det innebär för själavårdaren.  

De kapitel jag valt att inte ta med i denna uppsats handlar om rådgivning, ex-
empelvis familjerådgivning snarare än själavård. Skälet till att kapitlet inte tagits 
med är för att mitt arbete fokuserar enkom på själavård.  

Såsom nämnts med den andra själavårdsboken har jag vid bearbetning läst ige-
nom boken noggrant och markerat det som varit intressant för de teorier jag an-
vänder mig av. Således har boken kategoriserats och analyserats för att se vad som 
stämmer in med ovan beskrivna teorier. Analys av bearbetat material presenteras 
under 4.2.   

4.2 Analys 

4.2.1 Pastoralkliniskt själavårdsparadigm 
Bergstrand och Lidbeck (1997, s. 29) nämner problematik med att vara själavår-
dare. I pastoralkliniskt själavårdsparadigm är konfidenten i fokus. Med sådant 
fokus kan det vara problematiskt i svåra situationer för själavårdaren där det finns 
begränsningar.  Exempelvis om konfidenten behöver terapi eller själavårdaren inte 
innehar rätt verktyg eller utbildning för att kunna hjälpa konfidenten kan detta 
innebära stress för själavårdaren. Själavården handlar om att bejaka evangeliet 
inifrån, koppla ihop konfidentens liv med Jesu liv, och bibelns berättelser dvs. 
sätta relationen i fokus (Ibid, 1997, s. 44), vilket är ett tydligt exempel på pasto-
ralkliniskt själavårdsparadigm (Ekedahl, 2010, s. 116). Själavården sker på konfi-
dentens initiativ och när konfidenten på allvar kan anförtro sig till själavårdaren 
(Bergstrand & Lidbeck, 1997, s. 37). Konfidenten är den som skall tjänas. Själa-
vården blir således konfidentstyrd.  

Själavården skall gå i linje med resten av kyrkans verksamhet, dvs. det ska fin-
nas en överrensstämmelse mellan det som sägs i själavården och det som förkun-
nas i högmässorna, detta för att hela församlingslivet skall kännas bekant oavsett 
om det är i mässan eller i den enskilda själavården. Detta gränsar mot kontextuellt 
själavårdsparadigm snarare än pastoralkliniskt själavårdsparadigm, där konfiden-
tens liv i församlingen är viktig att värna om (Bergstrand & Lidbeck, 1997, s. 
44ff; Ekedahl, 2010, s. 117). Bergstrand och Lidbeck (1997, s. 55f) menar dock 
att själavården inte nödvändigtvis behöver vara knuten till kyrkans sammanhang 
och gemenskap utan själavård kan även ske på sjukhus, fängelser och ålderdoms-
hem där konfidenten kan vara isolerad från församlingens gemenskap. Oavsett 
skall själavårdaren möta konfidenten utifrån dennes kontext. Det är tydligt att 
detta är pastoralkliniskt själavårdsparadigm med konfidenten i centrum där relat-
ionen mellan konfident och själavård är mycket viktig (Bergstrand & Lidbeck, 
1997, s. 55f).  
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I den enskilda själavården får konfidenten möjlighet att berätta om det som berör, 
ett sätt att få dela liv, en viktig relation som är accepterande och förstående. Det 
viktigaste i själavården är samtalet/lyssnandet (Bergstrand & Lidbeck, 1997, s. 
75f, s. 94; Ekedahl, 2010, s. 116).  

Krishantering, eller modeller för krishantering såsom olika stadier i kriser eller 
nådens ordning är redskap som själavårdaren kan ha för att göra sig en bild av var 
konfidenten befinner sig i sin kris. Det kan vara både en tillgång, om konfidentens 
egen berättelse avlyssnas och denne sätts i centrum, och en begränsning att ha 
kunskap om krisens grammatik och nådens ordning. Problematiken kan vara att 
själavårdaren sätter en etikett på var konfidenten befinner sig som kanske inte 
stämmer överens med konfidentens bild av sin egen process. Därav, sett till konfi-
denten, något som den pastoralkliniska själavården gör där konfidenten styr 
agenda och själavårdarens roll är att vara lyssnande och en medvandrare, bör man 
vara försiktig med dessa etiketter (Bergstrand & Lidbeck, 1997, s. 125; Ekedahl, 
2010, s. 116).   

Bergstrand och Lidbeck menar att själavårdarens redskap är samtalet och hen 
bör inte förkunna i själavården där det istället bör vara ett ömsesidigt talande och 
lyssnande. Det viktiga är således personen, relationen och processen, ett tydligt 
exempel på pastoralkliniskt paradigm (Bergstrand & Lidbeck, 1997, s. 170; Eke-
dahl, 2010, s. 116).  

4.2.2 Kontextuellt själavårdsparadigm 
Patton (2005, s. 5) menar att konfidenten skall hjälpas utifrån förståelsen om kon-
fidentens egen kontext och relationella nätverk, något som kan ses som både kon-
textuellt och pastoralkliniskt själavårdsparadigm. Själavård handlar om att kunna 
förmedla trygghet och förtrolighet med det vardagliga sekulära språket då själa-
vård ofta handlar om det vardagliga livet (Ibid, s. 9). Själavård sker för försam-
lingen och relationerna i församlingen, för att stärka relationer och människor som 
på olika sätt är eller blivit främmande för församlingen. Församlingen i sig stär-
ker, enligt Patton, (Ibid, s. 10f) människors individualitet samt tillhörighet och 
därmed blir de en styrka för och i församlingen.  

En viktig del av själavården är att som själavårdare vara närvarande med konfi-
denten och dennes känslor oavsett om de är smärtsamma eller irrationella. Det är 
en viktig del av att vara själavårdare, att finnas där när andra i konfidentens liv 
inte kan eller orkar. Att våga och orka vara med i relation med konfidenten är att 
vara en del av dennes relationella nätverk (Patton, 2005, s. 17; Ekedahl, 2010, s. 
117).  

Som själavårdare representerar denne Gud och församlingen och påminner 
konfidenten om Guds och församlingens närvaro i dennes liv (Patton, 2005, s. 22, 
s. 35; Ekedahl, 2010, s. 117). Själavårdaren är således inte bara sig själv utan även 
en representant för Gud och konfidentens relation med Gud och församlingen. 
Själavården blir ett sätt att visa på gemenskap.  

Patton (2005, s. 36) använder sig av symboliken i bibelberättelsen om ”det för-
lorade fåret”. Han menar att själavården är ett sätt att förena konfidenten, som är 
förlorad på något vis, med flocken, dvs. församlingen. Konfidenten är en viktig 
del av gemenskapen, vilket ger en tydlig bild av hur Patton (2005) passar in i kon-
textuellt själavårdsparadigm. Själavårdarens roll handlar om att vara en represen-
tant för hela församlingen för den konfident som kommit bort ifrån församling 
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psykiskt eller fysiskt. Själavårdarens roll blir att vara en herde, som för flocken 
samman och leder det bortsprungna fåret tillbaka på rätt väg (Ibid, s. 60).  
Liksom konfidenten är en del av ett större sammanhang, en församling, är även 
själavårdaren en del av ett större sammanhang och det är kollegiet i den försam-
ling där själavårdaren arbetar (Ibid, s. 103).   

4.2.3 Copingresurser i pastoralkliniskt själavårdsparadigm 
Bergstrand och Lidbeck använder sig i sin bok Själavård 1 (1997) av exempel på 
själavårdssituationer och problematiserar utifrån dessa. Nedan kommer jag att ta 
upp flera exempel på copingresurser som jag uppmärksammat i Bergstrand & 
Lidbeck (1997) utifrån pastoralkliniskt själavårdsparadigm. 

I ett av exemplen lyfter de hur själavårdaren blir osäker, en form av stress, på 
konfidenten och menar att själavårdaren borde ta upp denna problematik i egen 
handledning (Bergstrand, Lidbeck, 1997, s. 29). Detta är en form av copingresurs 
som kan vara en del av själavårdarens orienteringssystem och som kan användas, 
som copingstrategin religiöst stöd, för själavårdaren. ”Egen handledning hjälper 
oss att lära av erfarenheterna i tjänst.” (Ibid, s. 174). Det finns även konsultation 
där man som själavårdare kan tala med en erfaren kollega eller specialist om pro-
blem med en konfident eller eventuell behandlingsmetod (Ibid, s. 177).  

Ett annat fall tas upp om en ung kvinna som berättar om en upplevelse av ett 
möte med Gud, hon berättar även om en tragisk uppväxt. Mötet uppstår relativt 
spontant och Bergstrand och Lidbeck (1997, s. 31) resonerar ifall det inte hade 
varit en psykolog hon borde ta hjälp av när det kommer till hennes uppväxt. Här 
inser han sina begränsningar, där gränsdragning just kan vara en copingstrategi 
som han har tillgång till genom sina egna copingresurser utifrån sitt orienterings-
system dvs. genom tidigare erfarenheter. Denna gränsdragning kan även gälla för 
hur själavårdaren kan lägga upp själavårdsamtalen, hur många samtal det bör bli 
och under hur lång tid, dvs. hur ofta själavårdare och konfident träffas. Denna typ 
av gränsdragning som copingresurs blir till av erfarenhet som bevarats i själavår-
darens orienteringssystem. (Ibid, s. 168). Att förstå sin egen miljö och kontext är 
en förutsättning, en copingresurs för att även inse att en som själavårdare är präg-
lad av sin egen miljö, detta innebär även att konfidenten har sin kontext och sin 
miljö att förhålla sig till som kan skilja sig från själavårdarens (Ibid, s. 55).   

Bön och bikt nämns som möjliga redskap i själavården (Bergstrand & Lidbeck, 
1997, s. 94, s. 103), detta kan även användas av själavårdaren själv som funktion-
ella copingstrategier och därmed som resurser för coping. I bönen kan själavårda-
ren be om Guds beskydd, både för sig själv och för sin konfident.  

Kunskap om krisens grammatik, även kallat i Bergstrand och Lidbeck för kris-
mönster, (1997, s. 125f), kan vara en copingresurs som hjälper en själavårdare att 
lättare kunna vara medvandrare till sin konfident även om själavårdaren inte har 
vidare utbildning i psykologi eller terapi (Ibid, s. 124f). Även såsom kunskap i 
nådens ordning kan vara en copingresurs i själavårdarens orienteringssystem som 
ger en mer kristen teologisk modell för stress och krishantering. Detta är steg och 
teorier för hur den individuella tron mognar eller utvecklas hos konfidenten. Som 
själavårdare kan en med nämnda krishanteringsmodeller underlätta genomgången 
av de olika faserna dels för att hantera sin egen stress samt konfidentens. Faran 
med detta kan vara att man placerar in konfidenten i faser istället för i upplevelser. 
Det kan således vara både en resurs och en börda att ha kunskap om krisens 
grammatik och nådens ordning (Bergstrand & Lidbeck, 1997, s. 125; Ekedahl, 



 25 

2010, s. 116). Dessa modeller och mönster bör först bearbetas inom själavårdaren 
själv innan hen kan applicera dessa på konfidenten. Detta kan göras i handledning 
och i egen själavård, detta är exempel på två typer av copingstrategier som hör 
samman med själavårdarens orienteringssystem. 

Det finns även själavård i form av telefonjour (Bergstrand & Lidbeck, 1997, s. 
143). Denna typ av själavård kan i sig bli svårare då det finns risk att inte kunna få 
lika bra resultat som när man möter en konfident personligen. Det krävs i sådana 
situationer att själavårdaren själv sänker sin ambitionsnivå, dvs. att se sina egna 
begränsningar för telefonsamtalet för att inte hamna i stressfyllda situationer. 
Jourteam är inte ovanliga som copingresurser där det finns utrymme för att disku-
tera problematiken i själavården som sker över telefon eller chatforum. I dessa 
möten/konferenser med jourteamet finns möjlighet att lyfta svårigheter, besvikel-
ser samt som tidigare nämnts, ambitionen.  

Det finns fler copingresurser att ta vara på som själavårdare. Exempelvis kan 
man som själavårdare gå fortsättningskurser i själavård (Bergstrand & Lidbeck, 
1997, s. 173). Denna fortbildning och träning kan ge fördjupade insikter hos 
själavårdaren inför sin egen yrkesroll och utöka sina copingresurser i orienterings-
systemet för att bättre kunna hantera stress i rollen som själavårdare.  

4.2.4 Copingresurser i kontextuellt själavårdsparadigm 
Att vara själavårdare och hjälpa människor handlar både om hur man som själa-
vårdare skall vara och vad man skall göra (Patton, 2005, s. 7). Rollen handlar om 
sitt sätt att vara, göra och veta, livserfarenhet är en stor del av själavårdarens vis-
het. Erfarenhet får man även som själavårdare genom att utöva själavård, dela 
detta kollegor emellan samt reflektion över meningen med själavården. Detta är 
copingresurser som blir viktiga i orienteringssystemet (Patton, 2005, s. 9; Parga-
ment, 1997, s. 97). Att utvecklas och lära sig hantera stressfyllda situationer 
kommer av konfidenten och själavårdarens gemensamma upplevelser. För att ut-
vecklas och lära sig hantera sin roll som själavårdare menar Patton med stöd hos 
Kierkegaard (Patton, 2005, s. 10) att man som själavårdare bör vara engagerad, ha 
självinsikt och reflektion i sitt arbete vilket är viktiga copingresurser.  

Gruppsamtal eller handledningssamtal i grupp, om själavård, hjälper att stärka 
själavårdarens självinsikt och inte objektifiera konfidenterna. Andra själavårdares 
reflektion hjälper till att öka medvetenheten och inlärningen av själavården genom 
att med erfarenheter från flera själavårdare se på svåra situationer och belysa 
eventuell problematik från olika synvinklar samt erbjuda lösningar. Här blir kol-
legor copingresurser för den enskilda själavårdaren (Patton, 2005, s. 12). Oriente-
ringssystem på gruppnivå aktiveras i samband med grupphandledning. Alternati-
vet finns även att som själavårdare eller församling anlita en konsult som har mer 
expertis på området. Ögon som kommer utifrån som kan ge tips kan vara mycket 
värdefullt för att se på en viss problematik ifrån en helt annan synvinkel, där för-
samlingens sammanhang inte påverkas såsom det kan göra för kollegorna i för-
samlingen (Ibid, s. 12f). Patton menar att konsultens fokus ligger enkom på situat-
ionen medan kollegorna även kan ha själavårdarens intresse i fokus. Konsulten 
blir således mer objektiv och kan vara en viktig copingresurs för själavården där 
själavårdaren själv kan vilja försvara sig i situationen.  

Bönen är en viktig copingresurs i orienteringssystemet och för själavårdarens 
copingstrategi vilket kan fungera som vägledning i speciella situationer (Patton, 
2005, s. 22). Den kan även fungera som redskap och resurs för att bli och vara sitt 
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mest fulländade jag som själavårdare, en medvetenhet om den egna kontakten 
med Gud. Relationer i den mån de är fungerande kan finnas som resurser för 
själavårdarens coping.  

Utbildning, där man får möta sin egen ångest och lära av den som själavårdare 
kan bli en copingresurs i själavårdarens orienteringssystem som kan bli mycket 
värdefull. När detta sedan delas i gruppsamtal med kollegor fungerar de som ång-
estdämpande för själavårdaren och dennes möte med stress i sin yrkesroll. Själa-
vårdarens ångest eller stress i själavård måste enligt Patton (2005, s. 38) upplevas, 
uppmärksammas, delas och läras av, inte förnekas. Detta är copingresurser som 
själavårdaren kan ha nytta av för att hantera sin egen stress samt ångest i själa-
vård.  

Gränser och begränsningar, dvs. copingstrategin gränssättning, är viktiga för 
konfidentens relation till sin själavårdare och vice versa. Dessa gränser finns för 
både för själavårdare och konfident (Patton, 2005, s. 40f). Gränser kan gälla fysisk 
beröring, tidsbestämmelser samt privatliv. En själavårdare bör således använda 
sitt liv som erfarenhet men inte blanda sitt eget liv med konfidentens liv. Det är 
även viktigt att se till de egna begränsningarna som själavårdare. Vid exempelvis 
missbruk kan själavårdarens roll vara viktig i fråga om att hjälpa till att belysa 
grunden till missbruket, men att få bukt med missbruk i sig bör göras av specia-
lister på missbruksproblematik. Det blir således mycket viktigt som copingresurs i 
orienteringssystemet att veta när en som själavårdare inte räcker till utan istället 
bör rekommendera annan form av stöd och hjälp för konfidenten (Ibid, s. 77f). 
Detta leder till en ny copingresurs. Att veta och känna till vad det finns för olika 
andra instanser för människor i närområdet att hänvisa till blir viktigt och hjälper 
att avlasta när det gäller stress från själavårdaren (Ibid, s. 79).  

 

4.2.5 Likheter och skillnader av copingresurser i pastoralkliniskt 
själavårdsparadigm och kontextuellt själavårdsparadigm 
I detta kapitel jämförs de olika själavårdsparadigmen för att se likheter och skill-
nader i copingresurser utifrån den analys som genomförts av de båda själavårds-
böckerna.  

Handledning återkommer i de båda själavårdsböckerna. De förespråkar båda 
flera typer av handledning för själavårdaren, dels handledning i form av grupp-
samtal, egen handledning och handledning i form av att ta in konsulter eller speci-
alister för att rådgöra med. I kontextuellt själavårdsparadigm, som är representerat 
i Patton (2005) är det främst handledning i gruppsamtal med kollegor som före-
språkas. Med tanke på den kontextuella synen på människan som en del av en 
större kontext där relationella nätverk blir en stor del av individens liv är just så-
dan typ av handledning föga förvånande. Bergstrand och Lidbeck (1997) skiljer 
sig från detta då de förespråkar handledning i grupp (jourteam) samt enskild hand-
ledning där själavårdaren kan få stöd från en person, exempelvis kollega eller 
mentor. Likheterna är således att de båda själavårdsparadigmen menar att enskild 
handledning kan vara en copingresurs i själavårdarens orienteringssystem men att 
de skiljer sig från egen handledning och handledning i form av gruppsamtal.  

Gränsdragning och begränsning är copingstrategier och därmed copingresurser 
som nämns i de båda själavårdsparadigmen. Begränsningar i form av att se sina 
egna begränsningar och när man bör rekommendera en konfident vidare för be-
handling finns nämnt både i Patton (2005) samt i Bergstrand och Lidbeck (1997). 
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Även gränsdragning såsom rum och plats samt hur länge en själavårdare bör träffa 
sin konfident finns nämnt i de båda själavårdsböckerna och finns således repre-
senterade i de båda själavårdsparadigmen.  

 Bön som copingstrategi finns omnämnt i de båda själavårdsparadigmen. Hur 
bönen kan vara en copingresurs för själavårdarens orienteringssystem skiljer sig 
dock åt lite i de båda själavårdsparadigmen. Medan Bergstrand och Lidbeck 
(1997) menar att bönen kan användas som redskap för att be om Guds beskydd 
menar Patton (2005) att bönen kan fungera som vägledning och som stöd för att 
bli sitt mest fulländade jag som själavårdare.  

Även utbildning eller fortbildning finns i de båda själavårdsparadigmen som 
copingresurser som del i själavårdarens copingstrategier. Både Bergstrand och 
Lidbeck (1997) samt Patton (2005) menar att detta bidrar till själavårdarens egen 
förmåga att hantera sin egen ångest och stress i arbetssituationen.   

I Bergstrand och Lidbeck (1997) nämns copingresurser som jag inte kunnat 
finna i Patton (2005). Denna copingresurs är krismönster samt nådens ordning, 
dvs. att själavårdaren har kunskap om och kan identifiera konfidentens olika faser 
för sorgearbete eller krishantering. Detta kan fungera som copingresurs för själa-
vårdaren då själavårdaren kan vara med i hur processen hos konfidenten uttrycker 
sig och därmed inte bli stressad av situationen.   

Det finns fler likheter mellan de olika själavårdsparadigmens copingresurser än 
det finns skillnader dock blir förhållningssättet eller ingången till de olika co-
pingresurserna olika beroende på vilket själavårdsparadigm en utgår ifrån. An-
tingen mer åt det relationella, dvs. kontextuellt själavårdsparadigm eller mer kon-
fidentstyrt.  

I orienteringssystemet finns olika nivåer för att hantera stress: individuell, 
grupp och organisation. De båda själavårdsparadigmen har olika fokus vad gäller 
detta. Bergstrand och Lidbeck (1997) har främst individuell nivå och gruppnivå 
exempelvis vid handledning medan Patton (1997) fokuserar mer på grupp- och 
organisationsnivå. De har dock båda inslag av alla nivåer i orienteringssystemet 
men de har olika betoningar.  

 

4.3 Slutsatser 
1. Vilka copingresurser erbjuds för själavårdare av pastoralkliniskt själavårdspa-
radigm? 
Inom pastoralkliniskt själavårdsparadigm erbjuds copingresurser såsom, handled-
ning, både enskild och i grupp, gränsdragning och att se sina begränsningar, bön, 
att be om andens beskydd både för sig själv och konfidenten, utbild-
ning/fortbildning samt identifiera faser i krismönster och nådens ordning. Alla 
dessa copingresurser finns att tillgå enligt Bergstrand och Lidbeck (1997) för att 
skapa en funktionell copingstrategi i sin yrkesroll som själavårdare.  

 
 
 

2. Vilka copingresurser erbjuds för själavårdare av kontextuellt själavårdspara-
digm? 
Inom kontextuellt själavårdsparadigm erbjuds copingresurser såsom: handledning, 
främst i grupp och i organisationen, gränsdragning, både vad gäller rum och tid 



 28 

samt vad gäller egen kunskap och dess begränsning på densamma, bön, i form av 
att be om att bli sitt bästa jag, samt utbildning/fortbildning. Dessa är de copingre-
surser som kan identifieras i Patton (2005) och som kan fungera som funktionella 
copingstrategier för själavårdarens coping i sin yrkesroll.  

 
3. Vilka likheter och skillnader kan urskiljas? 
Copingresurser som finns representerade i de båda böckerna är: handledning, 
gränsdragning, bön, samt utbildning/fortbildning. De olika böckerna represente-
rade var sitt själavårdsparadigm och nivåerna på resurserna skiljde sig åt mellan 
de olika själavårdsparadigmerna. Pastoralkliniskt själavårdsparadigm som är re-
presenterat i Bergstrand och Lidbeck (1997) hade mer individuellt fokus vad gäl-
ler copingresurser medan kontextuellt själavårdsparadigm som Patton (2005) re-
presenterar främst hade grupp- eller organisations nivå på de copingresurser som 
framkom genom analysen. Det visade sig även att det i båda paradigmerna fanns 
inslag från det andra paradigmet vilket inte är föga förvånande då de båda upp-
kommit som en reaktion på det klassiskt kerygmatiska paradigmet. Detta innebär 
att det finns överlappande områden när de båda paradigmerna jämförs. 
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera hur min uppsats förhåller sig i jämförelse 
med de teorier och metoder jag använt mig av samt i förhållande till resultatet av 
forskningsgenomgången.  

Jag kommer även att föra fram och diskutera frågor som kommit upp under 
mitt arbete som kan vara intressant för fortsatta studier samt en kritisk diskussion 
av det material jag använt mig av för att analysera.  

5.1 Teoretisk reflektion 
För denna uppsats har jag använt mig av religionspsykologisk copingteori samt 
själavårdsteori. Jag har för denna uppsats inte använt mig av hela teorierna utan 
endast fokuserat på vissa delar. I copingteorin har jag fokuserat på stress, oriente-
ringssystem, copingstrategi och copingresurser. Copingteorin i sig täcker mer än 
det jag valt att ta med för denna uppsats. Detta beror på att jag för detta arbete 
velat se om jag kan finna verktyg dvs. resurser för själavårdaren som hen kan an-
vända sig av för att hantera stress i sin yrkesroll som själavårdare. Teorin, som jag 
anser det, utvecklad av Pargament har sitt fokus på den som söker hjälp mer än 
den som tar emot den som söker hjälp. Därav har det varit av vikt att även an-
vända mig av Ekedahl (2002) som i sin avhandling behandlar hur sjukhussjäla-
vårdare har hanterat sin tid som själavårdare på sjukhus. Det som skiljer min upp-
sats från både Pargament och Ekedahl ligger i att de undersökt hur de redan har 
hanterat stress dvs. vilka copingmetoder de redan har använt, medan jag försöker 
se om jag kan finna verktyg för att lära sig hur man ska hantera stressfyllda situat-
ioner. Min undersökning ligger som ett förebyggande arbete innan själavårdaren 
stöter på stress i sitt yrke, medan Ekedahl undersöker hur själavårdare redan har 
hanterat sin tid som själavårdare på sjukhus och ännu gör. När fokus skiftas från 
den som behandlas till den som behandlar blir det viktigare att se till de copingre-
surser som kan vara funktionella copingstrategier i själavårdarens väg till signifi-
kans, dvs. coping snarare än själva copingprocessen i efterhand. Min uppsats an-
ser jag har hjälpt att belysa copingresurser från ett inifrån själavården perspektiv, 
som fokuserar på själavårdarens religiösa copingresurser.  

Från själavårdsteorin har jag enkom valt att använda två paradigm av tre själa-
vårdsparadigmen. Det klassiska paradigmet är äldre än både det pastoralkliniska 
och kontextuella själavårdsparadigmet. Att ta med böcker som representerar alla 
tre själavårdsparadigm hade givetvis berikat min uppsats särskilt när det gäller att 
se på likheter och skillnader. I sig hade det varit intressant att se jämförande stu-
dier i själavårdsparadigmen med ett religionspsykologiskt copingteorietiskt per-
spektiv. Detta hade dock överskridit den begränsade omfattningen av en uppsats 
på c-nivå. Jag tror att det idag kan vara svårt att hitta modern själavårdslitteratur 
som uttrycker ett klassiskt själavårdsparadigm ändock, om det finns, hade detta 
varit mycket intressant. 
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I kritiken av Pargaments (1997) copingteori menar Stifoss-Hansen (1999) att Par-
gaments användning av det heliga (the sacred) är för bred och svår, detta kan jag 
till viss del hålla med om. I min uppsats blir detta dock inget problem då jag skri-
ver i en kristen kontext där begrepp som det heliga inte är problematisk utan en 
del av det kristna språket. I arbeten som skrivs i andra religiösa kontexter som inte 
är kristen kan detta dock vara problematiskt.  

5.2 Metodisk reflektion 
Metoden som använts för denna uppsats är en teoristyrd analys, templete analysis 
style. Denna metod finns beskriven i metodkapitlet där det även finns med en ar-
betsmodell för denna innehållsanalys. Metoden för mitt arbete fungerade då jag 
hela tiden växlade mellan material och teori för att kunna finna ett resultat på min 
frågeställning. Analysen innebär att man växlar mellan teori och material där ur-
val görs. Således har inte hela materialet använts till uppsatsen dock har hela 
materialet gåtts igenom för att se vad som är relevant för min studie i relation till 
mina valda teorier. Denna metod anser jag var användbar för mitt arbete då jag i 
bearbetning av materialet blev mycket bekant med det material som är analyserat i 
denna uppsats. Med detta sagt anser jag att jag har uppfyllt kriterierna med denna 
metod för intern validitet. Om jag istället valt ett annat arbetssätt och en annan 
metod kan resultatet ha blivit annorlunda. Om jag exempelvis arbetat induktivt 
med en hermeneutisk metod hade jag fått en mer ingående kartläggning av 
materialet. Jag anser däremot inte att jag fått fram andra eller fler copingresurser i 
min analys. Med begreppen som verktyg för att analysera materialet har jag mer 
ingående detaljstuderat materialets text där ett induktivt arbetssätt hade uppmärk-
sammat mer av materialet i sig.  

Urvalet som gjorts har kommit att handla om att se själavårdens roll och möte 
med stress. Det är detta urval som kommit med för analys. Det som har valts bort 
ifrån mitt material har varit det som handlat om konfidenten samt det som behand-
lat hur själavårdaren bör/ska tänka på inför samtal med konfident. Det som berört 
hur själavårdaren kan eller bör hantera svårigheter som själavårdare är det urval 
som använts för uppsatsen. Jag anser att andra hade funnit samma copingresurser i 
det material jag använt mig av. För att uppfylla extern validitet är nämnt ovan i 
metodkapitlet två olika kriterier: pragmatisk validitet samt kommunikativ validi-
tet. Pragmatisk validitet anser jag är uppfyllt då jag funnit copingresurser som 
funktionella copingstrategier för själavårdaren, dvs. att själavårdaren i dessa två 
böcker kan finna sätt att hantera stressfyllda situationer som kan uppstå i själavår-
den. Jag anser även att jag uppfyllt kommunikativ validitet då jag i denna uppsats 
efter förmåga försökt att använda mig av ett språk som riktar sig till själavårdare. 
Därmed anser jag även att jag uppfyllt kriterierna för extern validitet.  

Jag anser även att jag uppfyllt validitetskriteriet konsistens då det finns en ge-
nomgående röd tråd igenom hela uppsatsen där begrepp som rör uppsatsen stän-
digt lyfts fram för att göra vägen genom uppsatsen tydlig för läsaren.  

5.3 Empirisk reflektion 
Resultatet i denna uppsats har visat att det finns copingresurser som kan fungera 
som funktionella copingstrategier i de själavårdsparadigm som jag för denna upp-
sats valt att analysera. De arbeten jag stötte på under min forskningsgenomgång 
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har varit intressanta då de belyst hur människors coping ser ut i olika samman-
hang. Ekedahls (2002) avhandling har berikat min uppsats då den tar upp coping-
processer hos själavårdare i en specifik miljö, nämligen sjukhus. Från denna av-
handling har jag funnit mer specifika religiösa copingstrategier som kunnat an-
vändas som stöd för denna uppsats. Skillnaden ligger i att min uppsats söker se 
copingresurser som kan användas som funktionella copingstrategier medan 
ekedahls avhandling behandlar hur sjukhussjälavårdare har hanterat sin 
stress dvs. hur de har använt copingmetod.  

I forskningsgenomgången fann jag även ett arbete som behandlade utbrändhet 
hos präster och orsak till detta (Petré, 2013). Arbetet använde sig av Lazarus co-
pingteori som inte innefattar religiös coping såsom Pargaments och Ekedahls co-
pingteori gör. Dock var det intressant då det behandlar präster utifrån deras ar-
betssituation vilket även min uppsats gör. Denna uppsats ledde mig vidare till ett 
arbete om utmaningar för präster idag av Valerie DeMarinis. Precis som föregå-
ende arbete analyseras vad som kan göras i förebyggande syfte för själavårdare, 
vilket gränsar till mitt eget arbete. Jag söker efter copingresurser som själavårdare 
skulle kunna använda som funktionella copingstrategier i sin yrkesroll som själa-
vårdare medan DeMarinis ser till prästens arbetsplats och fokuserar på problema-
tiken i mötet med det mångkulturella och mångreligiösa och de höga krav som 
ställs på själavårdaren i och med detta.  

Den uppsats jag fann i DiVa (Löfgren, 2013) som handlar om Luthers trettio 
själavårdsbrev och copingstrategier i dessa, ligger nära denna studie. Materialet vi 
har använt os av skiljer sig dock åt då mitt material är böcker om själavård riktat 
till själavårdare eller människor intresserade av själavård medan denna uppsats 
använder sig av historiska brev adresserat till konfidenter. Således skiljer sig våra 
arbeten då subjekten är olika. Kanske kan detta då skilja sig i vilka typer av co-
pingstrategier som blir användbara för själavårdaren. Däremot har vi i sig funnit 
copingresurser som funktionella copingstrategier.  

5.4 Bidrag 
Jag anser att mitt arbete kan vara bidragande i att visa på vilka copingresurser dvs. 
funktionella copingstrategier som kan finnas till hands för själavårdare. Kanske 
kan detta bidra till fortsatt forskning för att exempelvis ge människor som utbildar 
sig till yrken, där själavården är en del av arbetet, kan rusta sig mer inför utma-
ningen att arbeta som själavårdare. Jag anser att det är av stor vikt att belysa till-
gängliga copingresurser, då det kan vara svårt att veta hur man ska eller kan han-
tera stress i själavården som själavårdare. Stor del av kunskapen om själavård 
kommer från att utöva den och sedan bygga på med utbildning därefter.  

5.5 Avslutande reflektion 
Något jag reagerat på under denna uppsats gång är bland annat varför inte fler 
religiösa riter finns med som copingresurser i det material jag studerat. I kristna 
organisationer finns riter att tillgå, som att gå i mässan och få förlåtelse för sina 
tillkortakommanden. En sådan copingresurs förväntade jag mig finna när jag bör-
jade med denna uppsats men fann det inte i de böcker jag valt för analys. Däremot 
finns det riter beskrivna i Pargaments teori som en copingstrategi.  
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Jag har även reagerat på språket i det material jag analyserat. Bergstrand och 
Lidbeck (1997) skriver mycket lite om Gud, Jesus och anden som krafter som 
verkar i konfidentens och själavårdarens liv samt i själavårdssamtalet. Endast en 
gång har författarna nämnt anden som en kraft som är med i samtalet och endast 
en gång skrivit om Gud som religiöst stöd för både själavårdare och konfident. 
Patton (2005) har på ett mer självklart sätt vävt in Guds närvaro i sin bok. Kanske 
är detta en konsekvens av de olika kontexter som böckerna är skrivna i. Bergs-
trand och Lidbeck (1997) skriver i en svensk kontext medan Patton (2005) skriver 
i en amerikansk kontext.   

Vidare anser jag att det vore intressant att belysa fler copingresurser för själa-
vårdaren genom att exempelvis studera mer litteratur, alternativt skriva en själa-
vårdsbok med fokus på stresshantering för själavårdaren. Exempelvis skulle frå-
geställning för fortsatta studier vara: Vad finns för copingresurser att tillgå i oika 
själavårdsböcker? Skiljer sig copingresurserna beroende på samfund/religiös or-
ganisation? Hur skiljer sig copingresurserna i de olika själavårdsparadigmerna? 
Vad finns det för skillnader och likheter på copingresurser i olika länder?   
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Sammanfattning 

Detta är en uppsats som via två olika själavårdsparadigm, kontextuellt själa-
vårdsparadigm samt pastoralkliniskt själavårdsparadigm söker finna copingresur-
ser i orienteringssystemet som kan fungera som funktionella copingstrategier för 
själavårdarens stresshantering i sin yrkesroll som själavårdare. Jag söker efter att 
finna likheter och skillnader själavårdsparadigmen emellan. Frågeställningarna i 
denna uppsats är följande: 1. Vilka copingresurser erbjuds för själavårdare av pas-
toralkliniskt själavårdsparadigm? 2. Vilka copingresurser erbjuds för själavårdare 
av kontextuellt själavårdsparadigm? 3. Vilka likheter och skillnader kan urskiljas? 
För att besvara frågeställningarna har jag använt mig av två böcker om själavård, 
en svensk bok som är skriven för blivande själavårdare, nuvarande själavårdare 
samt människor intresserade av själavård av Bergstrand och Lidbeck (1997) som 
heter Själavård I. Jag har även använt mig av en bok som är skriven i en ameri-
kansk kontext om själavård av Patton (2005) som heter Pastoral care an essential 
guide. Som metod för denna uppsats har jag använt mig av en teoristyrd analys, 
template analysis style. Denna metod innebär att teorierna är referensramen för 
uppsatsen. Teorierna jag använt mig av är själavårdsteori samt religionspsykolo-
gisk copingteori. Resultatet jag fått fram visar på flera olika copingresurser som 
funktionella copingstrategier: handledning i grupp eller enskilt, gränsdragning, 
bön och utbildning. Dessa har varit gemensamma för de båda själavårdsparadig-
men dock på olika nivåer, främst individuell nivå eller främst gruppnivå. I pasto-
ralkliniskt själavårdsparadigm är nivån mer åt det individuella medan i kontextu-
ellt själavårdsparadigm är nivån på gruppnivå samt organisationsnivå. I de båda 
själavårdsparadigmerna fanns inslag av både den individuella nivån samt grupp-
nivån.  
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