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Abstract 

 

 

 
The aim of this paper is to examine the experience of two Swedish women who survived the 

tsunami catastrophe in Thailand 2004. Through their biographies, Sävstam and Ernsth-Ohlsson 

have revealed their experiences, before, during and after the tsunami catastrophe. Coping theory 

is used to explain how they cope with the consequences of the tsunami catastrophe, and how 

culture affects the coping process. Pargament´s (1997) theories in coping are used to examine this 

paper. Pargament argues that the coping process is influenced by the culture context of the 

individual. I used a qualitative approach with a theory ruled analysis of the biographies. The 

analysis shows that several coping strategies are used. The results showed that the culture context 

has both positive and negative influences in the coping process for Sävstam and Ernsth-Ohlsson. 

The social support, that is included in the orientation systems, emerges as an important 

contribution to Sävstam and Ernsth-Ohlsson coping processes. Analysis of the result indicates 

that coping strategies and the influence of the cultural context are individually based.  
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1 Inledning  
 

Coping är ett begrepp som beskriver hur människor hanterar och bemästrar stressituationer. Hur 

vi ”copar” beror, enligt Geels och Wikström (2006), på de krav och resurser människan tilldelas. 

Den här uppsatsen vill göra en religionspsykologisk studie av två personers beskrivning i två 

olika biografier av deras hantering av tsunamikatastrofen i Thailand 2004, för att undersöka 

copingprocesser i den kulturella kontexten. Enligt Pargament (1997) påverkar den kulturella 

kontexten individens vanor, moral och livsstil och därmed vad individen betraktar som 

signifikant och viktigt. Sävstam och Ernsth-Ohlsson befann sig i Thailand den 26 december 2004, 

tillsammans med sina familjer. De befann sig i en annan kultur när en av tidens största 

naturkatastrofer drabbade dem. Den här uppsatsen vill undersöka hur Sävstam och Ernsth-

Ohlsson ”copar” under själva katastrofen och hur de hanterar effekterna och konsekvenserna av 

den. Deras upplevelser är utgivna i bokform: När livet stannar, en berättelse om att överleva av 

Malin Sävstam 2007 utgiven av Albert Bonniers förlag och Annandagen, den sista dagen… av 

Marie Ernsth-Ohlsson 2010 utgiven av Recito förlag. Sävstam och Ernsth-Ohlsson överlevde 

tsunamikatastrofen men båda förlorade familjemedlemmar och vänner. Med deras berättelse som 

underlag och ur ett religionspsykologiskt copingperspektiv vill jag undersöka copingprocessen 

och hur den kulturella kontexten påverkade copingprocessen. 

1:1 Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att ur religionspsykologiskt copingperspektiv studera den kulturella 

kontexten i copingprocessen hos överlevare av Tsunamikatastrofen i Thailand 2004. Målet är att 

klargöra i vilken mån kultur påverkar copingprocessen. 

1:2 Frågeställningar 

Huvudfrågeställningen är: 

Hur kan berättelser med utgångspunkt i tsunamikatastrofen i Thailand år 2004 tolkas ur ett 

religionspsykologiskt copingperspektiv, med fokus på den kulturella kontexten? 

Underfrågor: 

Vilka copingstrategier kan identifieras hos överlevare av tsunamikatastrofen i Thailand 2004 i 

materialet? 

Hur påverkas copingprocessen hos överlevare av tsunamikatastrofen i Thailand 2004 från den 

kulturella kontexten? 

1:3 Avgränsning 

Det finns mycket litteratur kring copingstratregier och sorgebearbetning. Men med de 

begränsningar som en C-uppsats innebär har jag begränsat mig till att välja två biografier från två 

svenska kvinnor. Det finns undersökningar som beskriver genusperspektivet i copingprocessen, 

vilket jag kommer att ta upp under forskningsgenomgången, eftersom jag anser att det är en 

viktig aspekt av copingprocessen. Men fokus på den här uppsatsen ligger i den kulturella 

kontexten i en copingprocess. Därför ansåg jag det lämpligt att använda två svenska berättelser 

som upplever och hanterar en stressituation i en annan kulturell kontext. 

1.4 Forskningsgenomgång 

Genom Uppsalas universitetsbibliotek sökte jag i DIVA (Digital Vetenskapliga Arkivet) och 

skrev coping + disaster men fick inga träffar. Jag ändrade sökningen till coping + culture och fick 

inte heller här några träffar. Vid enbart sökordet coping fick jag 2364 träffar. När jag begärde de 
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dokument med fulltext fick jag 902 träffar och vid en avancerad sökning med enbart 

forskningspublikationer fick jag 269 träffar. 

 

En relevant träff var Ahmadis (2006) undersökning. Ahmadi gjorde en kvalitativ undersökning av 

51 svenska cancerpatienter med semistrukturerade enkäter för att undersöka hur religion 

användes som copingstrategi hos individer i ett sekulariserat samhälle. Resultatet visade att 

kontroll är en viktigt copingstrategi. Resultatet visade vidare att deltagarna i undersökningen 

förlitade sig på sig själva i första hand när det gällde deras sjukdom. Att få hjälp från Gud 

betraktades mer som ett sätt att få ökad hjälp att hantera själva situationen och inte som ett passivt 

väntande på ett mirakel. 

 

Vidare sökte jag genom PsycArticels och skrev coping + disaster + culture och fick två träffar. 

En relevant artikel var den av Dawson et al. (2014) som undersökte 110 barn mellan 7 och 13 år 

som bodde i Aceh under tsunamikatastrofen 2004. Det kvantitativa resultatet visade tydliga 

tecken på posttraumatiskt stressyndrom syndrom hos barn som hade tron på att Allah skulle 

förebygga framtida katastrof. 

 

Vidare ändrade jag sökning till enbart coping + disaster och fick 49 träffar. Här hittade jag två 

relevanta artiklar. Tuason, Guss och Caroll (2012) gjorde en kvalitativ undersökning av nio 

överlevare från orkanen Katarina för att undersöka hur de reagerade när de tvångsförflyttades till 

en obekant miljö. Resultatet visade att konsekvenserna av tvångsförflyttningen innebar finansiella 

problem, kamp om resurser, dåligt förtroende och tillit till regeringen, otillräcklig sjukvård och 

ansträngda relationer med familj och vänner. Resultatet visade att tvångsförflyttningen efter 

orkanen Katarina innebar att människorna blev sårbara, förlorade sitt kulturella samhälle och 

därmed sitt sociala stöd. 

 

I en kvantitativ undersökning av Feder et al. (2013) fick 200 personer svara på ett enkätformulär 

för att mäta nivåer av posttraumatiskt stressyndrom, depressiva symtom, religiös coping och 

socialt stöd hos överlevare av jordbävningen i Pakistan 2005. Resultatet visade att 65 % hade 

symtom av posttraumatiskt syndrom. Resultatet visade också att hälften av deltagarna upplevde 

katastrofen som ett straff från Gud för att ha syndat och inte levt ett andligt liv. Feder et al. menar 

att religion har en stor central och kulturell roll i det pakistanska samhället. Jordbävningar 

betraktas i Pakistan enligt Feder et al. som Guds straff över människors synder. Feder et al. menar 

att det finns behov av kunskap och utbildning kring jordbävningarnas orsak. 

 

Jag sökte vidare genom PsycINFO databasen. Vid sökning med sökordet copingstrategies + grief  

fick jag 82 artiklar med fulltext. Jag fann 27 artiklar som var relevanta för min frågeställning. 4 

artiklar hade även ordet religion i titeln. Här kommer en presentation kring några relevanta 

artiklar. 

 

I en studie utförd i Nederländerna undersökte Stroebe, Stroebe och Schunt (2001) hur män och 

kvinnor anpassade sig till förlust av närståendes dödsfall. Stroebe et al. går igenom tidigare 

forskning och upptäcker att män använder i stort sätt mer problemfokuserade copingstrategier än 

kvinnor. Dessutom menar Stroebe et al. att kvinnor föredrar emotionellt fokuserad 

copingstrategier. Problemfokuserade copingstrategier påstås enligt författarna vara mer effektiva 

än emotionellt fokuserad. Vilket skulle innebära att män har bättre coping funktioner än kvinnor. 

Men andra studier forskarna går igenom visar att effektiviteten av problemfokuserade 
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copingstrategier mot emotionellt fokuserad copingstrategier är beroende på särskilda stressorer 

eller stressfulla situationer. Dessa undersökningar visar att problemfokuserad coping är mindre 

användbar om situationen är okontrollerbar. Sorg är en sådan okontrollerbar situation. Stroebe et 

al. upptäcker att män använder mer undvikande copingstrategier än kvinnor. Kvinnor pratar och 

visar känslor i högre grad än män. Trots att många av konsekvenserna av sorg som till exempel 

ekonomisk påverkan och hushållsskötsel kan hanteras med en problemfokuserad copingstrategi 

är den fundamentala stressfaktor som sorg den att den är irreversibel. Okontrollerade situationer 

hanteras bättre med en emotionellt fokuserad copingstrategi. Emotionellt fokuserad 

copingstrategier innebär allt från önskefullt tänkande, grubblande, sökande av information, 

ventilerande av känslor, förnekande av negativa eller positiva känslor, engagemang i angenäma 

aktiviteter, eller farliga aktiviteter (till exempel drickande av alkohol). Stroebe et al. menar att 

konfrontera sin sorg och uttrycka känslor, som kvinnor föredrar att göra, är ett effektivare sätt att 

bearbeta sorg än att undvika den, som män föredrar att göra. Individer som pratar om sin sorg har 

färre depressiva och somatiska symtom och har bättre hälsa än de som inte pratar om sin sorg. 

Detta skulle innebära, menar Stroebe et al., att kvinnor hanterar sin sorgebearbetning bättre. Men 

enligt Stroebe et al. har kvinnor en tendens att grubbla mer. Vidare menar Stroebe et al. att 

människor som grubblar, oroar sig och har deprimerande tankar, har en högre frekvens att bli 

deprimerade efter sex månader från sitt krisutbrott än människor som har ett mer distraherad 

förhållningssätt till livet. 

 

I en studie gjord i Japan av 821 makar/makor som mist sina respektive i cancer, för att undersöka 

olika faktorer till copingstrategier fann Asai et al. (2012) att det fanns tre faktorer till 

copingstrategier vid sorgebearbetning. Distraktion, fortlöpande förbindelse, som innebär en 

fortsatt relation med den döde, genom samtal, och socialt återuppbyggande. Alla dessa faktorer 

har en undvikande copingstrategi. Alla dessa tre faktorer är vanligast bland kvinnor. Att inte söka 

stöd och försöka göra allt själv är ett vanligt förekommande copingstrategi bland män, medan 

kvinnor söker stöd, menar Asai et al. 

 

Bennet, Hughes och Smith (2005) intervjuade 46 män och 46 kvinnor i England över sina 

erfarenheter om änkestånd, för att undersöka hur de reagerade psykiskt, och om det fanns 

skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att hantera änkeståndet. Forskarna fann att hålla allt 

inom sig själv var en negativ copingstrategi även för kvinnor. Studien visade att en positiv 

copingstrategi var att prata med den döda. Detta kallas för fortlöpande förbindelse. Sörjande mår 

bra av att fortsätta att ha en relation med den döde. Dessa samtal kan äga rum flera år efter den 

avlidnes bortgång. Samtalets karaktär kan vara väldigt skiftande från ett enkelt ”God natt” på 

kvällen till längre konversationer där den sörjande söker tröst och hjälp vid andra kriser. 

 

I en litteraturgenomgång av Ungureanu och Sandberg (2005) utförd för att undersöka religiösa 

copingstrategier när ett barn avlider upptäcktes de att män och kvinnor bearbetar sin sorg olika 

även när det handlar om ett barn som har avlidit. Intimiteten mellan föräldrarna påverkas av 

sorgen och hur den hanteras. De copingstrategier som påverkade intimiteten positivt och förde 

partnerna närmare varandra handlade om att kommunicera, att uttrycka sina känslor och 

känslighet för varandras behov. Män använder ibland en copingstrategi som handlar om att dra 

sig undan vilket kan påverka intimiteten negativt. Kvinnor uttrycker sina känslor, pratar om det 

förlorade barnet, gråter och söker tröst mer än män. Män har större behov av kontroll och känner 

att de behöver trösta sina fruar, som kan vara förkrossade av sorg. Skillnader på copingstrategier 

mellan män och kvinnor kan skapa spänningar och irritation mellan parterna. Denna irritation gör 
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att män tar avstånd från kvinnan och kvinnan irriterar sig på mannens avståndstagande. 

Äktenskapet kan påverkas även 12–15 år efter barnens död. Vidare menar Ungureanu och 

Sandberg att en positiv copingstrategi är det sociala stöd som föräldrarna hittar bland familj och 

vänner. Men även i det stöd som kyrka och församling kan erbjuda. Religion, menar forskarna, 

har ett positivt inflytande i äktenskap där paren är troende. 

 

Lee, Lee, Kim och Kang (2005) utförde intervjuer med fem koreanska män och fem koreanska 

kvinnor som hade förlorat sin partner på grund av cancersjukdom för att undersöka 

karakteristiska drag av sorgebearbetningen. Forskarna upptäckte att män klarade av sin vardag 

sämre än kvinnorna. De hade till exempel svårt att klara matlagningen och planerade för att gifta 

om sig. Kvinnorna uttryckte sin sorg och fokuserade på sina barn vilket ledde till bättre och 

starkare relationer med barnen. Kvinnorna fokuserade inte på att gifta om sig. Männen fick en 

sämre relation med barnen eftersom de koncentrerade sig enbart på sig själva. Lee et al., menar 

att enligt koreansk kultur måste kvinnor visa sin sorg utåt. De får inte visa att de mår eller ser 

bättre ut än när maken levde. Det koreanska ordet för änka mimangyin betyder ”en person som 

redan är död”. Dessa sociala förväntningar på kvinnorna gjorde att de inte ville visa sig ute och 

var försiktiga med val av kläder och ansiktsuttryck. Kvinnorna fick ekonomiska problem efter 

makens död. Sorgebearbetningen för kvinnor kunde ta längre tid eftersom det finns en tradition 

om att sörja i tre år. Denna tid kallas för samnyun sang och bygger på Konfucius ideologi där 

man bestämmer hur kvinnor och barn skall sörja sin make och pappa med allt ifrån klädsel till 

matvanor. 

 

Shih, Turale, Shih och Tsai (2010) utförde semistrukturerade intervjuer med 20 kvinnor i Taiwan 

som hade varit änkor i minst tre år för att undersöka effekten av intrinsikal och extrinsikal 

religiös orientering i sorgebearbetningen. Intrinsikal och extrinsikal religiös orientering beskriver 

olika komponenter i en persons religion enligt Geels och Wikström (2006). Vidare menar Geels 

och Wikström att dessa komponenter handlar om graden och karaktären av religiöst engagemang, 

självcentrering, integritet och relevans för personens liv. Geels och Wikström menar att 

människor med en extrinsikal religiös orientering är benägna att använda religionen för egna 

syften. Människor med en intrinsikal religiös orientering lever i sin religion. Livet integreras med 

religionen som ett dominerande motiv menar Geels och Wikström. Shih et al., upptäckte att 

människor med en intrinsikal religiös tro har färre copingproblem med sin sorg än människor 

med en extrinsikal religiös tro. Människor med extrinsikal religiös tro drog sig undan och hade 

låg självkänsla. De som har en intrinsikal religiös tro hanterar sin sorg på ett bättre sätt än de med 

extrinsikal religiös tro. Änkorna med en intrinsikal religiös tro försökte att inta en positiv attityd 

med flera positiva åtgärder. Änkorna fokuserade på en social copingstrategi både på ett 

intellektuellt, socialt och andligt sätt. En anledning till detta, menar forskarna, kan vara 

utbildningsnivån på änkorna. Änkor med en intrinsikal religiös tro hade högre utbildningsnivå än 

änkor med extrinsikal religiös tro. De hade därför lättare att lära sig en bra copingstrategi. En 

annan anledning är att religion är en motivation för människorna med intrinsikal religiös tro. 

Tidigare forskning som Shih et al. hänvisar till visar att religiöst stöd hjälper människor att 

konfrontera sina kriser i livet. 

 

Carnelley, Wortman, Bolger och Burke (2006) gjorde en kvantitativ undersökning av 768 

individer boende i USA som hade förlorat sin partner. Deltagarna i undersökningen hade mist sin 
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partner mellan några månader till 64 år från intervjutillfället. Studien visade att de som nyligen 

har förlorat sin partner tänker oftare än de änkor/änklingar som har förlorat sin partner för 

längesedan. Änkor/änklingar upplevde positiva känslor när de mindes sina avlidna partners. 

Denna känsla hölls konstant under tiden. De negativa känslorna som änkor/änklingar upplevde 

när de mindes sina avlidna partners minskade med tiden. Sammanlagt verkar det som om 

responsen från änkor/änklingar som tänker och samtalar om sina avlidna partners blev trevligare 

och behagligare allt eftersom tiden gick. Människor som sörjer verkar försöka hitta en mening 

med sin sorg och varför deras partner dog. Men allt eftersom tiden går blir detta sökande efter 

mening mindre viktigt. Änkor/änklingar upplever att sorgebearbetningen har påverkat deras 

självkänsla positivt när de har fått klara sig själva. Detta blir mer markant ju längre tiden går. 

Carnelley et al. menar vidare att änkor/änklingar fortfarande tänker på sina avlidna partners ett 

par gånger i veckan och samtalar om den avlidne en gång i månaden även 20 år efter bortgången. 

 

I forskningsgenomgången har jag presenterat studier där coping har varit huvudtemat i relation 

till kultur, katastrof, sorgebearbetning och religion. Forskningsgenomgången har även presenterat 

olika copingstrategier ur ett genusperspektiv. Jag vill ur forskningsgenomgången särskilt belysa 

Stroebe et al. (2001) undersökning kring emotionellt fokuserad copingstrategier som den 

dominerande bland kvinnor. Vidare relevanta studier kring copingstrategier är Ungureanu och 

Sandbergs (2005) studie som visar att socialt stöd är en viktigt copingstrategi. Ur en kulturell 

kontext är Feder et al. (2013) undersökning intressant. Feder et al. belyser hur det Pakistanska 

samhället påverkar individernas sätt att tolka en naturkatastrof. En annan studie som tar upp 

copingstrategier i relation till en kulturell kontext är Ahmadis (2006) studie av svenska 

cancerpatienters copingstrategi som också är relevant för den här uppsatsen. Men jag har inte 

hittat någon studie som tar upp hur copingprocessen påverkas när individen utsett för stress i en 

annan kulturell kontext en sin egen. Jag vill därför undersöka hur copingprocessen påverkas hos 

svenska överlevare av tsunamikatastrofen i Thailand 2004. 

1.5 Material 

Det finns flera biografier som handlar om sorgebearbetning. Initialt ville jag undersöka vilka 

copingstrategier som används vid sorgebearbetning. Vid den lokala bokhandeln fick jag 

rekommenderat Sävstams (2007) bok, När livet stannar. Efter att jag hade läst den, tänkte jag 

läsa om en katastrof upplevelse och sorgebearbetning från en manlig författare för att eventuellt 

kunna särskilja några copingstrategier ur ett genusperspektiv. Jag läste Dolda välsignelser, hur 

själen växer genom sorg av Jerry Sittser (2010).  Dessa två berättelser var så olika. En svensk 

kvinna som förlorar delar av sin familj i en naturkatastrof och en amerikansk man som förlorar 

delar av sin familj i en bilolycka orsakad av en alkoholpåverkad chaufför. Jag bestämde mig 

därför för att inte använda Sittsers bok i undersökningen. Jag började intressera mig för hur den 

kulturella kontexten kan påverka copingprocessen och bestämde mig därför för att undersöka 

ytterligare en svensk upplevelse av tsunamikatastrofen i Thailand 2004. Efter ytterligare en 

rekommendation från bokhandeln bestämde jag mig för Ernsth-Ohlssons (2010) bok, 

Annandagen, den sista dagen… Ernsth-Ohlsson hade, liksom Sävstam, förlorat 

familjemedlemmar i tsunamikatastrofen i Thailand 2004. Båda böckerna behandlar tiden före, 

under och efter tsunamikatastrofen. Jag anser att i dessa två biografier som utgör 

undersökningsmaterial finns en kulturell kontext i relation till coping. Förlaget som gav ut 

böckerna har ett kommersiellt syfte och redigeringar i böckerna påverkar resultatet. Sävstam och 

Ernsth-Ohlsson har inte skrivit eller publicerat något tidigare. Men både Sävstam och Ernsth-

Ohlsson upplever att själva skrivandet har varit en copingstrategi. Jag är medveten om att de 
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finns kommersiella intressen och påverkan från andra människor i dessa böcker. Men anser att 

böckerna utgör ett bra underlag för analys med tanke på uppsatsens syfte. 

När livet stannar, en berättelse om att överleva av Malin Sävstam handlar om tsunamikatastrofen 

2004. Sävstam befann sig i KhaoLak med sin familj när tsunamikatastrofen slog till den 26 

december 2004. Sävstam förlorar sin man och två barn. Biografin är skriven i dagboksform där 

läsaren får följa Sävstams verklighet från morgonen den 26 december 2004 genom katastrofen 

och sorgen till mars 2007 där Sävstam sammanfattar sina upplevelser. Sävstam är inte en 

bekännande kristen men får kontakt med Svenska Kyrkan och beskriver dessa erfarenheter. 

Annandagen, den sista dagen… av Marie Ernsth-Ohlsson är en berättelse som sträcker sig från 

ankomsten till Thailand den 14 december till den 14 december 2005, då de deltog vid 

minnesceremonierna. Ernsth-Ohlsson skriver 2009 en kort sammanfattning av sina erfarenheter 

efter katastrofen. Ernsth-Ohlsson kommer i kontakt med EFS kyrkan efter hemkosten från 

Thailand och håller kontakt med den församlingen. 
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2 Teori 
 
I den här delen presenteras de teorier och definitioner som är aktuella för undersökningen. 

2:1 Copingteori 

Geels och Wikström (2006) menar att coping handlar om hur människan bemöter, bemästrar och 

anpassar sig till inre och yttre stress. Stressorer är de yttre faktorer som orsakar en belastning som 

leder till stress. Hur människan hanterar eller ”copar” stress beror enligt Geels och Wikström, 

dels på de krav och resurser som människan omges med, men även människans personliga 

attributer, vilket engagerar människan på ett emotionellt, socialt och fysiologiskt sätt. 

 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) finns det två huvudkategorier av copingstrategier, 

känslofokuserad/emotionell och problemfokuserad/uppgiftsinriktad coping. Folkman och 

Moskowitz (2004) vidareutvecklade dessa med två huvudkategorier av copingstrategier nämligen 

socialt stöd och meningsskapande coping. Enligt Axelson (2010) använder individer vid sorg och 

sorgebearbetning ofta två funktioner av känslofokuserad/emotionell coping: känslomässig 

avlastning eller ventilering och känsloreglering som innebär att till exempel skjuta känslorna åt 

sidan för att klara av vardagens sysslor. 

 

Pargament (1997) har studerat hur vissa människor använder sig av religion som resurs i 

krissituationer. Religion är närvarande vid livets viktiga stunder menar Pargament och att förstå 

mänskligt beteende vid extraordinära tillfällen blir inkomplett och bristfälligt om vi inte tar 

hänsyn till de religiösa dimensionerna. Pargament menar vidare att vi lär oss något om religion 

genom att studera hur människor bemästrar, ”copar” livets kriser. För Pargament handlar det inte 

om att människor har en on/off knapp för religionen eller religiositet vid kriser utan snarare att 

människor har en reservoar av religiösa tillgångar när de möter kriser som de inte alltid är 

medvetna om. Pargament menar vidare att religionspsykologi och copingteori kan verka som en 

bro mellan den psykologiska och den religiösa världen. Skillnaden mellan psykologi och religion 

enligt Pergament ligger i att psykologi hjälper människor att få kontroll över det som människor 

inte har kontroll över medan religion å andra sidan hjälper människor att uppskatta just det 

faktum att människan inte har kontroll över allting. Enligt Pargament är coping liksom religion en 

process i sökandet av signifikans. Men coping behöver inte ta hänsyn till de sakrala utan coping 

är distinkt eftersom den tar plats vid en speciell tidpunkt vid ett speciellt tillfälle. Coping är 

sökandet efter signifikans i stressfulla tider. För att beskriva coping använder Pargament åtta 

antaganden, och dessa är. 

 

1. Människor söker signifikans. 

2. Händelser evalueras i termer av dess signifikans till människor. 

3. Människor tar med sig ett orienteringssystem till copingprocessen. 

4. Människor översätter orienteringssystem till specifika metoder av coping. 

5. Människor söker signifikans i coping genom mekanismer av bevarande och förändringar. 

6. Människor väljer den coping som är mest tilltalande. 

7. Coping är innesluten i den kulturella kontexten. 

8. Coping utvärderas som resultat och som process. 
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1. Människor söker signifikans 

Enligt Pargament (1997) handlar signifikans om känslor och trosegenskaper som associeras med 

viktiga värden. Signifikans är även objektorienterad eftersom vi bryr oss om någon eller 

attraheras av någon/något menar Pargament. Uppmärksamhet dras till dessa objekt vilket kan 

variera på grund av kultur och erfarenhet. Det kan till exempel vara materiella, psykologiska eller 

spirituella objekt menar Pargament. 

 

2. Händelser evalueras i termer av dess signifikans till människor 

Enligt Pargament (1997) kommer händelser inte från tomma intet. Människor förbereder och 

planerar händelser. Människor planerar vardagen menar Pargament och sätter upp ramar för 

händelser och därmed lägger också vikten av dessa händelser. Därmed menar Pargament att vissa 

händelser betyder mer än andra. Utmaningar, även om de kan vara arbetsamma och jobbiga, 

välkomnas ibland därför att människor bedömer att fördelarna med utmaningarna är värt priset. 

Därmed kan stress vara nödvändigt och till och med en önskad faktor i livet enligt Pargament. 

 

3. Människor tar med sig ett orienteringssystem till copingprocessen 

Varje människa har ett generellt orienteringssystem för att hantera världen enligt Pargament 

(1997). Den innehåller vanor, värden, relationer, generella trosuppfattningar och personlighet. 

Enligt Pargament är orienteringssystemen en referensram som kan vara en resurs genom att 

tidigare erfarenheter av liknande stressorer och hur dessa hanteras bidrar som resurs. Tillgång till 

sitt sociala nätverk är en annan resurs menar Pargament men i copingprocessen tar vi även med 

oss det som är en börda i processen. Det kan handla om våra misslyckanden, ett fysiskt 

handikapp, en destruktiv dysfunktionell familj, ett psykiskt problem, finansiella skulder med 

mera. Orienteringssystem bygger på våra resurser men även på våra bördor och därmed har alla 

orienteringssystem sina starka och svaga sidor. 

 

4. Människor översätter orienteringssystem till specifika metoder av coping 

Även om orienteringssystemet påverkar copingprocessen så är den inte nödvändigtvis den som 

avgör hur individen kommer att hantera stressfulla situationer menar Pargament (1997). Vidare 

menar Pargament att individen kan välja att hantera den stressfulla situationen på ett helt annat 

sätt än vad som ligger närmast till hands i orienteringssystemet. 

 

5. Människor söker signifikans i coping genom mekanismer av bevarande och förändringar 

Pargament (1997) menar att mekanismer av bevarande värnar om signifikansen och mekanismer 

av förändringar vill ändra den. Vidare menar Pargament att inledningsvis är bevarandet av 

signifikansen oftast det första valet eftersom människan tenderar att undvika de nya och 

främmande. Men ibland hjälper inte kända värderingar och då måste medlen eller målet eller 

båda förändras i sökandet av signifikansen. Pargament presenterar sin modell där fyra olika 

kombinationer belyses. Bibehållandet, rekonstruktion, omvärdering och nyskapande. 

Bibehållandet innebär att individen bevarar både mål och medel för signifikansen. Individen 

håller fast vid etablerade förhållningssätt vid en stressituation. Rekonstruktion innebär att 

individen behåller målen men nya medel används för att nå målen. Det innebär att gamla 

lösningar omprövas. Omvärdering innebär att individen ändrar målet men bevarar medlen. Det 

innebär att värderingar kan omprövas. Nyskapande innebär att individen förändrar både mål och 

medel. 
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Figur 1. Pargaments modell för att bevara eller förändra medel och mål. 
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6. Människor väljer den copingen som är mest tilltalande 

Enligt Pargament (1997) finns i processen också en tredje bedömning, strategin i processen är att 

minimera förlusten av signifikans. Människor väljer den copingen som ger den största vinsten 

och den minsta förlusten av signifikans. 

 

7. Coping är innesluten i den kulturella kontexten 

Pargament (1997) menar att copingprocessen utspelar sig i och påverkas av den kulturella 

kontexten.  Pargament (Ibid, s.117) anknyter sig till Tylors, definition om kultur från 1968, där 

den kulturella kontexten omfattar, institutioner, lagar, kunskap, moral och livstilar. Vidare menar 

Pergament att dessa kan i sig komma i konflikt med varandra och bidra till stress. 

 

8. Coping utvärderas som resultat och som process 

Pargament (1997) menar att kärnan till en bra coping är kopplad till resultaten och processen. 

 

Enligt Pargament (1997) finns det tre copingstilar som kombinerar mänskliga resurser med 

uppfattningen av det gudomliga. Dessa är självvägledande (self-directing), uppskjutande 

(deferring) och samarbetande (collaborative). Självvägledande innebär enligt Pargament att 

människan litar mer på sin egen förmåga för att hantera en kris än på Gud. Vidare menar 

Pargament att människor med en sådan copingstil har en känsla av kontroll och god självkänsla. 

Enligt Pargament innebär uppskjutande att individen passivt överlåter ansvaret till Gud. Här finns 

enligt Pargament en förtröstan på yttre auktoriteter. Vidare menar Pargament att en extrinsikal 

religiös orientering där religion används som instrument för egna syften är karakteristiskt för 

denna copingstil. Enligt Pargament finns det ett samband mellan människor som använder den 

här stilen och låg självkänsla, intolerans mot skillnader mellan människor och lägre 

Bibehållande Omvärdering 

Rekonstruktion Nyskapande 



14 
 

problemlösningsförmåga. Slutligen menar Pargament att människor som har en samarbetande 

copingstil samarbetar med det gudomliga och är aktiva i hanteringen av krisen. Enligt Pargament 

har de liksom de som använder en självvägledande copingstil en god självkänsla och kontroll. 

2.2 Den Kulturella kontexten 

Pargament (1997) menar att kulturen påverkar människans sätt att tänka och resonera. Detta 

innebär enligt Pargament att coping påverkas beroende på plats och tid. Pargament beskriver hur 

kulturen har förändrats radikalt under de senaste decennierna. Vidare menar Pargament att den 

västerländska kulturen har blivit komplext och teknologiskt inriktad, vilket påverkar individen. 

Enligt Pargament har den här utvecklingen även påverkat den kulturella kontexten, där 

traditionella institutioner av socialt karaktär, särskilt de institutioner som ansvarar för skapandet 

av värden, har förändrats. Pargament menar att religionens inflytande i den kulturella kontexten 

har minskat. Men trots religionens minskade inflytande i den kulturella kontexten så menar 

Pargament att människor erbjuds en ökad variation över hur verkligheten kan betraktas. I den här 

variationen menar Pargament övergår verklighetsuppfattningen från att påverkas av en kulturell 

kontext till att bli individanpassad och mer privat. Pargament menar att trots att förändringarna i 

den kulturella kontexten associeras med signifikanta teknologiska framgångar finns det även 

baksidor av denna framgång. Med kommunikationens förbättringar, industrins effektiviseringar 

och teknologins framgång har sjukdomarnas spridning, arbetslöshet och miljöproblem ökat enligt 

Pargament. I takt med att samhället förändras, förändras hanteringen av kriser enligt Pargament.  

Som en konsekvens reflekterar Pargament att individen får ta större ansvar för att hantera kriser. 

Enligt Pargament (1997) är det viktigt att ta hänsyn till den kulturella kontexten för att förstå 

copingprocessen hos individen. Pargament (Ibid, s.117) uppmärksamar Bronfenbrenner, 

beskrivning av den kulturella kontexten från 1979 som krafter som påverkar och går utöver 

individens omedelbara mikrosociala system. Vidare ansluter sig Pargament (Ibid, s.117) till Tylor 

1968, definition av kultur som menar att den kulturella kontexten handlar om de som påverkar de 

sociala liven som till exempel institutioner, lagar, kunskap, tradition, sed, moral och livsstil. 

Pargament menar att den kulturella kontexten formar och påverkar händelser, värderingar, 

orienteringssystem, copingstrategier och objekt som betraktas som signifikanta och därmed 

viktiga för individen. 

Ekedahl och Wengström (2012) tar upp en syn på den kulturella kontexten. De nämner det 

kollektivistiska och individualistiska tänkandet i skilda kulturella kontexter. Teorin som Ekedahl 

och Wengström tar upp delar samhällen beroende på om de är kollektivistiskt eller 

individualistiskt präglade. I Sydostasien utvecklas ett kollektivistisk tänkande medan i 

västvärlden utvecklas ett individualistisk tänkande. Det innebär att individer i ett kollektivistiskt 

samhälle betraktar sig som beroende av varandra medan individer i ett individualistiskt samhälle 

utvecklar ett oberoende gentemot andra människor. 

2.3 Kritik  

Ekedahl (2011) menar att den kritik som har riktats mot forskningen kring coping har handlat om 

en obalans på teoretisk nivå eftersom uppmärksamhet på kontext saknas. De sociala och den 

kulturella kontexten har inte undersökts i någon större omfattning enligt Ekedahl. Vidare menar 

Ekedahl att forskningen har koncentrerat sig på individnivå och inte på samhällsnivå. Dessutom 

finns det en obalans mellan metodanvändandet där den kvantitativa undersökningsmetoden har 

varit dominant. Geels och Wikström (2006) menar att det även finns behov av longitudinella 
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studier för att undersöka effekterna av religiös coping över tid. Dessutom menar Geels och 

Wikström att studier inom religion och coping har undersökt den europeiska och amerikanska 

populationen där kristendomen har varit dominant. Därför finns det behov av undersökningar 

som görs i andra kulturer. En annan kritik mot copingstrategier enligt Axelson (2010) är att det är 

svårt att få en överblick av samtliga copingstrategier. 

2.4 Arbetsmodell 

Den teoretiska delen av den här uppsatsen utgörs av Pargaments (1997) religionspsykologiska 

copingteori. De centrala begrepp i Pargaments teori som grundar sig på åtta antaganden har 

presenterats. De begrepp som teorin beskriver kommer att användas i analysen. Uppsatsen 

kommer att använda sig av Pargaments tolkning av den kulturella kontexten som hämtas från 

Bronfenbrenner, 1979 och Tylor, 1968 definition av kultur. Denna definition menar att den 

kulturella kontexten är de krafter som finns utöver individens mikrosociala system och som 

påverkar individens sociala liv och består av institutioner, lagar, kunskap, tradition, sed, moral 

och livsstil. 
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3 Metod 
 

I den här delen presenteras vilka metod, begrepp och analys som kommer att användas i 

undersökningens analyser. Det empiriska materialet tematiseras, kategoriseras och kodas utifrån 

teorins centrala begrepp. Det empiriska materialet kommer att analyseras med en teoristyrd 

analys. Kategorisering av materialet har varit beroende på vilken del av teorin texten kan härledas 

till. Analysmetoden kommer att utgå ifrån kategoriseringen och kodningen av materialet. 

Slutsatserna kommer att hänvisa till frågeställningarna som vill undersöka vilka copingstrategier 

som kan identifieras i materialet och hur den kulturella kontexten påverkar copingprocessen. 

3.1 Kvalitativ metod 

Enligt Malterud (2015) bygger kvalitativa metoder på teorier om mänsklig erfarenhet och 

tolkning. Vidare menar Malterud att det finns många strategier för att samla in, organisera och 

tolka textmaterialet. Målet för kvalitativa metoder enligt Malterud är att …”utforska 

meningsinnehållet i sociala och kulturella fenomen så som det upplevs av de involverade själva i 

deras naturliga sammanhang” (Ibid, s.31). Malterud menar att kvalitativa metoder kan användas 

för att öka kunskapen kring …”mänskliga erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv 

och attityder” (Ibid, s.32). Enligt Denscombe (2000) bedrivs kvalitativ forskning när det finns ett 

intresse för beteendemönster. Vidare menar Denscombe att en fördel med kvalitativa metoder är 

att de beskrivningar och teorier som genereras från denna forskningsmetod är förankrade i 

verkligheten. Den har sina rötter i den sociala samvaron. Sörjandes hantering av sorg handlar om 

att få en ökad kunskap om mänskliga erfarenheter och är i högsta grad ett beteendemönster som 

är förankrad i verkligheten. Det är därför relevant för mig att utföra denna undersökning med en 

kvalitativ metod. 

3.2 Forskarposition 

Forskarposition handlar om relationen mellan forskaren och forskningen och hur de påverkar 

varandra. Enligt Malterud (2015) har forskaren redan en relation till de som skall utforskas och 

behöver vara medveten om det för att vara så objektivt som möjligt. Det handlar om forskarens 

förförståelse i form av värderingar, normer, teoretisk bakgrund, erfarenheter med mera. Detta 

kommer att påverka på vilket sätt forskaren kommer att närma sig sin forskning i fråga om teori, 

metod och slutsatser. Eftersom jag ansvarar för församlingens arbete med sörjande har jag en 

förförståelse kring ämnet. Jag känner till de olika faserna kring krisbearbetning och 

sorgeprocesser. Men jag är inte helt bekant med hur sörjande använder copingstrategier och hur 

den kulturella kontexten påverkar copingprocessen. 

3.3 Reliabilitet 

Enligt Trost (2012) handlar reliabilitet om tillförlitlighet i det som mäts. För att få hög reliabilitet 

bör faktorer i forskningens utförande hållas konstanta. Det vill säga att samma frågor ställs, att 

samma omgivning för undersökningen används. En undersökning har hög reliabilitet om 

forskaren uppnår samma resultat vid en annan tidpunkt. Det material som jag kommer att 

använda består av två böcker, När Livet stannar, en berättelse om att överleva av Malin Sävstam 

och Annandagen, den sista dagen… av Marie Ernsth-Ohlsson. Materialet är därför statiskt det vill 

säga den går inte att förändra. Däremot kan tolkningen i resultatet variera. Jag kan läsa samma 

material flera gånger och hitta olika resultat efter varje gång. 
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3.4 Validitet 

Trost (2012) menar att validitet handlar om att undersökningen skall mäta det den är avsedd att 

mäta. Trost menar vidare att validiteten kan vara låg trots att reliabiliteten är hög. Det vill säga att 

sättet forskaren utför undersökningen och tillförlitligheten är korrekt men undersökningen mäter 

inte det som den är avsedd att mäta. Däremot brukar validiteten vara låg om reliabiliteten också 

är låg. Den interna validiteten berör enligt Malterud (2015) en fråga om huruvida undersökningen 

ger en täckande bild av det som ska undersökas. Malterud använder ordet relevans i samband 

med intern validitet. Det är viktigt menar Malterud att använda relevanta begrepp och 

kartläggningsmetoder för att studera de fenomen som ska undersökas. När det gäller den externa 

validiteten så handlar den enligt Malterud om överförbarhet. Det innebär enligt Malterud om 

resultatet från undersökningen är giltig utöver den kontext den har kartlags från. 

3.5 Reflexivitet 

Reflexivitet handlar enligt Malterud (2015) om hur forskaren resonerar kring sin forskning och 

sitt resultat samt hur slutsatser resoneras fram med hänsyn till förkunskaper och tolkningsramar. 

Forskaren bör ha ett öppet sinne och våga tänka om. Att vara kritisk och reflektera kring ens egna 

värderingar och tankar och sträva att vara så objektivt så möjligt. 

3.6 Teoristyrd analys 

Jag kommer att inta en deduktiv tillvägagångssätt i den här uppsatsen. En deduktiv 

tillvägagångssätt innebär enligt Malterud (2015) att använda kunskap …”från en allmän nivå till 

att säga något om det enskilda fallet” (Ibid, s. 209). Copingteorin kommer att användas som 

allmän nivå i den här uppsatsen. Vidare menar Malterud att en deduktiv tillvägagångssätt är 

teoristyrd. Det innebär enligt Malterud att forskaren använder modeller, begrepp och kategorier 

som är redan kända begrepp inom teorins ramar. Malterud beskriver olika strategier för analys av 

kvalitativa data och nämner Template analysis style, även kallad teoristyrd analys och innebär 

enligt Malterud att texten sorteras …” i enlighet med på förhand bestämda kategorier som 

hämtats från befintliga teorier” (Ibid, s.113–114). I den här uppsatsen kommer jag att använda en 

teoristyrd analys där texten kommer att kategoriseras enligt copingteorins olika begrepp. 

3.7 Analysmetod  

I första fasen läste jag igenom materialet för att få en helhetsbild och försöka hitta eventuella 

teman som kunde representera Sävstam och Ernsth-Ohlssons copingprocess. Malterud (2015) 

menar att i en teoristyrd analys sorteras texten enligt förhandsbestämda kategorier från befintlig 

teori. De teman jag urskiljer i materialet är fyra; stressorer, signifikans, orienteringssystem och 

kulturell kontext. I den andra fasen läste jag igenom materialet igen och skiljde relevant text från 

irrelevant text utifrån dessa olika teman. Enligt Malterud innebär det att i denna fas skall 

forskaren systematiskt gå igenom rad för rad för att hitta meningsbärande enheter. Vidare menar 

Malterud att dessa meningsbärande enheter bör innehålla kunskap, om något av de teman som 

forskaren väljer. I den här uppsatsen innebär det att de meningsbärande enheter jag väljer, ger 

kunskap om stressorer, signifikans, orienteringssystem eller kulturell kontext. Beroende på vad 

de meningsbärande enheterna ger för information om de teman som jag placerat dem i, börjar jag 

urskilja kodningen. Kodningen innebär enligt Malterud att systematisera de meningsbärande 

enheterna. Jag läser igenom materialet och markerar de meningsbärande enheter jag anser 

relevanta med ett tecken vid kanten beroende på vilket tema jag anser de hör till. I den här 

systematiseringen av de meningsbärande enheterna använder jag copingteorin för att hjälpa mig 

att koda de meningsbärande enheterna till respektive tema. I tema stressorer kodar jag de 
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meningsbärande enheter som ger information om olika stressorer i materialet, innan, under och 

efter tsunamikatastrofen. I tema signifikans kodar jag de meningsbärande enheter som beskriver 

hur signifikansen påverkas. Om signifikansen bibehålls, omvärderas, rekonstrueras eller 

nyskapas. I tema orienteringssystemet kodar jag de meningsbärande enheter som beskriver 

Sävstam och Ernsth-Ohlssons orienteringssystem, om den är religiös (självvägledande, 

uppskjutande, samarbetande) eller icke religiös (värderingar, personligheter, relationer, 

erfarenheter). Vidare kodar jag i tema kulturell kontext om de meningsbärande enheter som 

beskriver hur den kulturella kontexten utrycks i materialet. Om och i så fall hur den kulturella 

kontexten påverkar copingprocessen.  Malterud menar att kategorier utvecklas genom att 

sammanfatta essensen i varje kodgrupp. Materialet i den här uppsatsen beskriver erfarenheterna 

och upplevelserna under katastrofen, hemkosten och tiden efter. All material relaterar till dessa 

två kategorier. 
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4 Resultat och Analys 

 

4.1 Resultat 

Resultatet presenteras i kronologisk ordning för att följa händelsen och copingprocessens 

utveckling tydligare. För att tydligöra förloppet har jag valt att dela upp resultatet i två delar med 

underrubrikerna: katastrofen och hemkomsten och tiden efter Analysen kommer att presenteras 

genom att använda kategoriseringarna som underrubriker, stressorer, signifikansen, 

orienteringssystem, den kulturella kontexten. I slutsatserna kommer frågeställningarna att vara 

underrubrikerna. I resultatet kommer de båda böckerna presenteras var för sig. I analysen och 

slutsatserna kommer jag att jämföra båda materialen mot varandra. 

4.1.1 När livet stannar  

Katastrofen 

Efter lång planering åker Sävstam med familj, maken Mats barnen Axel (15) Harald (12) och 

Elsa (9) till Thailand tillsammans med bästa väninnan Madeleine och hennes familj. De befinner 

sig i KhaoLak den 26 december 2004 på ett hotell där flera andra svenska barnfamiljer bor. Efter 

intagen frukost och planering för dagens aktiviteter befinner sig Sävstam och Mats på toaletten 

när skrik hörs och bilar tutar utanför. Sävstam tror att de kan röra sig om ett besök av den 

thailändska prinsessan. Men det är vågen som kommer. Mats varnar Sävstam att komma ut 

eftersom vatten rusar in. De springer så fort de kan för att undkomma vattenmassorna men till 

slut hinner vattnet ikapp dem: 

”Jag kastar mig ut och tittar ned mot havet och ser hur stranden äts upp av en grön-grå-svart sörja som 

väller fram, bubblar och fräser. Geggamojan har redan ätit upp stranden och har nått gräsmattan som 

löper ned mot stranden. Ett öronbedövande ljud som från tusen miljoner ormar överröstar skriken” (s. 

22). 

Familjen splittras men Sävstam klarar sig levande ur vattenmassorna. I kaoset som råder strax 

efter att vågen har slagit till söker Sävstam sin familj. I sitt sökande träffar hon flera andra 

svenskar i samma situation. Sävstam nämner två engelsmän som försöker organisera hjälpinsatser 

och kallar dessa för änglar. Sävstam går tillsammans med en kvinna från Saltsjöbaden mot högre 

höjder i bergen för att skydda sig mot fler eventuella vågor. Där hittar Sävstam sin man Mats och 

sin son Axel, båda har överlevt men är skadade. I bergen finns även fler svenskar och européer. 

Sävstam träffar även bekanta. I väntan på hjälp och transport till sjukhus betraktar Sävstam hur 

en tysk och en amerikan blir arga på några thailändare som sitter under ett träd och äter. Tysken 

och amerikanen menar att thailändarna borde hämta bilar så att de kunde transporteras till 

sjukhus. Men ju mer tysken och amerikanen skrek desto mer oförstående såg thailändarna ut. 

Sävstam, Mats och Axel reser i flera timmar genom små samhällen för att komma till sjukhuset i 

TakuaPa. Väl där är det kaos. De får varsin lapp som skall fyllas i och läggas runt handleden. 

Sävstam förstår ingenting. Sävstam kämpar för att Axel och Mats skall få hjälp med sina skador: 

”Känslan av total övergivenhet kommer tillbaka. Måste få dessa två läkare att titta på Axels hand. Jag 

använder all min förmåga för att få min vilja igenom. Knäpper mina händer och ber dem så snällt jag 

någonsin förmår att undersöka min son. Inser att jag låter som en tiggerska” (s. 47). 

Sävstam vänder sig till européer och skandinaver på sjukhuset. Hon träffar ytterligare en bekant 

som är svensk gyn läkare, Steffen Lundberg. Steffen undersöker Sävstam och Axel men vill inte 
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lägga sig i hur den thailändska vården utförs. Tiden i TakuaPa sjukhuset präglas av missförstånd 

och vanmakt när Sävstam inte kan kommunicera med vårdpersonalen: ”Ingen förstår engelska 

men vid ordet painkiller får jag en reaktion” (s. 41). 

Vid den här tiden har Sävstam inte hittat två av sina tre barn (Harald och Elsa) och börjar 

förhandla med Gud för att få tillbaka dem: ”Om du ger mig båda barnen får du hela mitt liv. Gör 

vad du vill. Jag ska förkunna ditt budskap här eller i något annat rike” (s. 30). 

Frustrationen över att ingen svensk hjälpinsats har visat sig växer. När Sävstam väl träffar 

ambassadören den 28 december i TakuaPa sjukhuset blir hon desperat och menar att han måste 

ordna med transporter därifrån. Dessa transporter kommer så småningom. Men Mats har för stora 

skador för att flyga till Bangkok så Sävstam och Axel åker själva. Innan Sävstam tar flyget till 

Bangkok sker någon sort kommersiell propaganda där olika försäljare vill erbjuda sina sjukhus.   

Väl i Bangkok kommer Sävstam och Axel till ett sjukhus där hon erbjuds olika rum i olika 

priskategorier. På sjukhuset i Bangkok pratar alla engelska men trots det sker det flera 

missförstånd som gör Sävstam frustrerad och irriterad. Sävstam och Axel förflyttas flera gånger 

till olika rum. Vänner och Sävstams chef flyger till Thailand för att försöka hjälpa henne. Den 30 

december får Sävstam besked om att Mats inte klarade operationen. Den 2 januari lämnar 

Sävstam och Axel Thailand utan att veta var Harald och Elsa befinner sig. 

Hemkomsten och tiden efter 

Vid ankomsten till Sverige kommer Sävstam i kontakt med prästen Louise Linder. Sävstams chef 

har kontaktat Louise för att hjälpa och stödja Sävstam.  Sävstam får stort förtroende för Louise 

och samtalar om sorgen och sveket mot Mats som hon känner eftersom hon lämnade Thailand 

utan alla barnen. Väl i Sverige får Sävstam och Axel vård på Karolinska sjukhuset. Efter 

omplåstring känner Sävstam behov av att tömma tankarna hon har från hennes arbete och ber att 

någon kollega från reklambyrån komma så att hon kan överlämna ansvaret och mentalt släppa 

detaljerna kring sitt arbete. Sävstam får gradvis ökande permissioner hem från sjukhuset. Väl 

hemma kommer Sävstam i kontakt med en väninna, Lena som är sjukgymnast. Gymnastik och 

träning har alltid varit nödvändigt för Sävstam. Sävstam utövar olika sportaktiviteter som hjälper 

henne under sorgeprocessen. Hon spelar golf, styrketränar, börjar med yoga och åker skidor med 

Axel. Men hon är medveten om att hon inte kan fly längre genom tusen aktiviteter. Dessutom ger 

promenader med familjens hund Cleo en positiv inverkan på Sävstam. Sävstam känner ett stort 

stöd i vänner och familj: 

”Känner att mina vänner och min familj bär mig genom varje sekund och varje andetag. Dessemellan 

är det en strid ström av kontakter med människor som vill besöka oss. De vill väl, men jag orkar inte” 

(s. 87). 

Efter två veckor anländer Mats kista till Sverige. Hon tvingas senare att arrangera Mats 

begravning och minnesgudstjänster för Harald och Elsa som hålls den 16 februari. När Sävstam 

förbereder och planerar Mats begravning kommer hon till insikt att hon och Axel måste flytta. 

Sävstam upplever att de kommer alltid att vara stämplade som: ” de som förlorade sin familj i 

Thailand” (s.88). 

Dessutom är Sävstam rädd för att träffa Elsas eller Haralds kamrater eller möta de vuxnas ångest. 

Tanken på flytt väcks. Sävstam och Axel flyttar senare under våren. Under våren får Sävstam 
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besked om att Sävstams väninna och väninnans sons kropp hittas. Sävstams dotters kropp hittas 

inte förrän på sommaren och sonens kropp hittas och identifieras i december 2005. 

Under våren åker Sävstam och Axel till Mallorca på en golfresa. Det är en flykt från verkligheten 

som Sävstam uttrycker det. Sävstam vill även fly från Sverige under juni månad för att slippa se 

examensklädda skolelever fulla av hopp och framtidstro. Sävstam flyr även i sina tankar. Hon 

förtränger minerna från katastrofen och dess följande dagar med positiva bilder och tankar. 

Sävstam tackar ja till alla tillfällen hon får för att fly vardagen och verkligheten och bygger en ny 

”bildbank” av minnen och upplevelser. 

Efter flytten börjar Sävstam att få suicidtankar och läggs in en period på St. Görans psykiatriska 

avdelning. Sävstam kommer i kontakt med en sorgegrupp där alla gruppmedlemar är kvinnor 

som har förlorat sina män i KhaoLak. Sävstam påbörjar även en kurs i mindfulness som så 

småningom hjälper henne att gå vidare i sin sorgeprocess.  

Under hösten planerar Sävstam och Axel att åka tillbaka till KhaoLak. Sävstam upplever resan 

tillbaka till KhaoLak som en: ”skön bekräftelse på att de inte är helt tokiga” (s. 205). 

Dessutom upplevde Sävstam en närhet till Mats, Harald och Elsa som inte hon trodde hon skulle 

få uppleva. 

Sävstam resonerar att hon har drabbats av den här katastrofen och förlorad vänner och familj 

eftersom det är Guds straff för att Sävstam har prioriterat fel i livet. Sävstam känner att hon har 

ägnat för mycket tid och kraft på saker som inte betyder något egentligen. Hon har arbetat för 

mycket och ägnat för lite tid till familjen. Louise menar att hennes Gud inte är en dömande Gud 

utan har kärleken i fokus. Sävstams tidigare erfarenheter av präster är inte positiv, den präglas av 

en distans där präster gömmer sig bakom en mur av regler och normer. Sävstam beskriver 

skillnaden mellan Louise och andra präster genom att Louise faktiskt beter sig som Sävstam 

föreställer sig att Jesus skulle göra. 

Både Sävstam och Axel befinner sig 2007 fortfarande i en sorgeprocess. Sävstam har haft hjälp 

av vänner, familj, bekanta och har även förälskat sig. Sävstam menar att hennes behov av 

struktur, ordning och kontroll har förstärks efter katastrofen. Yogan, meditationen, kurserna i 

mindfulness och sorgegruppen Sävstam deltar i har hjälp henne. Sävstam skolar om sig och 

börjar arbeta med journalistik: 

”Jag har i alla fall bestämt mig för att leva- och att jag ska leva ett bra liv. Självklart inser jag att det 

kommer bli ett helt annorlunda liv än vad jag har tänkt och jobbat för. Trots det börjar jag våga tro och 

hoppas på att det kommer bli ett bra liv. Ett liv där minnena av Axels och min familj vårdas ömt” (s. 

215). 

4.1.2 Annandagen  

Katastrofen 

Efter lång planering åker Ernsth-Ohlsson och hennes man Micke och deras tre flickor Emelie 

(17) Paulina (9) och Micaela (5) till Thailand för att där tillbringa jul och nyår 2004. Deras resa i 

Thailand börjar den 14 december. De reser lite runt och befinner sig i KhaoLak den 26 december 

när tsunamikatastrofen inträffar. Vid frukost upptäcker Ernsth-Ohlsson och hennes familj att 

vattnet har dragit sig undan och går ner till stranden för att titta närmare på detta underliga 

fenomen. Efter en stund får de syn på en skummande våg långt ute i horisonten som de bedömer 
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vara ca 1–2 meter. Ernsth-Ohlsson tittar på en thailändsk kvinna bredvid henne men såg ingen 

oro i hennes ansikte så Ernsth-Ohlsson bedömde att vattnet kunde se ut så ibland. De tror att 

vågen kommer att slätas ut vid strandkanten men när den närmar sig så växer den och kommer 

med allt snabbare hastighet. Till slut skriker dotter Emelie att de måste springa ifrån stranden. 

Alla i familjen springer så fort de kan från stranden. Ernsth-Ohlsson har hunnit till 

restaurangdelen i det hotell de bor i när hon hör ett öronbedövande ljud. Vågens våldsamma kraft 

sköljer henne genom en dörr bakom bardisken och Ernsth-Ohlsson kommer i ett rum som fylls 

med vatten. Ernsth-Ohlsson tror att hennes tid är kommen när taket på det rummet som hon 

befinner sig i plötsligt försvinner och hon kommer till ytan: 

”tanken skriker i huvudet på mig: SNÄLLA; RARA GUD; LÅT MIG FÅ KOMMA UT! Om och om 

igen tänker jag denna tanke. Det är nu väldig kris med syret, och paniken växer alltmer. Mitt huvud 

börjar kännas stort och tungt, en känsla som är svår att beskriva” (s. 22). 

Ernsth-Ohlsson förs med vattnet och beskriver det: ”som i ett fruktansvärt inferno dras jag runt 

med en enorm fart och jag kan varken se land eller havets horisont” (s. 23). 

Vattennivån uppskattas senare till 7–8 meter över marknivån. Ernsth-Ohlsson hittar en stock som 

hon lyckas hålla sig fast i. Ernsth-Ohlsson lyckas ta sig till en sanddyn. När vattennivån börjar 

sjunka och Ernsth-Ohlsson börjar titta sig omkring hittar hon sin dotter Emelie. Emelie befann sig 

i en sanddyn ca 25 meter bort tillsammans med en tysk tjej i Emelies ålder. När Ernsth-Ohlsson 

och Emelie återförenas blir det tvungna att klättra upp för ett träd med hjälp av den tyska tjejen 

för att undkomma flera vågor. När de bestämmer sig för att lämna platsen och går mot vägen ser 

Ernsth-Ohlsson en död flicka en bit bort som hon tror är hennes dotter Paulina. Emelie tittar 

närmare på henne och konstaterar att det inte var Paulina. Ernsth-Ohlsson ångrar sedan att hon 

inte orkade undersöka flickan själv för att fastställa att det inte var Paulina. Det skulle visa sig 

senare att det var Paulina. 

Ernsth-Ohlsson och Emelie får hjälp av en ung thailändsk pojke som har moped att komma till en 

större väg. De kommer till en större väg som blev en samlingsplats. Thailändarna hade lagt ut 

madrasser, filtar till de skadade och Ernsth-Ohlsson upplever att dessa friviliga insatser kommer 

spontant och snabbt. Vid denna samlingsplats hittar Ernsth-Ohlsson sin andra dotter Micaela som 

hade hjälpts av en äldre thailändare upp från vattnet och räddat henne. Alla tre får hjälp av 

thailändare att komma till ett sjukhus. De blir hänvisade till sjukhuset i PhangNga efter att ha 

stannat i två andra sjukhus men blivit ombedda att köra vidare till nästa sjukhus. Väl där finns det 

hundratals skadade människor. Ernsth-Ohlsson ber till Gud om att återförenas med Micke och 

Paulina. Efter en stund får Ernsth-Ohlsson syn på Micke som kommer in i salen i en rullstol. 

Trots att sjukhuset var överbelastad så upplever Ernsth-Ohlsson att personalen och frivilliga 

gjorde allt de kunde för att hjälpa dem: 

”Trots att det var så överbelagt gjorde all personal så gott de kunde utan klagan. Aldrig såg man en sur 

min, varken hos personal eller frivilliga, och inte heller upplevde man någon stress. De hade till och 

med tid att klä upp lilla Micaela ” (s. 45). 

Ernsth-Ohlsson träffar ett annat svensk par som de bekantar sig med. Ernsth-Ohlsson får även 

träffa Sveriges ambassadör i Thailand Jonas Hafström som hon får ett mycket gott intryck av. 

Ernsth-Ohlsson, Micke, Emelie och Micaela vistas på det här sjukhuset i tre dagar innan de 

transporteras med hjälp av en svensk till Bangkok Phuket hospital där det får fortsatt vård. 
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Ernsth-Ohlsson beskriver det på det här viset: ”Här kände vi att vi kunde få lov att vara oss 

själva” (s.51). 

Sjukhuset har mycket hög standard och Ernsth-Ohlsson och familj beställer av den europeiska 

maten som erbjuds. Mickes bror Anders anländer till Phuket för att leta efter Paulina men lyckas 

inte hitta henne. Efter några dagar kommer två män från räddningstjänsten i Sverige och 

meddelar att de skall transporteras till Sverige. I väntan på flygplatsen stod thailändska volontärer 

och lagade mat vilket var uppskattat. 

Hemkosten och tiden efter 

Väl i södra Sverige blev de bemötta av psykologer, poliser med flera och transporterades till 

sjukhuset i Lund. Där upplever Ernsth-Ohlsson ett dåligt bemötande av en läkare som gör att hon 

bestämmer sig för att åka hem. På kvällen den 3 januari anländer de till Mickes föräldrar Elna 

och Bengt i Hemmeslöv. Ernsth-Ohlssons och Mickes skador är så omfattande att de behöver 

hjälp med det dagliga bestyret och bestämmer sig därför för att stanna till en början hos Mickes 

föräldrar. Församlingens präst tar kontakt med familjen men Ernsth-Ohlsson vill helst vara för sig 

själv. Distriktsköterskan kommer dagligen och fröknarna på förskolan kommer och hämtar och 

lämnar Micaela till dagis. Emelie går i skolan. Båda döttrarna har kontakt med barn och ungdoms 

psykiatri. Ernsth-Ohlsson och Micke får ta emot ett kuvert med en större summa pengar som 

familj, vänner och bekanta samlat in. Ernsth-Ohlsson och Micke bestämmer sig för att medverka 

i en samtalsgrupp för de som drabbats i tsunamikatastrofen. De kommer även i kontakt med det 

svenska paret de träffade på första sjukhuset i Thailand: 

 ”Jag började så sakta att ta mitt förnuft till fånga angående att vilja leva eller ej. Det får ju ändå inte bli 

så att de barn jag nu har skall stå kvar ensamma, utan sin mamma. Så illa kan jag bara inte göra dem” 

(s. 82). 

Efter ca två månader flyttar Ernsth-Ohlsson med familj från Mickes föräldrar. Ernsth-Ohlsson 

och Micke behöver fortfarande hjälp. En väninna ordnade så att de som ville skrev upp sig på en 

lista för att hjälpa familjen. Kommunens hemtjänst erbjöd också sin hjälp, vilken familjen tog 

emot i form av städning. Ernsth-Ohlsson fick bra kontakt med en person från socialkontoret som 

hjälpte dem med alla kontakter med myndigheter. 

Tanken på att åka tillbaka till Thailand växer sig stark hos Ernsth-Ohlsson och Micke. De åker 

tillbaka till Thailand den 28 mars och är med om en tre dagars lång minnestund eftersom de var 

100 dagar efter tsunamin. Ernsth-Ohlsson och Micke åker runt med hjälp av räddningsverket, 

polis och röda korset till de ställen som hade betydelse under katastrofen. Reportrarna som de 

fick kontakt med från Sverige under katastrofen är med och dokumenterar resan. Även thailändsk 

media övervakar deras resa och hjälper dem att försöka hitta Paulina: 

”Allt var borta, och allting var så ödsligt och kusligt. Alla bungalower var borta, bara ett och annat träd 

stod kvar. Många stora palmer och andra träd hade ryckts upp med rötterna. Man kunde bara inte tro 

att det var sant, det vi såg” (s. 99). 

Ernsth-Ohlsson och Micke lägger en blomsterkrans i havet för Paulina och Saga (väninnas dotter) 

och ber Guds som haver barnen kär. Ernsth-Ohlsson och Micke träffar chefen för hotellet de 

bodde på under tsunamikatastrofen, Khanitta. Hon har förlorat två systrar och familjens leverbröd 

har gått i spillror. Alla bungalower, arbetsbostad och boningshus var borta och nu bodde hon och 

hennes mor i en liten lokal och sov på golvet. 
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Åter hemma i Sverige vill familj, vänner och bekanta höra om resan men Ernsth-Ohlsson finner 

det svårt att hantera människornas intresse och tycker det är helt okej när hon uppfattar att 

människor undviker henne. Anhörigmötena som Ernsth-Ohlsson och Micke fortsätter att gå på är 

mycket uppskattade. Ernsth-Ohlsson börjar gå på vattengymnastik som hon tycker hjälper. 

Ernsth-Ohlsson börjar också skriva den här boken som hjälper henne att bearbeta sina 

upplevelser. Den 21 april får Ernsth-Ohlsson besked om att de har hittat och identifierat Paulines 

kropp. Begravningen sker den 20 maj. Två dagar efter begravningen vill Ernsth-Ohlsson se 

Paulinas kropp och efter inrådan av begravningsbyrån får de se endast Paulinas ena hand 

eftersom de är den enda delen av kroppen som är igenkännbar. 

Ernsth-Ohlsson är tacksam mot Gud över att hon har kvar två barn och inser att det kunde varit 

värre. Under resten av sommaren tycker Ernsth-Ohlsson det är svårt att träffa folk. Ernsth-

Ohlsson fortsätter sina besök hos psykologen. Dessutom åker hela familjen till Mariefred på 

inbjudan och bekostnad av röda korset som ordnar en träff för familjer som förlorat barn i 

tsunamikatastrofen. Ernsth-Ohlsson försöker få vardagen att gå och inser vikten av rutiner som en 

”återhämtningsgrej”. Ernsth-Ohlsson intresserar sig kring frågor om döden och särskilt vad som 

händer efter döden. Ernsth-Ohlsson vill få kontakt med Paulina och söker ett medium i 

Stockholm. Besöket betraktas inte som helt förkastligt men de fick ingen kontakt med Paulina. 

Ernsth-Ohlsson och Micke söker sig till en adoptionsbyrå för att förhöra sig om möjligheten till 

adoption men avfärdar tanken på grund av den långa processen. 

Ernsth-Ohlsson och familjen åker tillbaka till Thailand igen, till årsdagen av tsunamikatastrofen 

där de ska anordnas minnesceremonier med mera. Resan bekostas av rådet för stöd och 

samordnad som regeringen tillsatte i ett tidigt stadium för att stödja de drabbade på olika sätt. 

Röda korset och räddningsverkets personal åker med som stöd. På resan åker de runt till de 

platserna som var av betydelse. Ernsth-Ohlsson och Micke åker bland annat till den platsen som 

bilderna av kropparna som hittades förvarades och fick se Paulinas bilder. Ernsth-Ohlsson med 

familjen varvar resan med utflykter, shopping och ceremonier. De träffar många människor och 

av en händelse får de också träffa Khanitta som nu har öppnat ett kafé och bor i ett nytt hus. 

Boken avslutas med några reflektioner gjorda i september 2009. Ernsth-Ohlsson menar att 

skrivandet av denna bok har hjälpt henne att bearbeta det som hänt henne. Ernsth-Ohlsson har 

bytt jobb på grund av hennes ryggskada och menar att hennes nya arbetskollegor har bidragit till 

hennes läkeprocess. Även Micke har omskolat sig. Ernsth-Ohlsson och Micke får kontakt med 

EFS kyrkan efter tsunamikatastrofen och blir engagerade i den församlingen: 

”Annars tar jag dagen som den kommer och det får bli vad det blir utav den. Jag är en kämpe som inte 

ger mig i första taget.  Har jag fått för mig något är det svårt att stoppa mig, det kan mina anhöriga 

intyga. Jag känner att nästan ingenting är omöjligt” (s. 267). 

De har alltid ett ljus tänd på Paulinas grav. Ernsth-Ohlsson menar avslutningsvis att: ”Tiden läker 

inte alla sår men det går att hantera såren efter hand som tiden går” (s. 268). 

4.2 Analys 

Materialet har analyserats med utgångspunkten från copingteorin. I detta avsnitt kommer 

resultatet att tolkas ur ett religionspsykologiskt copingperspektiv med fokus på den kulturella 

kontexten. Analysen bygger på copingteorin och dess kategorier som beskrivits i tidigare avsnitt. 

Presentationen av analysen kommer att presenteras genom att använda kategoriseringarna som 

underrubriker, stressorer, signifikansen, orienteringssystem, den kulturella kontexten. I 



25 
 

slutsatserna kommer frågeställningarna att vara underrubrikerna. I analysen och slutsatserna 

kommer jag att jämföra båda materialen mot varandra. 

4.2.1 Stressorer 

Både Sävstam och Ernsth-Ohlsson uttrycker att resan till Thailand har förekommit efter lång 

planering. Sävstam uttrycker att det har varit en arbetsintensiv höst. Arbetsbördan är en stressor 

som hanteras med resan till Thailand. Det finns en förväntan över att resan till Thailand skall 

dämpa den stress som familjerna upplever. När katastrofen är ett faktum tillkommer det flera 

stressorer på grund av katastrofen. I början är själva överlevandet av vågen den största stressoren. 

Sedan är kommunikationssvårigheter och ovissheten om övriga familjemedlemmars tillstånd en 

stor stressor. Både Sävstam och Ernsth-Ohlsson ”tvingas” åka hem till Sverige utan att ha hittat 

alla familjemedlemmarna. Sävstam får dessutom Mats dödsbesked innan hon åker till Sverige. 

Varje planering och utförande av minnesgudstjänster och begravningar utgör nya stressorer. 

Kontakten med sjukvården i både Thailand och Sverige utgör också stressorer. Att komma 

tillbaka till Sverige och till de tidigare liven innan katastrofen (arbete, skola, hem) och 

konfronteras med omgivningens reaktioner och känslor utgör flera stressorer. Sävstam och Axel 

flyttar till ett nytt boende ganska omgående. Axel byter skola och Sävstam byter arbete. Ernsth-

Ohlsson omskolar sig på grund av hennes skador från tsunamikatastrofen men bor kvar i sitt 

gamla hem. 

4.2.2 Signifikansen 

Den första antagande Pargament (1997) gör för att beskriva coping är att människor söker 

signifikans. Signifikans handlar enligt Pargament om känslor och trosegenskaper som associeras 

med viktiga värden. För Sävstam och Ernsth-Ohlsson handlar dessa viktiga värden om kärleken 

till familj och vänner. Vid tsunamikatastrofen hotas signifikansen, i form av familj och vänner, 

för Sävstam och Ernsth-Ohlsson. 

I den femte antagande av copingteori menar Pargament (1997) att människor söker signifikans i 

coping genom mekanismer av bevarande och förändringar. Inledningsvis vid coping menar 

Pargament försöker människor att bevara signifikansen. När Sävstam och Ernsth-Ohlsson 

kommer bort från familjen så är det högsta prioritet att återträffa familjemedlemmar som saknas. 

Även när de sedan återträffar delar av familjemedlemmarna blir det viktigt att värna om 

signifikansen. Det blir till exempel tydligt när Sävstam kämpar för att hennes man Mats och 

hennes son Axel skall få adekvat vård i kaoset på sjukhuset i TakuaPa. För Ernsth-Ohlsson är 

situationen lite annorlunda. Hon hittar sin man Micke, och dotter Emelie och transporteras till ett 

sjukhus där hon känner sig trygg. Därför behöver Ernsth-Ohlsson inte kämpa för att behålla 

signifikansen (som representeras av Micke, Micaela och Emelie) eftersom hon upplever att de får 

bra vård. Men även om delar av Sävstam och Ernsth-Ohlssons signifikans är bevarade så saknas 

flera familjemedlemmar. Trots detta försöker Sävstam och Ernsth-Ohlsson att bevara 

signifikansen. Sävstam tänker att de som saknas finns säkert på ett annat sjukhus. Sävstam 

använder sig även av ”papegojtricket” som innebär att hon stänger ute omvärlden för att behålla 

signifikansen inom sig. 

Pargament (1997) menar att signifikansen kan vara objekt orienterad. Dessa objekt kan variera på 

grund av kultur och erfarenhet och kan till exempel vara materiella, psykologiska eller andlig. 

Arbetet har för Sävstam ett värde av signifikans. Hennes arbete är viktig och därför vill hon 

lämna över arbetsansvaret till en kollega när hon kommer till Sverige och på det här viset bevara 
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signifikansen, Sävstams arbete blir inte lidande. Sävstams behov av kontroll utgör också en 

signifikans. 

Men när Sävstam inser att hoppet är ute börjar hon rekonstruera signifikansen. Pargament (1997) 

menar att ibland hjälper inte kända värderingar och då måste medlen eller målet eller båda 

förändras i sökandet av signifikans. Pargament menar att detta sker i olika former som 

bibehållandet, rekonstruerande, omvärderande och nyskapande.  Copingen för att nå samma mål 

av kontroll och kärlek sker genom träning, massage och rutiner för Sävstam. De utgör därför ett 

rekonstruerande av signifikansen. Nyskapandet av signifikansen sker genom att Sävstam börjar 

ifrågasätta sina tidigare värderingar och prioriteringar och ändrar dessa med hjälp av yoga och 

lektioner i mindfulness lektioner. 

Ernsth-Ohlsson stänger också världen ute och lever på hoppet om att hitta Paulina. Sedan 

försöker Ernsth-Ohlsson kontakta Paulina genom ett medium. Ernsth-Ohlsson försöker att bevara 

signifikansen men inser sedan att det inte går. Ernsth-Ohlsson förändrar sedan sin signifikans och 

är tacksam för att hon har resten av sin familj levandes. 

4.2.3 Orienteringssystem 

I det tredje antagandet av copingteorin så menar Pargament (1997) att människor tar med sig ett 

orienteringssystem till copingprocessen. Vidare menar Pargament att orienteringssystemet hjälper 

individen att hantera stressituationer. Orienteringssystem består av vanor, värderingar, relationer 

generella trosuppfattningar och personlighet. Orienteringssystemet fungerar enligt Pargament 

som en referenspunkt som individen utgår ifrån för att hantera olika situationer. 

Orienteringssystemet är den reservoar individen utnyttjar vid svårigheter. 

Sävstam och Ernsth-Ohlsson har naturligtvis olika orienteringssystem men det finns även likheter 

dem emellan. Den största resurs reservoar i Sävstam och Ernsth-Ohlssons orienteringssystem 

består av deras sociala stöd från familj och vänner. Både Sävstam och Ernsth-Ohlsson verkar ha 

en stark relation till sin familj och släkt. Sävstam och Ernsth-Ohlsson har anhöriga som flyger till 

Thailand för att hjälpa och stödja dem strax efter tsunamikatastrofen men även vid hemkosten 

och tiden därefter. Även i Sävstams och Ernsth-Ohlssons personlighet finns en social faktor. 

Sävstam och Ernsth-Ohlsson är starka sociala personer som tycker om att umgås med människor. 

Sävstam och Ernsth-Ohlsson har arbete som kräver stor social kompetens. Sävstam arbetar inom 

reklambranschen och Ernsth-Ohlsson inom vården. Det finns skillnader mellan dessa två yrken 

där jag tycker att Sävstam och Ernsth-Ohlssons personligheter framträder mellan raderna. 

Sävstam som arbetar med reklam visar på ett tydligare sätt ett större initiativ förmåga. Sävstam 

arbetar med projekt, har ansvar för budget och personal och har ett behov av att lämna över 

arbete till en kollega när hon kommer till Sverige från Thailand. Sävstam verkar vara van att ta 

kontroll och säger ifrån. Den här initiativförmågan speglar hennes coping. Ernsth-Ohlsson arbetar 

inom vården och är inte lika tydlig att hävda sin rätt. 

Pargament (1997) nämner att vanor kan ingå i orienteringssystemet. En vana som Sävstam och 

Ernsth-Ohlsson uttrycker är ett behov av kontroll och rutiner som kan betraktas som en tillgång i 

coping. Andra vanor som hjälper Sävstam och Ernsth-Ohlsson är de aktivitetsvanor de uttrycker 

behov av. Sävstam utövar framför allt individualistiska sporter (styrketräning) men är även social 

i sitt utövande av sporter (golf, yoga, skidor). Ernsth-Ohlsson tycker om att simma och 

promenera. 
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Pargament (1997) nämner att människor inte har en on/off knapp för religion eller religiositet vid 

kriser. Vidare menar Pargament att människor kan ha en reservoar av religiösa tillgångar som de 

inte är medvetna om. Men Pargament menar också att individer tar även med sig det som inte är 

positivt i sitt orienteringssystem. Människans bördor som till exempel misslyckande, fysiska eller 

psykiska handikapp, finansiella problem, destruktiva och negativa tankar följer med i 

orienteringssystemet menar Pargament. Sävstams tankar om förlust som gudsstraff kan vara ett 

uttryckt på en negativ tanke eller trosuppfattning som hon har med sig till sitt orienteringssystem. 

Det är inte tydligt i Sävstams berättelse vilken syn hon har på Gud. Men hon är kritiskt till kyrkan 

som organisation och har inte något större förtroende för den. Sävstams syn på Gud verkar 

förändras. Sävstam får hjälp av prästen Louise och därmed påverkar Louise, Sävstams syn på 

Gud. Trots att Sävstam är kritiskt till den institutionaliserad religion finner hon kanske med hjälp 

av Louise den religiösa reservoar Pargament syftar på.  I Ernsth-Ohlssons berättelse finns den här 

reservoaren tydligare. Sävstam har kanske en negativ syn på Gud i sitt orienteringssystem som 

påverkar henne negativ. 

 

Vidare nämner Pargament (1997) tre olika copingsilar som kombinerar mänskliga resurser med 

uppfattningen av det gudomliga. Dessa uttrycker individens relation till det gudomliga. Den 

självvägledande (seldirecting) copinstil innebär enligt Pargament att människan litar mer på sin 

egen förmåga för att hantera en kris än på Gud. Sävstam och Ernsth-Ohlsson uttrycker ingen 

tydlig relation till Gud och därför kan detta tyda på en självvägledande stil. Men både Sävstam 

och Ernsth-Ohlsson vänder sig till de gudomliga för att be om hjälp att hitta sina 

familjemedlemmar och börjar förhandla med Gud för att hitta dem igen. Det skulle kunna tyda på 

den andra copingstil som Pargament nämner nämligen uppskjutande (deferring) stil. Enligt den 

copingstil är individen passiv och överför ansvaret till Gud. Ernsth-Ohlssons fördjupade och 

förändrade tro under sorgeprocessen och prästen Louise trosuppfattning som påverkar Sävstams 

gudssyn är tecken på den tredje copingstil som Pargament nämner, nämligen samarbetande 

(collaborative) stil. I den här copingstil menar Pargament finns ett samarbete mellan människan 

och de gudomliga för en aktiv hantering av krisen. 

Enligt Pargament (1997) kan orienteringssystem hjälpa individen genom tidigare erfarenheter av 

liknande stressorer men varken Sävstam eller Ernsth-Ohlsson uttrycker att de har någon 

erfarenhet av att hantera någon liknande situation. Som jag har nämnt tidigare tar människor med 

sig negativa aspekter till sitt orienteringssystem. De kan handla om psykiska problem, finansiella 

problem och destruktiva mönster med mera. Både Sävstam och Ernsth-Ohlsson har suicid tankar 

och Sävstam blir inlagd för detta. Det kan dock inte härledas till orienteringssystemet utan är en 

reaktion av tsunamikatastrofen. 

4.2.4  Den Kulturella kontexten 

Pargament (1997) menar att coping påverkas beroende på plats och tid. Därför menar Pargament 

har kulturen en påverkan i hur människan resonerar och tänker. Den plats Sävstam och Ernsth-

Ohlsson kommer ifrån är Sverige. Även om det inte uttrycks tydligt tolkar jag att Sävstam och 

Ernsth-Ohlsson är någorlunda jämngamla och därmed tillhör samma generation. Pargament 

menar att kulturen har förändrats under de senaste decennierna på grund av teknologins 

utveckling framför allt i västerländska kulturer. Vidare menar Pargament att i dessa kulturer har 

religionen fått en minskad inflytande i samhälle och som bärande av verklighetens tolkningar. 

Sävstam och Ernsth-Ohlsson verkar inte vara under något större religiöst inflytande. 
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Pargament (1997) ansluter sig till Tylors 1968, definition av kultur. Enligt den här definitionen 

påverkar den kulturella kontexten människors sociala liv. Vidare menar Pargament att dessa kan 

vara till exempel institutioner, lagar, kunskap, tradition, sed, moral och livsstil. De institutioner, 

lagar, kunskap, tradition, sed, moral och livsstil är annorlunda i Thailand än de i Sverige. Att 

komma till en annorlunda kulturell kontext kan vara positivt och är säkerligen en av de faktorer 

som gjorde att Sävstam och Ernsth-Ohlsson åkte till Thailand. Men när de drabbas av en kris, 

som tsunamikatastrofen innebar, blir den kulturella kontexten prövad och konflikt mellan olika 

kulturella kontexter kan uppstå. 

 

Institutioner, lagar  

Sävstam och Ernsth-Ohlsson hade olika upplevelser av sjukhusen i Thailand. Sävstam uttrycker 

sin frustration över kommunikationsproblematik. Sävstam får kämpa hårt för att Mats, Axel och 

Sävstam själv ska få vård. Även när Sävstam och Axel kommer till Bangkok blir hon frustrerad 

trots att de har kommit till ett större sjukhus. Ernsth-Ohlsson däremot upplevde att även om det 

var kaos på sjukhuset som hon befann sig i så hade personalen och volontärerna tid för henne. 

Både Sävstam och Ernsth-Ohlsson förflyttas från de sjukhus de kom till i först till ett större men 

även här upplever Sävstam och Ernsth-Ohlsson på olika sätt dessa institutioner. 

En annan förklaring till skillnaderna mellan Sävstam och Ernsth-Ohlssons uppfattningar om den 

thailändska kulturen kan vara skillnaderna mellan personlighet. Ekedahl och Wengström (2012) 

nämner skillnaderna mellan ett individualistisk och kollektivistisk samhälle. Som jag nämnde 

tidigare finns det skillnader mellan Sävstam och Ernsth-Ohlssons personligheter. Sävstam visar 

ett stark individualistisk personlighet men Ernsth-Ohlsson verkar ha en mer kollektivistiskt 

personlighet. Konflikten mellan individualistiska kontra kollektivistiska personligheter och 

samhälle kan förklara att Sävstam till exempel upplevde den thailändska kulturen mer negativ en 

vad Ernsth-Ohlsson gjorde. 

 

När det gäller den svenska regeringens agerande, i första skedet av katastrofen är både Sävstam 

och Ernsth-Ohlsson kritiska. Båda får träffa den svenska ambassadören i Thailand, men även här 

har de olika uppfattningar om honom, där Ernsth-Ohlsson har en positiv uppfattning och Sävstam 

en negativ. 

Efter några dagar i Thailand får både Sävstam och Ernsth-Ohlsson hjälp av svenska 

räddningsverket, som hade kommit till Thailand för att transportera dem som drabbats av 

tsunamikatastrofen. Väl i Sverige kommer de i kontakt med svensk sjukvård. Ernsth-Ohlsson 

upplevde en negativ första kontakt med sjukvården, vilket gjorde att hon bestämde sig för att åka 

hem direkt efter hemkomsten från Thailand. Sävstam stannade några dagar på sjukhuset i Sverige 

och fick hjälp att slussas hem. 

Även om det är ifrån vårdinstitutioner Sävstam och Ernsth-Ohlsson får mest hjälp ifrån i form av 

kontakt med läkare, psykolog, terapeut och sjukgymnast, så finns det också andra institutioner 

som hjälper dem. Båda kommer i kontakt med gruppstödsamtal som organiseras av frivilliga 

organisationer. Ernsth-Ohlsson berättar hur röda korset och räddningsverket hjälper henne bland 

annat när hon åker tillbaka till Thailand. Regeringen tillsätter ett råd som skall stödja och 

samordna hjälp för tsunamidrabbade. Ernsth-Ohlsson utrycker även hur institutioner som 
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kommunen har haft en viktig roll för att stödja henne. För Sävstam och Ernsth-Ohlsson fungerar 

kyrkan som institution och kulturbärare, minnesgudstjänsterna och begravningarna av de 

familjemedlemmar och vänner till Sävstam och Ernsth-Ohlsson som dog under 

tsunamikatastrofen skedde i kyrkan. 

Kunskap, tradition, sed, moral och livsstil 

Dessa aspekter är mer individualistiska. Sävstam och Ernsth-Ohlsson väljer att åka till en annan 

kultur för att fira jul och nyår. Deras jultradition innebär inte att de måste fira jul i Sverige. Det är 

inte tydligt heller om detta är första gången de åker till Thailand. Däremot blir det inte sista 

gången. Sol, värme och att fly från snö och kyla verkar vara starka argument för att åka till 

Thailand. Men även om de befinner sig i en annan kultur så finns det en tendens till gruppering 

efter nationalitet både före och efter katastrofen. I Sävstams berättelse finns kritik av den 

thailändska moralen men i Ernsth-Ohlssons berättelse är den thailändska seden, moralen och 

livsstilen uppskattad och beundrad. 

Både Sävstam och Ernsth-Ohlsson upplevde de svårt att komma tillbaka till Sverige. De var svårt 

att möta samma miljö som de levt i före tsunamikatastrofen. De var skadade, traumatiserade, 

hade förlorat familjemedlemmar och vänner. Deras egen kultur och miljö påminde dem att de inte 

var samma personer. De hade svårt att konfrontera omgivningens sorg, ångest och osäkerhet inför 

dem. Sävstam och Axel flyttar till en annan bostad ganska omgående och Axel flyttar till en 

annan skola. Sävstam och Axel vill byta miljö för att slippa bli betraktad som: ”de som förlorade 

sin familj i Thailand” (s.88). Både Sävstam och Ernsth-Ohlsson förändrar sin livsstil, de byter 

arbete och lever ett annorlunda liv efter katastrofen. Traditioner blir till en belastning för Sävstam 

och Ernsth-Ohlsson och därför skapar de nya traditioner. Men delar av Sävstam och Ernsth-

Ohlssons livsstil hjälper dem i deras coping. Den aktiva och sociala livsstil som båda lever 

hjälper dem. 

Sävstam och Ernsth-Ohlsson åker tillbaka till Thailand. Båda åker till ettårsceremonier. Sävstam 

väljer att inte delta i de officiella ceremonierna medan Ernsth-Ohlsson gör det. Återresan hjälper 

båda med sorgeprocessen. 

4.3 Slutsatser 

Syftet med undersökningen var att ur religionspsykologiskt copingperspektiv studera den 

kulturella kontexten i copingprocessen hos överlevare av Tsunamikatastrofen i Thailand 2004. 

För att besvara detta syfte ställdes några frågeställningar som kommer att besvaras här. 

 

Vilka copingstrategier kan identifieras hos överlevare av tsunamikatastrofen i Thailand 2004 i 

materialet? 

 

Med hjälp av de teoretiska begrepp som, stressorer, signifikans, orienteringssystem och den 

kulturella kontexten, inom copingteorin som Pargament (1997) presenterar har copingen urskilts. 

Materialet visar att Sävstam och Ernsth-Ohlsson har hanterat olika stressorer de drabbats av på 

grund av tsunamikatastrofen. Inledningsvis handlade hanteringen av själva katastrofen om att 

överleva. Sedan handlade det för Sävstam och Ernsth-Ohlsson om att hitta sina saknade 

familjemedlemmar. Saknaden efter familjemedlemmar orsakar en långvarig stressor. Tiden hur 

ett stressor pågår och hur den hanteras är intressant. Materialet visar att olika stressorer pågår 

olika länge. Själva tsunamikatastrofen var en stressor som pågick från minuter till några timmar 
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allt eftersom återkommande vågor fick hanteras. Men saknaden av familjemedlemmar pågick i 

flera månader. Olika copingstrategier användes för att hantera dessa olika typer av stressorer. 

Problemfokuserade copingstrategier användes för att hantera de stressorer som pågick kortare tid. 

De emotionella copingstrategier användes för att hantera de längre pågående stressorer. De olika 

copingstrategierna som Pargament presenterar i relation till signifikansen, se sida 12–13, 

användes. Orienteringssystemet har används som resurs. De sociala resurserna och nätverket som 

ingår i orienteringssystemet har varit av stor betydelse för Sävstam och Ernsth-Ohlssons 

copingprocesser. 

 

Hur påverkas copingprocessen hos överlevare av tsunamikatastrofen i Thailand 2004 från ett 

kulturellt perspektiv? 

Analysen av materialet visar att den kulturella kontexten påverkar copingprocessen hos Sävstam 

och Ernsth-Ohlsson på ett positivt och ett negativt sätt. Analysen visar att de finns skillnader i hur 

den thailändska kulturen upplevdes, vilket innebar en negativ upplevelse för Sävstam och en 

positiv upplevelse för Ernsth-Ohlsson. Enligt Pargament (1997) handlar den kulturella kontexten 

om institutioner, lagar, kunskap, tradition, sed, moral, och livsstil. Sävstam och Ernsth-Ohlsson är 

kritiska till den svenska regeringens agerande efter tsunamikatastrofen i Thailand 2004. Men efter 

hemkomsten till Sverige från Thailand är det flera institutioner som agerar för att hjälpa och 

stödja Sävstam och Ernsth-Ohlsson. Regeringen tillsätter resurser som var specifikt inriktade för 

att stödja de människor som drabbades av tsunamikatastrofen. Ernsth-Ohlsson nämner till 

exempel hur de använde ekonomiska anslag för att resa tillbaka till Thailand. Räddningsverket 

och röda korset var med som stöd på den resan. Ernsth-Ohlsson nämner även hur sjukvård och 

kommun hjälper henne. Både Sävstam och Ernsth-Ohlsson hade svårt att komma tillbaka till sitt 

gamla liv där vänner, familj, arbetskamrater utgjorde en kulturell kontext som de hade svårt att 

möta. Sävstam och Ernsth-Ohlsson upplever det svårt att möta omgivningens reaktioner på deras 

situation. Sävstam och Ernsth-Ohlsson förändrar den kulturella kontexten genom att skapa nya 

traditioner och livsstilar. Sävstam och Ernsth-Ohlsson omskolar sig och byter arbete. Sävstam 

flyttar till ett annat boende. Minnesgudstjänsterna och begravningarna av de familjemedlemmar 

och vänner till Sävstam och Ernsth-Ohlsson som dog under tsunamikatastrofen skedde i kyrkan. 

Sävstam och Ernsth-Ohlsson uttrycker inte en tydlig trosuppfattning. Kyrkan har en 

traditionsbärande uppgift och påverkar därmed copingen på ett positivt sätt som en del i den 

kulturella kontexten. 
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5 Diskussion 

 

I den här delen presenteras en reflektion över teorin, metoden, empirin som undersökningen har 

använt sig av. Jag kommer även att reflektera över om undersökningen har bidragit till någon ny 

kunskap och över framtida frågeställningar som kan undersökas. 

5.1 Teoretisk reflektion 

Uppsatsen teoretiska ansats är hämtad från Pargament (1997) copingteori. Geels och Wikström 

(2006) menar att det finns ett behov av att studera religion och coping i andra kulturer eftersom 

studier inom religion och coping har undersökt den europeiska och amerikanska populationen. I 

den här uppsatsen har jag valt att undersöka berättelsen av två svenska kvinnor upplevelser av 

tsunamikatastrofen i Thailand 2004. Även om materialet är hämtad från två 

nordeuropéer/skandinaver sker katastrofen i en annan kultur och därmed kan undersökningen ge 

bidrag till en ökad förståelse av den kulturella kontexten vid copingprocessen. Det vore intressant 

att undersöka den lokala populationens copingprocesser av tsunamikatastrofen 2004. Ekedahl och 

Wengström (2012) nämner kollektivistiskt och individualistiskt tänkande i skilda kulturella 

kontexter och menar att i Sydostasien domineras av ett kollektivistiskt tänkande. Därför vore det 

intressant att undersöka om det fanns några skillnader i copingprocessen mellan de drabbade av 

tsunamikatastrofen i Thailand 2004 från den thailändska kulturella kontexten. 

5.2 Metodisk reflektion 

Den kvalitativa metoden används för att undersöka beteendemönster. Undersökningens syfte var, 

att ur ett religionspsykologiskt copingperspektiv studera den kulturella kontexten i 

copingprocessen hos överlevare av Tsunamikatastrofen i Thailand 2004. Resultatet speglar 

verkligheten för Sävstam och Ernsth-Ohlsson vilket jag ser som positivt. Men tolkningen av 

resultatet kan variera beroende på vem som tolkar den. Kritiken mot validiteten av kvalitativ 

forskning enligt Jörgens och Phillips (2000) handlar om att den är mindre stringent. Vidare menar 

Jörgens och Phillips att validitetskriterierna handlar om att kunna se sammanhanget. Det är 

viktigt att kunna följa forskarens analys och tolkningar för att bedöma validiteten. Analytiska 

påstående bör knytas ihop med specifika textutdrag. Även om undersökningen hade bara två 

fallstudier kunde jag finna kännetecken som beskriver hur Sävstam och Ernsth-Ohlsson reagerade 

och hanterade sin situation och hur den kulturella kontexten påverkade copingprocessen. För att 

stärka validiteten skulle jag vilja komplettera med flera fallstudier. Malterud (2015) menar att den 

interna validiteten är en fråga om huruvida undersökningen ger en täckande bild av det som ska 

undersökas, och nämner också att begrepp och kartläggningsmetoder bör vara relevanta för att 

studera de fenomen som ska undersökas. I den här uppsatsen har jag försökt att använda relevanta 

begrepp som har varit kopplade till copingteorin. I detta avseende anser jag mig uppnått kriteriet 

för intern validitet. När det gäller den externa validiteten så handlar den enligt Malterud om 

överförbarhet. Det innebär enligt Malterud om resultatet från undersökningen är giltig utöver den 

kontext den har kartlagts från. Det är svårt att bedöma om resultatet från det här materialet, som 

innebär två fall, kan vara giltigt utöver den kontext som undersökningen genomfördes från. För 

en framtid studie skulle jag vilja använda en kvalitativ undersökning med intervjuer. 

5.3 Empirisk reflektion 

Sävstam tror att hon har drabbats av den här katastrofen, förlora vänner och familj som ett straff 

från Gud för att hon har prioriterat fel i livet och ägnat sin familj för lite tid på grund av sitt 
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arbete. Ett sådant liknande resonemang hittade Feder et al., (2013) i sitt resultat av personer som 

drabbades av jordbävningen i Pakistan 2005. Det intressanta är att det finns stora skillnader 

mellan Sverige och Pakistan. Feder et al., menar att religion har en stor central och kulturell roll i 

det Pakistanska samhället. Jordbävningar betraktas i Pakistan enligt Feder et al., som Guds straff 

över människors synder. Feder et al., menar att det finns behov av kunskap och utbildning kring 

jordbävningarnas orsak. I den svenska sekulariserade samhälle finns en sådan kunskap. 

 

Ernsth-Ohlsson fick kontakt med EFS-kyrkan efter tsunamikatastrofen genom en väninna och 

fick en positiv och god kontakt med prästen i den församlingen. Han ansvarade för 

begravningsgudstjänsten för Paulina och många fick medverka i begravningen vilket Ernsth-

Ohlsson tyckte var positivt. Ernsth-Ohlsson beskriver hur kontakten med EFS-församlingen har 

hjälpt. Ungureanu och Sandberg (2010) menar att de stöd som kyrka och församling kan erbjuda 

är en positiv copingstrategi. Även Shih, et al., (2010) hänvisar till att religiöst stöd hjälper 

människor att konfrontera kriser i livet.  Vidare menar Ungureanu och Sandberg att de sociala 

stöd som föräldrarna till avlidna barn hittar i familj och vänner är viktigt. Både Ernsth-Ohlsson 

och Sävstam får mycket stöd från sitt sociala nätverk. Ernsth-Ohlsson beskriver tydligt hur 

hennes sociala nätverk hjälper familjen på ett praktiskt och ekonomiskt viss. 

 

Ernsth-Ohlsson men framförallt Sävstam uttrycker hur kontroll är viktigt för henne. Liknande 

resultat finns i Ahmadis (2006) undersökning. Personer som drabbas av sjukdom i ett 

sekulariserat samhälle som Sverige förlitar sig först och främst på sig själva och därmed är 

kontroll en viktig faktor för copingprocessen. De hade varit intressant att undersöka om behovet 

av kontroll är lika viktigt i andra mindre sekulariserade samhälle. Här finns kanske paralleller 

med Ekedahl & Wengström (2012) tankar kring individualistiska kontra kollektivistiska 

samhällen. 

 

Stroebe et al. (2001) menar att kvinnor använder mer emotionellt fokuserad copingstrategier än 

vad män gör. Kvinnor samtalar och visar känslor mer. Sävstam och Ernsth-Ohlsson använder sig 

av dessa emotionellt fokuserad copingstrategier. Det är endast två fallstudier och jag kan därför 

inte generalisera resultatet. Okontrollerade situationer, som till exempel en tsunamikatastrof är 

hanteras bättre med emotionellfokuserade copingstrategier enligt Stroebe et al. (ibid). Samtidigt 

menar Stroebe et al. (ibid) att kvinnor har en starkare tendens att bli deprimerade. Både Sävstam 

och Ernsth-Ohlsson blev deprimerade. Men Sävstam och Ernsth-Ohlsson sökte stöd för sin 

depression. Att söka stöd menar Asai et al. (2012) är vanligare bland kvinnor en bland män. Män 

använder sina egna resurser menar Asai et al. 

5.4 Bidrag 

I forskningsgenomgången var det svårt att hitta studier med coping i relation till kultur. Resultatet 

och analysen av den här undersökningen visar att den kulturella kontexten kan bidra både positivt 

och negativt i copingprocessen. 

5.5 Avslutande reflektioner 

Det finns ett intressant samband mellan den kulturella kontexten och orienteringssystemet. Enligt 

Pargament (1997) påverkar den kulturella kontexten orienteringssystemet. Med andra ord så 

innebär detta att institutioner, lagar, kunskap, traditioner, sed, moral och livsstil påverkar 

individens vanor, värderingar, relationer, trosuppfattningar och personlighet. I den här 

undersökningen kan vi följa hur Sävstam och Ernsth-Ohlsson omvärderar sina liv efter 
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tsunamikatastrofen. Detta utgör en ny kunskap som förändrar deras vanor. På grund av den här 

nya kunskapen förändrar de även deras traditioner, livsstilar, relationer och till viss del 

trosuppfattningar. Men jag undrar om deras personligheter har förändrats nämnvärt. Det vore 

intressant att undersöka vidare hur kultur påverkar personligheten. 
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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen har varit att ur religionspsykologiskt copingperspektiv studera den 

kulturella kontexten i copingprocessen hos överlevare av tsunamikatastrofen i Thailand 2004. 

Den teoretiska utgångspunkten har varit Pargaments (1997) religionspsykologiska copingteori. 

Pargament menar att religion kan användas som resurs i krissituationer. När människor möter 

kriser visar det sig, enligt Pargament, att de har en reservoar av religiösa tillgångar som de inte 

alltid är medvetna om. Pargament menar vidare att copingprocessen äger rum i och påverkas av 

den kulturella kontexten. Den kulturella kontexten menar Pargament är institutioner, lagar, 

kunskap, tradition, sed, moral, och livsstil. 

Uppsatsens material är hämtad från två svenska kvinnors upplevelser av tsunamikatastrofen i 

Thailand 2004. Sävstam och Ernsth-Ohlsson berättelse handlar om katastrofen och tiden efter 

den. Materialet har undersökts med en teoretiskt styrd analys. I undersökning har berättelserna 

presenterats var för sig. Resultatet har analyserats med hjälp av begrepp utifrån copingteorin; 

stressorer, signifikansen, orienteringssystem och den kulturella kontexten. Frågeställningarna 

som besvarades i uppsatsen handlade om vilka copingstrategier som identifierades hos överlevare 

av tsunamikatastrofen i Thailand 2004 och hur den kulturella kontexten påverkar 

copingprocessen. Analysen visar att flera olika copingstrategier har använts. Den kulturella 

kontexten har påverkat copingprocessen både på ett positiv och negativt sätt. Analysen visar på 

det sätt som, copingstrategier och den kulturella kontexten påverkar copingprocessen är 

individuellt. Det sociala stödet som ingår i orienteringssystemet, framkommer som ett viktigt 

bidrag till en effektiv coping. Kyrkan som traditionsbärande och därmed bidragande till den 

kulturella kontexten används oberoende av trosuppfattningar. 
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