
1 

 

 

UPPSALA UNIVERSITET 

Teologiska institutionen 

Kurs: Religionsbeteendevetenskap, C2 nivå, 15 hp 

VT 2015 

Handledare: Önver Cetrez Andreas 

Betygsbestämmande lärare: Melder Cecilia 

    

 

 

 

 

            

 

       

 Förändring och mening 
- en studie om copingprocessen och utmattningssyndrom 

bland präster i Svenska kyrkan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mattsson Jerrestrand Margareta 

mjerrestrand@netscape.net 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

Abstract 

 
Burn out is common among people who work with other people and occurs in both 

ecclesiastical and non ecclesiastical context. In recent years, the phenomenon has attracted 

increasing attention in the Church of Sweden and among persons who hold a consecration 

service as priests. 

The purpose of this essay is to study the text material from the two authors (Lennart Belfrage 

2009 and Martin Petré 2013) and to analyze and describe them. Another goal is to see how the 

coping theory may be helpful for this group of priests to handle the situation arising in the 

time of burnout. 

I have used the qualitative research and hermeneutics method for categorize and encode the 

material in order to interpret and understand the underlying causes that could explain burnout 

among priests in the Church of Sweden 

Pargaments (1997) coping theory has been important for analysis and explanation of burnout 

among a group of priests in the Church of Sweden. 

In the result, I have found four components that may be useful in the understanding of the 

cause of burnout. The analysis shows that Pargaments (1997) coping theory is useful to 

manage complex situations for example burnout, among priests in the Church of Sweden. 
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1. Inledning 

I avhandlingen vilsenhetens epidemiologi skriver Melder (2011) om människors vilsenhet i 

dagens samhälle. Frågan är om människor som arbetar i Svenska Kyrkan och som vårdar 

andra människor är drabbade av denna epidemi? Hur hanterar de mental ohälsa? Det är nog så 

att människor som arbetar med andra människor riskerar att själva hamna i motsvarande 

vilsenhet och mental ohälsa, med risk för utmattning och suicid. Därmed borde fenomenet 

vilsenhet även gälla för präster i Svenska kyrkan.  

Vid kyrkomötet 2012 skriver Svensson i en motion betydelsen av att erbjuda retreat till 

personer i vigningstjänst, gällande framförallt präster i Svenska kyrkan. I motionen framhålls 

retreaten som ett sätt att förebygga utbrändhet. Denna motion fick dock avslag, men faktum 

kvarstår att utbrändhet är ett fenomen för präster i Svenska kyrkan (Svensson 2012:5) .  

 

Utifrån det faktum att utmattningssyndrom förekommer bland kyrkoarbetare i Svenska 

Kyrkan är det angeläget att studera prästers mentala ohälsa med inriktning mot utmattning för 

att få en uppfattning om bakomliggande och utlösande faktorer samt sätt att hantera 

problematiken.  

 

1.1 Syfte och mål 

Syfte med denna uppsats är att utifrån litteratur och artiklar studera och beskriva faktorer till 

utmattningssyndrom bland präster i Svenska kyrkan.  

Målet med denna uppsats är studera och beskriva faktorer kring utmattningssyndrom hos 

präster i Svenska kyrkan samt studera copingstrategier som kan används för att hantera 

utmattningssyndrom.   

 

1.2 Frågeställning 

 

1. Vilka av Pargaments (1997) copingstrategier kan identifieras och appliceras vid 

utmattningssyndrom? 

 

 

1.3 Begrepp och definition  

Det finns olika sätt att beskriva utmattning exempelvis utbrändhet, burnout (förklaras i kapitel 

2), överarbetning, asteni. I föreliggande studie används begreppet utmattningssyndrom som 

därmed sammanfattar övriga ovan angivna begrepp. Med utmattningssyndrom avses därmed 

angiven definition, enligt Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen 2003). Begreppet 

beskrivs utförligare under 1.5. Utmattningssyndrom. I arbetet förekommer begreppen stress 

och stressorer, vilka beskrivs under 1.5.2 Stressorer. Begreppet stressorer används 

genomgående i arbetet.  

 

 

1.4 Avgränsning 

Föreliggande studie fokuserar enbart präster, en grupp i Svenska Kyrkan som innehar 

vigningstjänst. Den andra gruppen diakoner studeras inte. En anledning till det är att jag vid 

sökning av källor knappt fann något material kring denna grupp. Däremot skulle det vara 

intressant att studera gruppen diakoners mentala hälsa några år efter vigning. Men det får 

göras i en annan studie.  

 

 
1.5 Forskningsgenomgång 
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De första forskningsöversikterna gjordes via Uppsala universitetsbibliotek, uppsök Libris, 

uppsatser.se, DIVA-portal samt Google scolar.se. Sökorden var: hälsa, utmattning, 

utmattningssyndrom, burnout, depression, församling, pastoral care, präst, priests, Svenska 

kyrkan 

Det finns en stor mängd material som tar upp utbrändhet och utmattningssyndrom generellt, 

och en mindre del specifikt material som tar upp utbrändhet bland präster i Svenska kyrkan. I 

sökandet efter material har jag funnit en del från Uppsala universitetsbibliotek, varav ca nio 

stycken kan vara värdefulla att studera vidare. I uppsök Libris fann jag ca fem stycken som 

mer eller mindre kan användas i föreliggande arbete. I sökmotorn uppsatser.se, återfanns en 

större mängd material som fokuserar utbrändhet. Av dessa är sju stycken betydelsefulla för 

detta arbete. Likaså återfanns material från DIVA-portal, men det mest användbara materialet 

återfanns i Google scoolar.se.  Jag har delat in forskningsöversikten utifrån följande rubriker:  

1. Hälsa, ohälsa och folkhälsa. 2. Stressorer. 3. Utmattningssyndrom. 4. Stressorer och 

utbrändhet bland präster i Svenska kyrkan. 5. Känsla av sammanhang.  

6. Psykosocialarbetsmiljö och coping. 

 

1.5.1 Hälsa, ohälsa och folkhälsa 

Det är inte helt enkelt att definiera begreppet psykisk ohälsa och vad som ingår i detta 

begrepp. En gemensam uppfattning från forskare och experter är att det handlar om olika 

tillstånd som under årens lopp och i olika kulturella och historiska perspektiv benämnts 

psykisk sjukdom, psykisk störning eller motsvarande. De största grupperna inom området 

psykisk störning är exempelvis psykoser och förstämningstillstånd. Under senare år har en 

annan grupp tillkommit som klassificeras som psykosociala påfrestningar, eller 

stressrelaterade tillstånd. Den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro är psykisk stressrelaterad 

ohälsa, dit exempelvis utbrändhet eller utmattningssyndrom räknas. Ungefär 20 till 40 procent 

av den svenska befolkningen är drabbad av psykisk ohälsa (Pellmer, Wramner och Wramner 

2012). Denna procentuella angivelse är intressant ur många aspekter inte minst utifrån 

utmattningssyndrom bland präster i Svenska kyrkan.  

 

Pellmer, Wramner och Wramner (2013) beskriver hälsa, ohälsa och folkhälsa samt lyfter fram 

problematiken med hälsobegreppet. De poängterar att det inte finns något entydigt 

hälsobegrepp. Anledningen är att hälsobegreppet genomgått en utveckling på kort tid, vilket 

medfört nyvunna kunskaper, förutsättningar och villkor för innebörden i begreppet hälsa 

respektive ohälsa. Därmed är det svårt att fånga innebörden i begreppet hälsa. Men en 

gångbar definition som kom år 1948 återfinns i Världshälsoorganisationen (WHO) 

konstitution enligt följande (Ibid, 2013).  

 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp (WHO 1948, i Pellmer, 

Wramner och Wramner 2013, s 12) 

 

Att enbart definiera hälsa och eller sjukdom har inget värde i sig istället handlar definitionen 

om att se hur den kan vara ett värdefullt redskap i bestämningen av individens hälsa (Pellmer, 

Wramner och Wramner 2013). Med tanke på hälsobegreppet har genomgått en förändring har 

det inneburit att hälsa inte längre ses som något statiskt utan mer som en process som sker i 

förhållande till individen, omgivningen samt samhället i stort. Därmed kan hälsa ses som en 

resurs för den enskilde (Ibid).  

Den första användningen av folkhälsobegreppet användes redan i början av 1900- talet.  ett 

folks fysiska och andliga hälsa samt det allmänna hälsotillståndet i ett land (WHO 1948, i 

Pellmer, Wramner och Wramner 2013, s 13)”. 
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Enligt Pellmer, Wramner och Wramner (2013) kom folkhälsobegreppet under 1930-talet att 

förknippas med det svenska folkhemmet och det pågående välfärdsbygget. Därmed sågs 

kopplingen folkhälsa och välfärdsbygge, vilket var relaterat till ett statligt Institut för 

Folkhälsan. Detta institut fanns kvar till 1972 men överfördes sen till Arbetarskyddsstyrelsen, 

Livsmedelsverket samt Naturvårdsverket. Begreppet folkhälsa fick en annan innebörd under 

1990-talet och formuleras ofta som (Ibid 2013). ”samhällets ansvar för hälsan hos sin 

befolkning (Pellmer, Wramner och Wramner, 2013, s 14)”.  

 

Naidoo och Wills (2011) beskriver begreppet folkhälsa, hälsofrämjande insatser samt 

människors aktiva deltagande i hälsopromotion. De lyfter fram Världshälsoorganisationen 

(WHO 1986) kärnprinciper för ett hälsofrämjande arbete bland människor, vilket har bidragit 

till att aktivera enskilda människor att ta eget ansvar för hälsan. De anger människors rätt men 

även skyldighet att vara en aktiv part i planering av hälso- och sjukvård som berör dem själva. 

Därmed utgör den enskilda individen en aktiv, men även en jämlik part i såväl forskning som 

spridning av kunskap kring hälsa och hälsobefrämjande åtgärder (Ibid). Motsvarande betoning 

på individers aktiva hälsopromotion beskrivs av Pelmer, Wramner och Wramner (2013). 

Författarna betonar vikten av etik i folkhälsoarbetet och anger etikens koppling till 

värdegrund som en teorietisk bas för människans moral. På så vis står folkhälsoarbetet i 

harmoni med samhällsutveckling och livsstil, vars syfte är att befrämja människors möjlighet 

att behålla men även utveckla hälsa (Ibid).  

 

1.5.2 Stressorer 

Inom den medicinska vetenskapen används stress vid beskrivning av olika former av 

belastning. Begreppet relateras ofta till livsföring och ett ständigt görande, där tiden tycks 

vara en bristvara. Att i förväg oroa sig för faror, saker eller händelser bidrar till att öka 

stressen likväl som en specifik miljö kan utlösa stress (Klingberg Larsson 2000). Enligt 

Klingberg, Larsson (2000) kommer en individ, som under en längre tid utsatts för stress, att 

drabbas såväl fysiskt som psykiskt av olika effekter som riskerar att bli bestående. De så 

kallade STressutlösta UtmattningssReaktionerna (STUR) innebär att individen utsatts för 

stress i vardagen under en längre tid. De som drabbats av utmattningssyndrom har på senare 

år uppmärksammats mer på grund av dess ökning i frekvens och sjukskrivningslängd. Den 

vanligaste åldern att drabbas är 40-50 år. (Klingberg Larsson 2000).   

 

Klingberg, Larsson (2000) förklarar hur begreppet The stress of modern life myntades i 

medicinska sammanhang i början av 1930-talet, vilket är en beteckning för den mänskliga 

individen att hantera belastning. I dessa sammanhang ses stress som ett begrepp som 

sammanfattar olika betydelser och som kännetecknar yttre påfrestande faktorer. Idagens 

samhälle är stress ett vanligt fenomen, men därmed inte sagt att det är något som är accepterat 

för människan. Samtidigt är stress något som tillhör individens livsomständigheter och gäller 

för alla däggdjur. Människan har genom tiderna försökt att hantera stress och anpassat sig 

därefter. Stress innebär att individen utvecklar ett reaktionsmönster för att kunna hantera 

aktuella förändringar i det autonoma nervsystemet och i hormonaxlarna. Detta 

reaktionsmönster innebär att individen maximerar hot och skapar ett integritetsskydd 

(Klingberg Larsson 2000). 

 

 

1.5.3. Utmattningssyndrom 

Utbrändhet eller utmattningssyndrom återfins bland en rad olika författare och tycks vara 

vanligt förekommande bland människor i dagens samhälle. Men fenomenet som sådant är 
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relativt nytt. Det lanserades under 1970-talet av Schaufelli, Leiter och Maslach (2008) som ett 

tillstånd av; emotionell utmattning, förlust av empati samt nedsatt arbetsprestation, även om 

det redan förekommit under 1960-talet (Socialstyrelsen 2003). Det initiala begreppet som 

användes i slutet av 1960-talet var burnout och innebar  

 

en benämning på en form av fysiskt och psykiskt utmattningstillstånd, vars 

uppkomst förknippas med arbetsförhållanden som utmärktes av stark emotionell 

påfrestning för de anställda (Socialstyrelsen 2003, s 24). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2003) karaktäriseras burnout såsom: 

 

- ett mångdimensionellt syndrom 

- utmattning 

- ett arbetsrelaterat dysforiskt tillstånd hos tidigare friska personer 

- en process i tre steg 

- tilltagande desillusionering 

- psykologik erosion 

- en utbränningsprocess (Ibid).  

 

Burnout sätts även samman med arbetsrelaterad stress, depression och neurasteni samt 

kroniskt trötthetssyndrom, enligt Socialstyrelsen (2003).  

Socialstyrelsens (2003) definition av utmattningssymtom bygger bland annat på Maslachs och 

Jacksons (1981) vetenskapliga forskning inom området. Socialstyrelsen har lanserat en 

utmattningsspiral som påvisar individens förändring av intresseområden till förmån för arbete 

och därmed gradvis uppkomst av stressymtom.  

 

  Värk i kroppen   Mag-tarmproblem 

     Sömnstörningar                  Trötthet, energilöshet 

      Minnesstörningar                Koncentrationssvårigheter 

                 Skuldkänslor           Nedstämdhet 

 

  

               UTMATTNINGSSYNDROM 

 

Figur 1. Utmattningsspiralen (Socialstyrelsen, 2003, s 29) 

 

Utmattningssyndrom handlar om stressrelaterad psykisk ohälsa. När diagnosen sätts syftar 

den till att ange ett tillstånd där individen upplever såväl plågsamma som funktionella 

problem och symtom som påvisar en psykisk utmattning. Till dessa symtom ses även 

somatiska symtom med en viss varaktighet och som inte skall kunna förklaras med annan 

sjukdom. (Socialstyrelsen 2003). En typisk sjukdomsbild som individen uppvisar vid 

läkarkontakt är uppkommen akut försämring relaterad till Kardiovaskulära symtom och yrsel, 

vilket ofta handlar om årslånga symtom som successivt utvecklats (Socialstyrelsen 2005). Det 

initiala tecknet som uppmärksammas är trötthet, sömnstörningar och fokus på arbetet, vilka 

följs av irritation och oro. Det är även vanligt med en ökning av cigarett och 

alkoholkonsumtion samt ökad olustkänsla inför arbete och krav. Senare i sjukdomsförloppet 

ses kroppsliga symtom såsom muskelvärk, huvudvärk, tryck över bröstet/hjärtklappning, 

tarmproblem, ljud och yrselkänslighet (Socialstyrelsen 2003). Individen upplever även 

mindervärdeskänslor, skamkänslor, personlighetsförändringar med nedstämdhet, 

koncentrations- och minnesstörningar samt i vissa fall panikångestattacker. Hos individen ses 
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även en ökad fokusering på arbete med minskat engagemang för omvärlden, familjen, släkt 

och vänner. Detta i kombination med utveckling av nedstämdhet och depression, är 

kännetecknande för utmattningssyndorm enligt utmattningsspiralen (se figur 1 ovan) 

(Socialstyrelsen 2003).  

 

Den rehabilitering som erbjuds vid utmattningssyndrom, handlar i första hand om 

arbetsträning som utgör en successiv återgång till arbetet, vilket är ett sätt att undvika återfall 

(Klingberg Larsson 2000). Behandlingen som ges är varierande och individanpassad. 

Inledningsvis är den medicinska behandlingen viktig och den bör vara saklig och korrekt 

eftersom individen ofta, på grund av sin stress, kan misstolka eller uppfatta ordinationen 

felaktigt. Då kriterier finns för depression sätts antidepressiva preparat in. Stresshantering och 

stressavlastning utgör en betydelseaspekt i behandlingen. Även jagstödjande samtal och 

genomgång av arbetssituationen samt eventuell remis till en fysioterapeut för avslappning och 

motverka muskelstelhet kan ges. Behandlingsåtgärderna kan variera mellan individer, men de 

kan på olika sätt bidra till återgång i arbete eller välja att söka nytt arbete. I vissa fall är inget 

av detta möjligt vilket kan föranleda omplacering eller omskolning i samarbete med 

Försäkringskassan (Ibid).  

 

 

1.5.4 Stressorer och utmattningssyndrom bland präster i Svenska kyrkan 

Holm (2011) skriver i en artikel i det kyrkliga fackförbundet Kyrkans Akademikerförbund om 

arbetsmiljö och sjukskrivningar bland präster. I artikeln ställs frågan varför det råder ohälsa 

bland präster i Svenska kyrkan samt vad det beror på att många drabbas av ångest. Det 

framgår även att kvinnliga präster tenderar att vara mer sjukskrivna än manliga. I artikeln 

uppmärksammas brister i arbetsförhållanden, arbetsmiljö samt ledningsfrågan. Holm (2011) 

lyfter fram Svenska Kyrkans organisationsförändringar, exempelvis sammanslagningar samt 

medlemsutträden som en av de orsaker som bidrar till osäkerhet i organisationen. Osäkerhet 

kan relateras till individens roll samt att de outtalade förväntningar på en präst, vilket är en 

anledning till stress. Även samhällets förändringar inverkar och påverkar individen 

exempelvis utgör ökade krav, olika roller och förmåga att hantera livet några aspekter enligt 

Holm (2011). Han pålyser behov av att erbjuda handledning och själavård samt att 

organisationen Svenska kyrkan tar ansvar för och utreder förhållanden för gruppen präster i 

Svenska kyrkan (Ibid). 

 

Även Svensson (2009) beskriver i en artikel i kyrkans akademiker tidskrift hur ett otydligt 

ledarskap kan leda till ohälsa bland anställda i Svenska kyrkan. Utifrån SACO:s undersökning 

gällande hälsa och arbete framkommer att medlemmar tillhörande Kyrkans 

akademikerförbund har dubbelt så stor risk att drabbas av utmattningssyndrom jämfört med 

övriga medlemmar tillhörande andra SACO förbund. Svensson (2009) förklarar att i hennes 

församling har bättre kommunikation bidragit till förbättrade och mer tydliga 

rollförväntningar bland de anställda och förtroendevalda. Trots detta kan oklarheter uppträda 

då förtroendevalda går förbi kyrkoherden och leder, vilket kan bidra till osäkerhet i 

ledningsfrågan (Ibid). 

 

 

 

 

1.5.5 Känsla av sammanhang  

Den israeliska sociologen Antonovsky (1997) har försökt att beskriva orsaker till varför en del 

människor klarar av att utsättas för påfrestningar utan att hamna i ohälsa medan andra 
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människor inte klarar av motsvarande påfrestningar med bibehållen hälsa. Enligt Antonovsky 

(1997) handlar det om att försöka göra tillvaron sammanhängande, vilket han betonar handlar 

om att göra den: a) begriplig, b) meningsfull och c) hanterbar. Dessa tre ingår i Antonovskys 

salutogena perspektiv och är användbara för att försöka hantera de stressorer som människan 

ständigt utsätts för. Det salutogena synsättet inbegriper grundläggande filosofiska antaganden 

om människan som en organism som normalt ses i tillstånd som tolkas som dynamiskt där en 

heterostatisk obalans råder (Ibid 1997). När Antonovsky (1997) talar om känsla av 

sammanhang avses:  

 

en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man ar en genomgripande 

och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, 

och att det finns en hög sannolikhet för at saker och ting kommer att gå så bra 

som man rimligen kan förvänta sig (Antonovsky 1997, s 13) 

 

Antonovsky (1997) menar att stressorer (exempelvis fysiologiska, psykologiska eller sociala 

aspekter som bidrar till stress) inte behöver vara sjukdomsalstrande utan kan vara neutrala 

eller till och med hälsobefrämjande, beroende på individen och dess omständigheter. Det har 

att göra med förståelsen av det samspel som råder mellan kropp och själ samt dess påverkan 

på sjukdom och hälsa. Antonovsky (1997) anser även att det finns liketer mellan känslan av 

sammanhang och livsåskådningen så tillvida att en stark känsla av sammanhang kan relateras 

till en grundhållning bestående av tillit, öppenhet och optimism. Detta sammanfaller med en 

livsåskådning (Ibid). Kallenberg och Larsson (2011) betonar livsåskådningen som en viktig 

faktor för människan i betydelsen av att förmedla mening i livet samt struktur i tillvaron. 

Livsåskådningens grundhållning kan ses i form av positiva aspekter såsom hopp och 

förtröstan eller negativa aspekter såsom förtvivlan eller pessimism. Denna livsåskådning 

motsvarar en känsla av sammanhang (Ibid). 

 

 

1.5.6. Psykosocial arbetsmiljö och coping 

Frågor kring utbrändhet tycks relateras till såväl ledarskap som arbetsmiljö vilket återses i 

bland annat i Hansson, Mölleby och Wang (2014). De tar upp ohälsa, arbetsmiljö och 

sjukskrivningsfrekvenser bland anställda i fyra olika samfund. De påvisar betydelsen och 

effekterna av teologiska meningsskiljaktigheter som en stor anledning till oenighet mellan 

personal i den Norska kyrkan. Likväl kan skillnader mellan liberala och konservativa 

teologiska åsikter bidra till tvister, vilket kan ses inom frikyrkor och Svenska kyrkan. Även 

värderingsskillnader bland anställda och en församling spelar roll och i artikeln påvisas att 

sambandet inte är lika vanligt inom Svenska kyrkan som inom övriga frikyrkosamfund. I 

artikeln påvisas däremot skillnader i upplevelsen av arbetsmiljö mellan frikyrkor och Svenska 

kyrkan. Det framgår att kommunikationen mellan de anställda samt arbetsgivarens intresse för 

personalens hälsa och välbefinnande var sämre inom Svenska kyrkan jämfört med andra 

frikyrkor samt att klimatet upplevdes som regelstyrt och stelt (Ibid).  

 

Hansson, Hansson och Warg (2014) skriver om arbetsmiljön och konstaterar att det råder 

bristfälliga kunskaper om arbetsmiljö, dåligt ledarskap, utmattningssyndrom och stressorer 

samt gränssättningsproblem mellan arbete och fritid. Enligt Hansson, Hansson och Warg 

(2014) finns inga märkbara skillnader mellan kvinnliga och manliga prästers 

långtidssjukfrånvaro. Däremot finns det generellt sätt i samhället, en högre tendens att 

kvinnor har högre långtidssjukfrånvaro än vad män har. Kvinnor som arbetar i Svenska 

kyrkan har oftare fysiska symtom och därmed sämre hälsa än vad som uppskattas bland 

anställda i frikyrkosamfund. De symtom som klassades högst var psykisk ohälsa därefter 
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sjukdomar i rörelseorganen och lägst klassning utgjordes av infektionssjukdomar. Det visade 

sig även att yrkesgruppen såsom präster, pastorer, psykologer och socialsekreterare löpte 

större risk att insjukna i psykiska diagnoser (Ibid).  

 

I en studie av Judge et al (2002) påvisas betydelsen av arbete och tillfredsställelse i arbetet. 

Författarna menar att arbetstillfredsställelse är viktig och kan ses som ett överordnat begrepp 

för individen. Arbetstillfredsställens innebörd betyder därmed mer än själva lönen och 

innefattar exempelvis betydelsen av samarbete med arbetskollegor. Men det inbegriper även 

andra faktorer såsom möjligheten till karriärvägar inom organisationen, en fungerande 

arbetsledning samt att arbetsuppgifterna upplevs tillfredsställande och meningsfulla för 

individen (Ibid).  

 

Ekedahl och Wengström (2010) har i studien studerat sjuksköterskors copingprocess i arbetet 

med döende patienter. Fokus i studien har varit på religiösa aspekter och coping resurser för 

att se om det kan utgöra en hjälp för sjuksköterskorna. Studien påvisar att religion kan ha en 

skyddande funktion som underlättar coping i mötet med den döende. Bön är en av de 

copingstrategier som sjuksköterskorna använde (Ibid).  

 

Cummings och Pargament (2010) påvisar i studien att även religiös coping bidrar till 

önskvärda hälsoeffekter på medicinska hälsotillstånd hos individer. Religion har därmed en 

tydlig effekt på individen genom att påverka hälsa i positiv och läkande riktning, men det 

finns även negativa sidor med religiös coping enligt författarna (Ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 2. TEORI 
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I den här delen av uppsatsen presenteras forskningsgenomgången, tidigare forskning, Lazarus 

och Falkmans copingteori samt Pargaments (1997) copingteori.  

 

2.1 Presentation av teori 

Ett sätt för människan att hantera utmattningssymtom är coping. Den teori som ligger till 

grund för aktuell uppsats är copingteorin enligt Lazarus och Folkman (1984) men i första 

hand används Pargament (1997) copingteori. Inledningsvis presenteras begreppet coping 

enligt Lazarus och Folkman (1984) samt Pargament (1997) därefter presenteras coping som 

en process och som en strategi.  

 

Coping 

Coping kommer av engelskans cope i betydelsen hantera eller bemästra (Ekedahl 2011). 

Enligt den franske fysiologen Claude Bernard (1815-1878) ses stress som en biologisk 

process medan coping ses som en psykologisk process som samverkar för att balansera 

individens tillstånd. I psykologiska sammanhang har begreppet coping använts under många 

år och är beskriven redan på 1940 och 1950 talet.  Coping återses inom två områden dels i 

relation till djurexperiment och dels i förhållande till psykoanalytiska och psykologiska 

sammanhang. I den här studien är det sistnämnda aktuellt för att förstå coping som definieras 

av Lasarus och Folkman (1984) som: realistic and flexible thoughts and acts that solve 

problems and thereby reduce stress (Lasarus och Folkman 1984, s 118).  

 

Coping är med andra ord ett sätt för individen att kunna hantera en problematisk eller svår 

livssituation och därmed undvika eller förhindra att andra tillstånd såsom ångest uppkommer 
(Ibid).  

 

Pargament (1997) beskriver förhållandet coping och religion för bättre förståelse av ett 

fenomen som uppenbarar sig inom människan. Han menar att det är angeläget att religionens 

betydelse för individen återerövras då den förlorat en tidigare auktoritet och blivit osynlig i 

psykologiska sammanhang. Pargament (1997) menar att det finns vissa viktiga likheter mellan 

religion och psykologi så tillvida att psykologin i sin funktion bär drag av religion men har en 

kognitiv karaktär och fungerar annorlunda än vad en religion gör. Religion kan erbjuda tro, 

hopp eller annat stöd som underlättar individens livssituation. Enligt Pargament (1997) borde 

det vara stora vinster om fler professioner kunde samarbete för att underlätta för individen att 

hantera en uppkommen situation (Ibid).  

 

Pargament (1997) poängterar hälso- och sjukvårdspersonalens bejakande av individens 

fysiska, psykiska samt andliga hälsa. Därmed blir religion som coping ett intressant för 

hjälpande människor (Ibid). Det är även intressant att fundera över vilka fenomen som ligger 

till grund för och som bidrar till att präster som har religion som huvudfokus drabbas av 

utbrändhet.  

 

Coping som flöde 

Pargament (1997) beskriver coping som ett flöde som förändras över tid och som söker efter 

signifikans, vilket innehåller följande åtta antaganden:  

1. Människor söker signifikans (mening) d v s det behövs ett livsmönster eller en guide för 

livet. Det kan vara av materiell, fysisk, psykisk, social eller andlig karaktär 

2. Händelser är konstruerade i termer av signifikans för människor d v s det kan handla om 

primära antaganden om livet som har betydelse för välbefinnande men det finns även 

sekundära antaganden som Pargament (1997) beskiver som något mer betydelsefullt för 
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individen. Dessa två antaganden interagerar med varandra för att exempelvis undvika 

stressfyllda situationer.  

3 Människor för med sig ett orienteringssystem till copingprocessen som aktiveras och som är 

vägledande i samband med händelser och kriser i livet. Systemet kan även fungera som en 

källa att använda vid behov.  

4. Människor översätter orienteringssystemet i specifika copingmetoder. Detta system 

innehåller potentialer som kan stärka eller begränsa copingprocessen  

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

I sökandet efter signifikans kan individens tankar, handlingar interaktioner e dyl utgöra 

copingmetoder. Ofta är bevarande, ett initialt copingförfarande. Medan förändring är det sätt 

som vidgar individens liv och upplevelser mot något nytt och meningsfullt.   

6. Människor använder coping på det sätt som är övertygande. Därför söker individen efter 

det mest strategiska sättet att nå maximal signifikans vid stressfyllda livssituationer. Utifrån 

det väljer individen en copingmetod som uppfattas vara bäst för att nå målet, signifikans.  

7. Coping är innesluten i kulturen och utgör en betydelsefull aspekt som återfinns i lagar, 

institutioner, moral och livsstilar etc. Därmed skärps eller begränsas händelser, värderingar, 

orienteringssystem och aktiviteter etc i förhållande till signifikansnivån, enligt Pargament 

(1997).  

8. Nyckeln till en bra coping återses i resultatet och processen. Resultatet av coping avgörs av 

fler saker exempelvis; a) att kunna identifiera vad som är relevant till specifika stressfyllda 

situationer.  b) även om fokus är på specifika situationer är det angeläget att komma ihåg att 

vägen att nå målet varierar. Därför påpekar Pargament (1997) betydelsen av att fråga 

individen hur väl hon/han copar eller hanterar en given situation. c) sökande efter signifikans 

är inte alltid framgångsrik och ibland kan den vara mer skadlig än hjälpsam, samtidigt 

förmedlar coping möjligheter att uppnå mening. d) Olika effekter av copingmetoder varierar 

över tid, vilket betyder att några kan vara behjälpliga för en kortare period och problematisk 

över en längre tid. e) Ett slutresultat av coping behöver inte betyda varken bra eller dåligt. 

Ofta handlar coping om en blandning av konfrontationer, möjligheter och begränsningar i 

beslutsprocessen (Ibid).  

 

Copingprocessen 

Om coping ses som en process för att hantera en stressutlösande situation innebär det att 

individen kommer att göra individuella bedömningar och värderingar av den uppkomna 

situationen. Dessa bedömningar kommer i sin tur att ske i flera steg. Det första steget handlar 

om att värdera situationen, vad den innebär och vilka konsekvenserna är. Den andra fasen 

fortsätter om situationen är känslomässigt belastad. Därmed ställs frågan om vad som kan 

göras för att undvika eller skyddas från det som upplevs hotande för individen. Om det finns 

tillräckligt skydd för individen kommer det att bidra till en mindre hotfull situation. Det 

upplevda skyddet kommer från individens inre resurser men även från en trygg omgivning. 

När individen gjort ett ställningstagande sker en omvärdering som påverkar individens sätt att 

hantera en situation. Det kan betyda att det finns tillräckligt skydd, men det kan även innebära 

att skyddet inte är tillräckligt och därmed svårt att hantera (Lazarus & Folkman 1984, 

Pargament 1997). Det innebär att individen behöver olika strategier för att möta 

livssituationer som inte upplevs tillräckligt skyddad (Ibid). 

 

 

 

 

 

Copingstrategier 
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Enligt Lazarus och Folkman (1984) samt Sand och Strang (2013) är copingstrategier det sätt 

som individen försöker hantera känslomässiga livssituationer. Det motsvaras av olika redskap 

för att hantera en situation och återfå det normalläge eller balans som tidigare fanns i livet.  

Dessa strategier handlar om saker som individen tillskriver ger mening, begriplighet och 

hanterbarhet i livet. De kan utgöras av tankar, handlingar, situationer eller kunskaper som 

bidrar till att minska upplevelser av hot och bidra till en hanterbar livssituation. Individens 

strategier grundläggs tidigt i livet och påverkas av omgivningen, sociala sammanhang samt 

pågår hela livet. På så vis är copingstrategier individuella och kan inte appliceras på andra. 

Strategierna kan vara problemreglerande, känsloreglerande eller meningsreglerande. 

Problemreglerande coping inriktas mot problemet som utlöst händelsen och hur det kan 

hanteras. Känsloreglerad coping inriktas mot känslor och hur dessa kan hanteras på bästa sätt. 

Medan meningsreglerande innebär att individen kan kvarhålla och hantera viktiga livsvärden 

trots påfrestande livssituationer. Upplevelser av det meningsfulla är relaterat till individens 

självbild som är en del av individens livsåskådning (Lasarus & Folkman 1984, Sand, & 

Strang 2013).  

 

Pargament (1997) hänvisar till studier som påvisar religion som en positiv copingstrategi i 

svåra situationer. Ju svårare situation desto starkare funktion av religion som coping, 

exempelvis har bön visat sig vara en effektiv copingstrategi. Enligt Pargament (1997) anger 

att religiös coping har effekt som meningsskapande i olika livssituationer på olika grupper 

såsom kvinnor, fattiga och människor med låg utbildningsbakgrund. Därmed utgör religion en 

copingstrategi som motverkar känslan av tomhet, dödsoro och rädsla. Pargament (1997) tar 

upp gruppen sårade hjälpare exempelvis präster och anger hur de kan förhålla sig till 

stressfyllda situationer utan att själva drabbas av psykisk ohälsa. Han menar att det går att 

undvika att hjälparen drabbas av ohälsa genom att olika professioner arbetar tillsammans. På 

så vis skulle det bidra med vinster för såväl hjälpare som hjälpsökande. Religion som coping 

kan då bli ett naturligt inslag på den professionella arenan (Ibid).  

Pargament (1997) anger olika former av religiös coping, exempelvis andligt stöd, 

samverkande religiös coping och den religiösa församlingens stöd. Pargament (1997) nämner 

även religiösa ritualer som ett sätt att hantera kriser. Positiva religiösa copingaspekter är:  

1. Tankar om hur ett liv kan vara en del av ett större andligt sammanhang 

2. Att arbeta tillsammans med Gud som en partner för att komma igenom en svår situation 

3. Att i krisartade situationer söka efter styrka, stöd och ledning hos Gud.  

4. Tankar om att offra det egna välbefinnandet och enbart leva för Gud 

5. Att i krisen söka och finna lärdom från Gud 

6. Be för människor och deras välbefinnande i olika krissituationer.  

7. Söka stöd från kyrkan 

8. Försöka ge andligt stöd till andra människor 

9. Fråga efter Guds ledning och hjälp för att finna en ny mening med livet (Pargament 1997) 

 

Copingkategorier 

De kategorier som återfinns i copingteorin utgörs av: signifikans, orienteringssystem, 

stressorer, tänkbara copingstrategier, tänkbara copingstilar (Pargament 1997). 

Enligt Pargament (1997) är signifikans något som människan värderar högt och som är 

betydelsefullt och därmed värt att bevara. Det signifikanta kan vara materiellt såsom bostad, 

pengar föremål etc eller icke materiellt och handlar då om föreställningar, mening i och med 

livet, hälsoaspekter, välbefinnande etc (Ibid).   

 

Orienteringssystem, kan enligt Pargament (1997) översättas med en karta eller referensram 

som individen väljer att förhålla sig till för att kunna uppfatta omgivningen. Detta system 
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innehåller såväl bördor som resurser och kan vara föreställningar, beteenden, vanor, moral, 

attityder, värderingar och personligheten (Ibid). 

 

Enligt Pargament (1997) handlar stressorer om yttre faktorer som bidrar till stress och som 

kan hota signifikansen hos individen. Faktorerna kan vara mindre eller större och stress kan 

vara positiv eller negativ. För att avgöra stressen använder Pargament (1997) begrepp som 

primär eller sekundär bedömning. Primär stress handlar om individens egen bedömning och 

sekundär stress innebär att individen avgör förmåga att bemästra uppkomna utmaningar 

(Ibid). Pargaments (1997) fyrfältsmodell är användbar för att sätta ihop mekanismer som skall 

bevaras eller omvandlas i förhållande till copingmål- och medel (Ibid). 

 

 

 

                                     Signifikanta mål 

            Vägar till  

            signifikans    Konservering mål Överföring av mål 

 

           Bevarande av 

           medel (mening)      

 

            Förändring av 

            medel (mening)       

  

Figur 2. Modifierad fyrfältsmodell enligt Pargament. (1997, s 111) 

 

Enligt Pargament (1997) kan tänkbara copingstrategier vara probleminriktade, emotionella, 

dolda eller öppna:  

 

Bibehållande: kan innebära att mål och medel i förhållande till coping kvarhålls och inte 

ändras. Strategierna kan vara gränssättande, eller stödjande exempelvis genom att söka stöd i 

religionen (Pargament 1997).  

Rekonstruktion innebär att copingmål kvarhålls och medel överförs. Strategierna kan innebära 

att religionen ändras(byts ut) eller görs om(ibid 1997)  

Omvärdering innebär att copingmedel kvarhålls och mål överförs. Strategier kan innebära 

sökande efter mening i religionen eller använda övergångsriter (Ibid 1997)  

Återskapande innebär att både coping mål och medel överförs. Strategier kan utgöras av 

omvändelse genom religion, sökande efter förlåtelse i religionen (Ibid 1997).  

 

 

 

 

 

Tre tänkbara copingstilar enligt Pargament (1997): 

1. Självvänd. Att lita mer på sig själv än till Gud/heliga. Öppen sökar - inställning 

 

Bibehållande 

 

Omvärderande 

 

Rekonstruktion 

 

 

Återskapande 
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2. Gudsvänd. Överföring av ansvar och tillit till Gud/den helige 

3. Samverkande. God självkänsla, kontroll och samverkan mellan individen och Gud/det 

heliga 

 

2. 2.1 Kritik 

Den kritik som har riktats mot coping handlar om en kognitiv aspekt. Kritiken har föranlett en 

utveckling av begreppet och under 1980- och 1990 talet förändrades coping till att ses som en 

process, som innefattade meningsskapande aspekter. Eftersom känslomässiga livssituationer 

påbjuder meningsskapande, inverkar och påverkar det individens copingprocess och 

hälsotillstånd (Sand och Strang, 2013). Även Ekedahl (citerad i De Marinis, Wikström och 

Cetrez (2011, s 88 - 91) lyfter fram kritik mot copingforskning. Kritiken riktas mot kulturell 

frånvaro, bristande socialt hänsynstagande samt individfokus. Ytterligare kritiska spekter 

handlar om teoretisk och metodologisk obalans, där framförallt kvantitativa studier har gjorts. 

På senare år har kvalitativa studier inom exempelvis grundad teori bildragit till att häva 

metodologisk obalans (Ibid) .  

 

 

2. 3 Slutsats 

Pargaments (1997) copingteori utgör den teoretiska ramen i föreliggande uppsats. Denna 

coping teori innehåller åtta antaganden som utgör förståelse för teorin och för tolkningen av 

data. I uppsatsen presenteras enbart de begrepp som förekommer i analysen. Pargaments 

(1997) tolkning av det kulturella kontext utgör en angelägen del i uppsatsen. Eftersom 

kulturen har en avgörande betydelse i Pargaments (1997) copingteori är det även 

betydelsefullt, i föreliggande studie, att lyfta upp meningsskapande i copingprocessen 
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Kapitel 3. Metod och material 
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I den här tredje delen av arbetet beskrivs olika metoder som använts samt tillvägagångssätt 

och analys av data och slutligen materialet som har använts i studien.  

 

3.1 Kvalitativ och hermeneutisk metod 

Den kvalitativa metodens centrala kriterium är att sätta fokus på en öppen och mångtydig 

grundad erfarenhet vars utgångsläge är studieobjektets synvinkel (Alvesson och Sköldberg 

2013). Samtidigt har en del kvalitativa studier mer fokus på sociala samspel och diskurs 

(Silverman 2002). Men val av metod utgår alltid från forskningsfrågan (Alvesson och 

Sköldberg 2013). De medför att en kvalitativ studie använder sig av Vad- och Hur frågor. För 

att få svar på frågor används empiriskt material och både forskare och subjekt/objekt är ett 

redskap i forskningen d v s forskaren använder sig av sig själv och andra för att studera det 

angivna fältet (Widerberg 2006).  

 

För att synliggöra fenomen används fältanteckningar, intervjuer, konversationer, fotografier, 

inspelningar, litteratur eller minnesanteckningar. Materialinsamling sker därmed i ett naturligt 

kontext i syfte att tolka eller försöka förstå fenomen vars innebörd framträder eller förmedlas 

av människor (Alvesson och Sköldberg 2013, Cresswell 2014). Enligt Malterud (2014) 

används ett induktivt sätt när kvalitativa data går från något speciellt till något mer allmänt. 

Det induktiva sättet kallas enligt Malterud (2014) bottom-up d v s i empiriskt data eftersöks 

svar, vilket i arbetet utgörs av kategorier och koder. I detta arbete handlar det om att studera 

och öka förståelsen för en specifik grupp, nämligen präster och utmattningssyndrom. Utifrån 

detta är ansatsen lämplig för aktuell studie. 

 

Enligt Malterud (2014) och Alvesson och Sköldberg (2013) är hermeneutik en tolkande 

metod som används för att förstå och få kunskap om ett fenomen. Historiskt sätt användes den 

först för att tolka bibeltexter men även för studier av antikens klassiker. På så vis är den 

hermeneutiska metoden bärare av en äldre kunskapstradition än den naturvetenskapliga 

metoden (Ibid). Utgångspunkt för hermeneutiken är att delarna enbart kan förstås utifrån 

helheten samt att helheten förstås utifrån delarna, vilket benämns den hermeneutiska cirkeln 

(Alvesson och Sköldberg 2013).  

 

3.2 Teoristyrd analys 

Ett deduktivt tillvägagångssätt har använts i detta arbete. Malterud (2014) beskriver den 

teoristyrda analysen, eller som den även kallas template analysis style, som ett bra redskap för 

att få en plattform eller en referens att förhålla sig till. Den teoretiska referensen bidrar till 

förförståelse och är användbar för att bearbeta och sammanfatta ett empiriskt material. I detta 

arbete utgörs det av två olika sorters textmaterial. På så vis blir teorin en sorts grundpelare att 

förhålla sig till. Det deduktiva arbetssättet använder modeller, begrepp och kategorier som 

redan är vedertagna i teorin. Enligt Malterud (2014) handlar det om att gå från något generellt 

till något mer specifikt, vilket även benämns som top - down d v s att gå från en teori och 

relatera det till textmaterialet.  I detta arbete utgörs teorin av Pargaments (1997) copingteori. 

 

3.3 Analysmetod 

Den här studien har en kvalitativ inriktning, och med en deduktiv ambition samt en 

hermeneutiskt ansats för tolkning och ökad förståelse (Alvesson och Sköldberg 2013), samt 

för att klargöra faktorer kring utmattningssyndrom bland präster. 

 

För att få redskap och förståelse för att kunna gå vidare och hantera och sortera textmaterialet 

har Malterud (2014) använts. Malterud (2014) beskriver hur analys av ett material kan gå till. 

I det initiala skedet sker genomläsning, färgunderstrykning och fördjupning av aktuellt 
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textmaterial, vilket har skett för att söka efter det väsentliga i materialet. Utifrån textmaterialet 

har jag även  markerat dessa meningsbärare i kolumnen samt lagt in dem i en tabell ( se tabell 

1, nedan) för att få en bättre bild av framtagen data. Enligt Malterud (2014) söks sedan efter 

meningsbärande enheter i texten för att kunna ta fram tema som forskaren väljer att fokusera 

kring (Ibid). Dessa enheter har också markerats med siffror och lagts in i en tabell för att ge 

struktur och vidare förståelse av texten. I detta arbete handlar tema om olika förändringar. 

  

Efter framtagande av tema söks efter kategorier som utmärker tema och som innehåller 

fördjupad kunskap om dem, enligt Malterud (2014). I detta arbete utgörs kategorierna av 

organisationsförändringar och existentiella förändringar. Utifrån kategorierna beskriver 

Malterud (2014) hur koder tas fram, vilka i detta arbete utgörs av bakomliggande motiv samt 

föreställningar om att vara präst. Såväl kategorier som koder har markerats och lagts in i den 

ovan beskrivna egengjorda tabell 1. Enligt Malterud (2014) är detta strukturerade arbetssätt en 

möjlighet för att återigen organisera texten och för att skapa mening på ett mer tydligt sätt 

(Ibid).  

 

Tema: Förändring 

Kategori: Organisationsförändring  

Kod:  Bakomliggande motiv Föreställningar om att vara präst 

Kategori Existentiellförändring  

Kod: Bakomliggande motiv Föreställningar om att vara präst 

 

Tabell1. Egenhändigt konstruerad och i arbetet förenklad tabell som använts vid analys av 

textmaterial. 

 

Jag har även använt motsvarande (se ovan) beskrivna tillvägagångssätt vid analys utifrån 

teoristyrd modell och på förhand bestämda kategorier. Den teoristyrda modellen utgörs av 

Pargaments (1997) copingstrategi och innehåller följande redan tidigare angivna kategorier: 

Signifikans, stressorer, orienteringssystem, copingstrategi och copingstil.  

 

I denna del av arbetet gjordes textläsning, textbearbetning samt färgunderstrykningar av 

materialet för att finna meningsbärande enheter, vilket har skett enligt Malteruds (2014) 

beskrivning. Dessa meningsbärande kategorier innehåller information och kunskap om 

signifikans d v s det som prästen uppfattar har värde och bör bevaras, stressorer d v s det som 

präster uppfattar är stressande och har en negativ påverkan, orienteringssystem d v s en 

referensram eller motsvarande som prästen använder för att orientera sig, copingstrategier d v 

s öppna, dolda eller emotionella sätt att hantera en uppkommen situation samt copingstilar d v 

s finna en personlig stil att förhålla sig till den uppkomna eller förändrade situationen. För att 

få fram meningsbärande tema har jag färgmarkerat och siffermarkerat texten och använt dem 

för att koda materialet utifrån kategorier, och enligt Malterud (2014). Enligt Malterud (2014) 

är detta ett deduktivt sätt att förhålla sig till sitt material, vilket benämns template analysis 

eller teoristyrd analys. (Ibid), se figur 2, nedan. 

 

 

 

Tema    Kategori   Kod 
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Förändring  Organisationsförändring   Bakomliggande motiv 

      Föreställningar 

 

  Existentiellförändring  Bakomliggande motiv 

Föreställningar 

 

 Tema    Kategori                      Kod  

   

 

Signifikans  Organisations- och struktur  

förändringar, ledarskap   

 

Stressorer  organisationen, kultur  Utmattningssyndrom 

teologi, individen,  

gränssättning 

 

  Kyrkan – religiösorientering: 

Orienteringssystem Organisationen 

  tillit, tillhörighet, tillflykt, 

  tillförsikt, samvaro, samarbete 

  gemenskap, livsåskådning 

Samhället – ej religiösorientering: 

  Familj: relationer, värderingar, 

  förhållningssätt, synsätt, erfarenhet 

   

Copingstrategi Bevarande och rekonstruerande  Hantering av  

      situation 

Copingstil  Återskapande: 

  Självvänd, gudsvänd och samverkande 

 

Figur 2. Analysmodell 

 

3.4 Forskarposition 

Malterud (2014) poängterar vikten av att forskaren är medveten om och beaktar eventuella 

snedvridningar avseende forskaren och den pågående forskningen. Det innebär även att vara 
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medveten om den mänskliga faktorns inverkan på forskningen samt medvetenheten om att 

den egna positionen alltid kommer att ha en vis inverka på processen. Därför påpekar 

Malterud (2014) att det är viktigt att forskningen får vara så öppen som möjligt för att 

synliggöra eventuella påverkansfaktorer som kan äventyra en forskning. Det gäller även att 

forskaren beaktar den egna förförståelse vid tolkning av data (Ibid).  

 

Jag besitter själv, såväl kunskap som erfarenhet av Svenska kyrkan som arbetsplats och 

arbetet som präst, men saknar erfarenhet av utmattningssyndrom. Även om jag är medveten 

om min egen förförståelse och har och har haft ambitionen att vara så öppen och neutral som 

möjligt inför textmaterialet så kan min egen förförståelse inverka och eller snedvrida 

resultatet. 
 

3.5 Validitet 

Enligt Malterud (2014) innebär validitet att fundera över om man verkligen mäter det som var 

tänkt att mäta d v s giltigheten i data. Validitetsaspekterna beaktas i studien så tillvida att 

intern, extern, kommunikativ och pragmatisk validitet, beaktas. Intern validitet innebär att det 

finns en relevans i det som undersöks, dvs är sättet att undersöka tillräckligt bra för att kunna 

mäta det som är avsett (Ibid). För egen del har ambitionen varit att eftersträva så god validitet 

som möjligt genom det induktiva och deduktiva arbetssätt som har använts för att bearbeta 

data.  

Malterud (2014) menar att det finns en risk att intern validiteten blir låg om undersökningen 

inte skett på ett relevant sätt i förhållande till syftet (Ibid). Även i detta fall har ambitionen 

varit att utifrån syfte och frågeställningar bearbeta data på ett tillfredsställande sätt utifrån 

angivna metoder.  

 

Malterud (2014) belyser även extern validitet som handlar om att fundera över  

överförbarheten till annat kontext än det som undersökts (Ibid). Utifrån det framtagna 

materialet tänker jag att det går att överföra det framtagna resultatet till annat kontext som 

relateras till människovårdande arbete exempelvis diakoner, psykologer eller terapeuter.  

Slutligen beskriver Malterud (2014) pragmatisk validitet som handlar om praktisk 

användbarhet av framkommen data samt kommunikativ validitet vilket är det sätt som 

framtagen data kan berättas vidare på (ibid). Jag tänker att såväl pragmatisk som 

kommunikativ validitet är giltig och kan användas för att skapa förståelse och kommunikation 

för att hjälpa gruppen präster som drabbats av utmattningssyndrom. Förhoppningsvis kan det 

även användas i ett preventivt syfte 

 

3.6 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i det som man avser att mäta (Trost, 2014). Forskaren 

måste även ställa frågan om data är tillförlitligt så att det går att göra generella uttalanden och 

därmed generera en viss kunskap (Ibid). Utifrån att validiteten är god (enligt ovan) och genom 

att det går att göra generella uttalanden utifrån resultatet så borde det medföra god reliabilitet. 

Enligt Trost (2014) innebär reliabiliteten att det inte bör eller skall finnas några systematiska 

fel, mätfel i data som tagits fram. Här måste forskaren fundera över om validiteten är hög eller 

låg jämfört med om reliabiliteten är hög eller låg (Ibid). I detta fall har ambitionen varit att 

undvika systematiska mätfel i framtagen data, genom att ställa samma frågor till de två 

textmaterial som har använts. Hög reliabilitet uppnås om samma resultat ses vid olika 

tidpunkter enligt Trost (2014). Eftersom en del av det studerande materialet är på engelska 

finns risk att jag har uppfattat texten annorlunda än om den hade varit översatt till svenska, 

vilket jag tolkar kan bidra till låg reliabilitet. 
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3.7 Reflexivitet  

Enligt Malterud (2014) handlar reflexivitet om forskarens förhållningssätt eller position till 

framkommen data. Det innebär att kunna ifrågasätta exempelvis slutsatser men även metoden och 

tillvägagångssättet. Det innebär också att en forskning, eller en studie behöver förhålla sig till 

framkommen kritik på ett sådant sätt att det kan förkasta eller bekräfta resultat (Ibid). I detta 

arbete har jag som tidigare beskrivit försökt att vara så öppen och neutral som möjligt, men trots 

det kan det vara så att min förförståelse har påverkat resultatet i någon riktning.  

 

 
3.8 Material 

Det finns en mängd material som belyser utmattningssyndrom inom olika människovårdande 

organisationer, men en betydligt mindre del material som påvisar utmattningssyndrom bland 

präster i Svenska kyrkan.  

I den här studien har jag använt två sorters material som belyser utmattningssyndrom bland 

präster i Svenska kyrkan. Val av material utgår ifrån en avhandling från 2009 samt en mindre 

kandidatuppsats inom teologi från år 2013 som bägge studerat utmattningssyndrom och 

intervjuat präster i Svenska kyrkan.  

Den uppsats som studeras och bearbetas i föreliggande studie är en mindre kandidatuppsats 

och utgörs av en intervjustudie av Martin Petré. (2013). Utbrändhet bland präster i Svenska 

kyrkan. Lunds universitet. Studien utgör ett examensarbete i teologi och tar upp stressorer och 

utmattningssyndrom i förhållande till sjukskrivningar bland präster i Svenska kyrkan. Studien 

bygger på intervjuer med några präster i Svenska kyrkan. I studien framkommer orsaker till 

utmattningssyndrom samt möjliga insatser som kan motverka mental ohälsa i form av 

utmattningssyndrom bland präster. Petrés (2013) studie gjordes fyra år efter den avhandling 

som jag har använt i den här studien, se nedan och av den anledningen är den ett värdefullt 

komplement att studera mer ingående samt tillämpa i förhållande till Pargaments (1997) 

copingteori.  

 

Det andra materialet som studerats är en avhandling av Lennart Belfrage (2009). Clergy 

Existence Challanged. Uppsala universitet. Avhandlingen som också bygger på intervjuer tar 

upp stressorer och utmattningssyndrom bland präster i Svenska kyrkan. Utmattningssyndrom 

bland denna grupp inom kyrkan, ses i förhållande till en diffus yrkesroll som inverkar på 

individens förmåga och möjlighet att kunna förhålla sig till att vara präst i Svenska kyrkan. 

Orsaken till prästers utmattningssyndrom beskrivs utifrån Svenska kyrkans förändrade roll 

från att ha varit ”Sveriges ryggrad” till att bli en organisation som kan liknas vid ett företag. 

Därmed tycks även svenska kyrkan befinna sig i en identitetskris. Svenska kyrkans förändrade 

organisation och den enskilde prästens identitetsproblematik med svårigheter att kunna vara 

präst, är ingen lyckad kombination och anses orsaka tvivel och existentiell utmattning hos 

framförallt präster enligt Belfrage (2009). Den här avhandlingen är värdefull att studera mer 

ingående samt studera och tillämpa i förhållande till Pargaments (1997) copingteori.  

 

 

 

 

 

 

Kapitel 4.  Resultat och analys 
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Under den här rubriken presenteras datamaterialet som utgörs av Martin Petré (2013) och 

Lennart Belfrages (2009) studier om präster och utmattningssyndrom.   

 

4.1 Resultat 

Resultatet redovisas utifrån framkomna kategorier och koder:  

Kategorier: Organisationsförändring samt existentiellförändring  

Koder: Bakomliggande motiv till utmattningssyndrom bland präster i Svenska kyrkan samt 

föreställningar om att vara präst. Analysen är applicerad på Pargaments (1997) copingteori, 

vilket beskrivs mer utförligt under kapitel 3. De två studierna som förekommer i arbetet utgör 

underlag för gemensam analys och slutsats 

 

4.1.1 Organisationsförändring  

Bakomliggande motiv till utmattningssymtom 

Petré (2013) framhåller organisationen som en viktig faktor för arbetstagare. En förändrad 

organisation och återkommande strukturförändringar inverkar negativt på organisationen och 

individer.  I Petrés studie framkommer förändringar i organisationen som en av de mest 

framträdande orsakerna till utmattningssytom bland präster i Svenska kyrkan. 

”Förändringarna handlar om strukturförändringar på individ- och organisationsnivå (Petré s 

27)”.  

Dessa nivåer inverkar, samverkar och skapar hinder för prästerna men de medför även 

möjligheter som kan bidra till genomförande av en förändrad organisation (Ibid). 

 

Enligt Petré (2013) innefattar bakomliggande motiv till utmattningssymtom även olika 

arbetsuppgifter som åvilar en präst och vilka förväntningar som andra har på en präst. En 

oklar och eller otydlig struktur gör att organisationens kultur förändras. På så vis kan den 

enskilde prästens upplevelser av vad som är väsentliga arbetsuppgifter att utföra, skapa 

förvirring och ointresse, vilket kan vara ett led mot utmattning, enligt Petré (2013). 

 

Petré (2013) menar att en oklar och otydlig struktur påverkar även ett könsperspektiv, med 

risk för gränsöverskridning. Det kan utgöra ett led i utmattning och oförmåga att finna sig 

inom organisationens angivna riktlinjer. Det är ofta de kvinnliga prästerna som riskerar att 

påverkas negativt av en otydlig organisation med långa arbetsdagar och mycket arbete, vilket 

i sig är en bidragande orsak till orkeslöshet och utmattningssyndrom (Ibid). 

 

Det finns heller ingen, vad man skulle kunna kalla, normal arbetsrytm. Vissa 

tider är det lite mer regelbunden rytm medan till exempel vid jul eller påsk blir 

väldigt intensivt i flera veckor (Petré s 28).  

 

Ett patriarkalt system som Svenska kyrkans organisation fortfarande är bidrar till att 

osynliggöra det kvinnliga könet, vilket påverkar hälsan negativt. Det kan bidra till att 

kvinnliga präster behöver synliggöras på ett mer tydligt sätt för att behålla hälsan (Petré 

2013). 

 

Föreställningar om att vara präst 

Förställningar om att vara präst påverkas av fler faktorer. Enligt Petré (2013) är en av dem 

den dubbla ansvarslinjen och utgör en faktor som bidrar till utmattningssymtom bland präster. 

Denna dubbelhet kan ses såväl som en möjlighet men även som ett hinder på individ- och 

organisations nivå. Denna ansvarslinje påverkar och inverkar på ledarskapet genom att bidra 

till en oklarhet och även en osäkerhet för den enskilde. Flera talar om den dubbla 

ansvarslinjen som en riskfaktor. Med riskfaktor anges oklarheter i riktlinjer i organisationen 



22 

 

eller för enskilda arbetstagare. Oklarheter i riktlinjer kan handla om arbetstider, nya rutiner 

och strukturer för enskilda och för organisationen enligt Petré (2013).  

 

Även på organisationsnivå kan det finnas möjligheter men även hinder framförallt vad gäller 

beslutsfattande på såväl hög som låg nivå, enligt Petré (2013). Därmed påverkas även chefs- 

och ledarskapet som blir problematiskt och otydligt då det handlar om att veta hur individen 

skall förhålla sig till den som är chef och ledare. Förhållningssättet till den närmsta chefen är 

väsentligt för den enskilde eftersom det bidrar till såväl tillit som trygghet (Ibid).  

 

Det innebär att personer som kanske inte har kvalifikationer för detta arbete 

ändå blir det och det kan leda till stora svårigheter både inom det administrativa 

och i relation till medarbetarna (Petré s 28).  

 

För den som är chef handlar det om att förstå och uttala chefs och eller ledningsansvaret, 

enligt Petré (2013). Det är chefens ansvar att klargöra förhållande för såväl arbetstagare, 

präster som för ledamöter i kyrkoråd.  ”Vidare saknas ofta en otydlig policy för hantering av 

konflikter (Petré s 27)”. 

 

Men det är också chefens uppgift att kunna ta obekväma beslut på såväl individ som 

organisationsnivå. En otydlighet i chefs- och ledarskapet bidrar till trötthet, ohälsa och 

utmattning med kortare eller längre sjukskrivningar och innefattar såväl personella som 

ekonomiska aspekter, enligt Petré (2013). 

 

Petré (2013) menar att det inte bara är ledarskapet som drabbas, även arbetsmiljö påverkas av 

en dubbel ansvarslinje. Orsaken är oklarheter och tiden för beslutsfattande då den påverkas 

negativ exempelvis genom att beslut kan fördröjas eller beslutas utan betänketid. En ledamot 

kan meddela en sak medan chefen har en annan uppfattning och kan välja att avvakta med att 

förmedla beslut till anställda, vilket kan skapa meningsskiljaktigheter (Ibid). 

 

När allting förändras och förändras på kort tid så uppstår det ..ger det utrymme 

för meningsskiljaktigheter och konflikter (Petré s 28).  

 

Även i förhållande till kön kan ledarskapets dubbla ansvarslinje och obalans synliggöras. Ett 

exempel är om chefen och ledaren är en man som värderar på ett sätt, så kan det bidra till 

minskad bekräftelse om prästen, arbetstagaren är en kvinna, enligt Petré (2013). ”Strukturer 

som kan vara ganska osynliga för mig som kvinna, för arbetsgivaren, för kyrkoråd (Petré s 

28)”.  

Även frånvaro av bekräftelse från kyrkoherde eller ordförande i ett kyrkoråd kan vara en 

faktor som inverkar på individens bekräftelsebehov, vilket kan bidra till utmattningssymtom, 

enligt Petré (2013). 

 

 

4.1.2. Existentiell förändring 

Bakomliggande motiv till utmattningssyndrom 

I Belfrages avhandling (2009) framkommer existentiella faktorer som en faktor till utmattning 

bland manliga och kvinnliga präster. Det är ofta stressorer, för lite respons och 

uppmärksamhet som orsakar existentiell problematik och som kan bidra till 

utmattningssyndrom. När ingen ser och ingen efterfrågar teologisk kunskap eller ger 

återkoppling bidrar det till bristande mening i tillvaron, enligt Belfrage (2009).  
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I can`t understand it..if you know something then there ought to be some interest 

to get more knowledge which I can share..but no (Belfrage s 136).  

 

Svenska kyrkans organisationsförändring, från att ha varit en statlig organisation till att bli en 

Svensk folkkyrka, har medfört att de existentiella faktorerna påverkats, påvisar Belfrage 

(2009). Det inverkar därmed på organisationen, ledarskapet och individen.  För ett antal år 

sedan ansågs prästen vara expert på de existentiella frågorna, men idag är det annorlunda. 

Prästen utgör inte längre den naturliga kopplingen för människor som efterfrågar diskussion 

och önskar svar på existentiella frågor. Det medför en känsla av ensamhet, men även rädsla 

hos individen (Ibid).  

 

..but I remember entering the Church and I wept because it was so tragic and I 

wept for my own personal self as well…I believe I cried because I was afraid 

(Belfrage s 130) 

 

Denna rädsla osäkerhet och otydlighet vad gäller prästernas existentiella identitet har även en 

effekt på själva uppdraget att vara präst, enligt Belfrage (2009). Det har en negativ inverkan 

på individen som kan bidra till tvivel på sig själv, organisationen men även på det heliga, 

Gud. Prästens existentiella tvivel på sig själv, organisation, kyrkan och Gud inverkar på 

förmågan att utföra det arbete som förväntas av en präst och därmed kan det leda till ohälsa 

och utmattning. Den existentiella osäkerheten och eller oförmågan bidrar även till en 

existentiell oro, känslighet och sårbarhet och frågor om prästkall varvas med såväl ensamhet, 

som tvivel om den egna existensen och de uppgifter som åvilar en präst. Samtidigt som det 

även finns en trygghet i att vara på rätt plats (Ibid). ”I can feel God has called me the way I 

am and I that have come to the right place (Belfrage s 135)”. 

 

Gränssättningsproblematiken är en annan aspekt som kan utgöra motiv till utmattning, vilken 

skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga präster, påvisar Belfrage (2009). En anledning kan 

vara de patriarkala och hierarkiska strukturer som bidrar till att cementera förhållanden.  Det 

är framförallt kvinnliga präster som har svårt att anpassa sig till dessa förhållanden av att vara 

ensam kvinna framförallt om det inte finns fler kvinnliga präster (Ibid). ”I am the only woman 

in this context (Belfrage s 137)”.  

Men även om det finns kvinnor verkar det som om de kvinnliga prästerna tycks ha 

kommunikationsproblem, menar Belfrage (2009). ”Women do not listen to women. We do 

not listen to each other (Belfrage s 137)”. 

 

Belfrage (2009) påvisar att manliga präster, av naturliga skäl har lättare att förhålla sig till 

olika patriarkala och hierarkiska mönster och därmed klara av gränssättning mellan privatliv 

och familjeliv. För de kvinnliga prästerna är detta ett större dilemma då gränsen mellan fritid 

och arbete upplevs otydlig, vilket i sig leder till förvirring och osäkerhet samt har en negativ 

inverkan på hälsotillståndet. Det bidrar exempelvis till sömnstörningar och oförmåga att 

stressa ned efter en intensiv arbetsdag. Stressen i sig kan vara såväl positiv som negativ men i 

situationer då gränsproblematik råder kan stressen vara den utlösande faktorn till utmattning, 

vilket framförallt ses hos kvinnliga präster som riskerar att hamna i självförakt (Ibid).  

 

How could it turn put this way? I am completely worthless. How could I get so 

tired? Why do I not take better care of myself? (Belfrage s 133) 

 

Gränssättning gäller även den förändrade yrkesrollen som präst där arbetstider är mer 

reglerade idag, enligt Belfrage (2009). Det bidrar till en förändrad yrkesroll som å ena sidan 
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syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sitt yrke. Å andra sidan kan det vara en 

faktor som kan upplevas stressande eftersom arbetsuppgifterna och krav från olika avnämare 

kan vara mer eller mindre tydlig. Denna brist på tydlighet skapar problem i gränssättningen 

och påverkar yrkesrollen negativt med risk för bristande självkänsla och utmattning (Ibid). 

”After all it is quite easy to loose your self-confidence (Belfrage s 133)”. 

 

 

Föreställningar om att vara präst 

Föreställningar om att vara präst skiljer sig mellan manliga och kvinnliga präster, enligt 

Belfrage (2009). Svenska kyrkan är en hierarkiskt uppbyggd organisation och under många år 

var det enbart män som utbildade sig och kunde bli präster. Men sedan slutet av 1950 talet 

blev det möjligt för kvinnor att utbildas och vigas till präster. Initialt var det inte helt lätt att 

vara kvinna och präst i Svenska kyrkan och nu efter dryga femtio år finns fortfarande 

skillnader kvar i organisationen, vilket även kan gälla ledarskapet (Ibid). ”We are 

discriminated as women in a leading position (Belfrage s 137)”. 

 

Belfrage (2009) menar att det lever exempelvis kvar en struktur av att en präst är en naturlig 

manlig yrkesprofil. Det betyder att det är skillnader mellan manliga och kvinniga präster, 

vilket kan visa sig i att kvinnliga präster är mer känslomässigt orienterade med ett ökat 

engagemang i människor till skillnad från manliga präster (Ibid).  

 

I och med en förändrad yrkesroll där kvinnor och män förväntas dela på ansvaret för barn och 

familj kan problemet om vem som bär ansvar för hem och familj inverka på 

församlingsarbetet, enligt Belfrage (2009). Det är inte längre givet att det är kvinnan som är 

hemma utan det kan lika gärna vara mannen. För kvinnliga präster kan detta dilemma bli ett 

faktum framförallt om det finns oklarheter i den kyrkliga patriarkala strukturen samt 

privatlivet vilket visar sig i arbetsmiljön (Ibid).  

 

I believe this culture does something to us….the context we are all in. It does 

something to us and with us…makes outcast of us. Lone wolves perhaps? 

(Belfrage s 138)  

 

Belfrage (2009) menar även att det privata livet påverkar yrkesrollen eftersom både familjen 

och församlingen behöver mycket uppmärksamhet. Men även den kollegiala bekräftelsen 'är 

viktig för individen. Ofta arbetar prästen ensam och får ingen bekräftelse eller har ingen 

kontakt med andra, vilket upplevs som ett problem (Ibid).  

 

We are not good at helping each other and bad att supporting our colleagues. I 

have the feeling I can´t even trust the female clergy. We cannot talk openly 

(Belfrage s 139) 

 

Förändringar i prästidentitet varierar mellan individer, men även förändringar i omvärlden 

utgör en bidragande orsak, exempelvis en förändrad utbildning, enligt Belfrage (2009). En 

förändring i prästens utbildning kan ställa andra krav än tidigare, vilket har effekter på den 

egna identitet att vara människa samt på den kommande identiteten som präst. En förändrad 

prästidentitet bidrar till varierande föreställningar om vad det innebär att vara präst i Svenska 

kyrkan. Olika präster har olika föreställningar och manliga och kvinnliga präster skiljer sig åt. 

Risken att drabbas av meningslöshet och resignation kan inträffa (Ibid).  
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It may be that I don`t have the energy to wrestle with the gospel. It is 

meaningless because it is not rewarding (Belfrage s 138-139) 

 

Belfrage (2009) menar att en föreställning om att vara präst handlar om att förmedla det 

kristna budskapet på ett sätt som känns meningsfullt för hen, men det kan även bli ett hinder 

för individen som det kan bli svårt att förhålla sig till. Det gäller framförallt i förhållande till 

individens existentiella uppfattningar som kanske inte alltid överensstämmer med den nya 

folkkyrkotanken (Ibid). 

 

4.2 Analys 

Textmaterialet i studien har även analyserats och tolkats med hjälp av Pargaments (1997) 

copingteori. Det bidrar till ett ge underlag som kan beskriva vilka copingstrategier och 

copingstilar som kan vara behjälpliga för präster vid utmattningssyndrom, se även kapitel 3 

metod. De kategorier som återfinns i analysen utgörs av delarna i Pargaments (1997) 

copingteori vilka finns beskrivna under metodavsnittet. Dessa utgör underrubriker och 

innefattas av: signifikans, orienteringssystem, stressorer, tänkbara copingstrategier samt 

tänkbara copingstrategier och copingstilar (Ibid). 

 

 

4.2.1 Signifikans  

Förändringar i organisationen 

Utifrån Pargaments (1997) copingteori är en tolkning av det empiriska materialet att det 

betydelsefulla och mest signifikanta vad gäller orsaker till utmattningssyndrom bland präster i 

Svenska Kyrkan handlar om strukturförändringar på individ och organisationsnivå. Dessa 

nivåer inverkar, samverkar och skapar hinder och möjligheter i arbetet som präst. 

Förändringar i organisationens struktur kännetecknas av osäkerhet kring ledarskapet och 

ansvarstagandet exempelvis kyrkorådet respektive kyrkoherdens roll. Men med hjälp av 

Pargament (1997) påvisas att det även handlar om vilka arbetsuppgifter som prästen har och 

eller förväntas ha. En oklar eller otydlig struktur bidrar till att organisationens kultur kan 

förändras och bli otydlig. På så vis kan individens upplevelser av vad som är betydelsefullt 

förlora innebörden och skapa förvirring hos individen.  

 

Svenska kyrkan som organisation är hierarkiskt uppbyggd och skillnader mellan män och 

kvinnor visar sig bland annat i patriarkala strukturer, vilket försvårar arbetssituationen för 

kvinnor, enligt Belfrage (2009) och Petré (2013). Kvinnliga präster är mer känslomässiga och 

har ett ökat engagemang i människor vilket skiljer sig åt i förhållande till manliga. Om 

ledaren är en man kan det bidra till minskad bekräftelse för den kvinnliga prästen och det som 

uppfattas som betydelsefullt för individen minskar (Ibid). 

 

Petré (2013) och Belfrage (2009) påvisar att en oklar och otydlig struktur påverkar kulturen, 

kön och gränssättningen med risk för gränsöverskridningar, vilket framförallt utgör en ökad 

risk för kvinnliga präster. Ett patriarkalt system bidrar till att osynliggöra det motsatta könet, 

vilket gör att kvinnliga präster behöver synliggöra sin existens mer tydligt (Ibid).  

 

 

 

 

Signifikans 

Föreställningar om att vara präst 
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Pargaments (1997) copingteori bidrar till att tolka det empiriska materialet som att 

förutsättningen för att förena teori och praktik kräver att individen är trygg i sig själv och i sin 

relation till Gud. På så vis påvisar Pargaments (1997) att om individen är bärare av höga 

förväntningar i förhållande till utbildning och yrket kan det medföra att det blir svårt att 

förena teori och praktik om tryggheten saknas. Sökande efter signifikans tenderar att vara hög 

men om teorin inte överensstämmer med verkligheten uppkommer ett dilemma som medför 

konsekvenser exempelvis i form av osäkerhet och ambivalens hos individen. 

 

Att gå in i prästrollen värderas högt och är en förutsättning för en präst, enligt Petré (2013) 

och Belfrage (2009), vilket förtydligas genom Pargamets (1997) copingteori och i förhållande 

till empiriskt material. Men det gäller även möjligheten att finna sin individuella roll, vilket 

bygger på att individen har haft möjlighet att bli bekräftad under sin praktik, i utbildningen 

och på arbetsplatsen. En osäker identitet påverkar rollen som präst. Störningar i yttre kontext 

har därmed ökad inverkan på individen och bidrar till en otydlig identitet och eller förlust av 

identitet som kan led till en otydlig prästidentitet, framkommer av Belfrage (2009) och Petré 

(2013). Denna otydlighet är ett hinder för individen som därmed söker efter en högre 

signifikansnivå för att kunna återta en förlorad och viktig prästidentitet och roll.  

 

Att bli präst handlar om ett kall, en övertygelse om att tjäna Gud och människor i församling 

och kyrka, enligt Belfrage (2009) och Petré (2013). Det är inte bara den inre kallelsen som 

avgör, även en yttre bekräftelse i form av vigning avgör möjligheten att bli präst. I prästkallet 

ligger en inre och yttre uppfattning om att vara en länk mellan Gud och församling, att prästen 

återses i gudstjänster, att kyrkan är öppen för människor som kan behöva samtala. Eftersom 

vigningen innebär tjänst dygnet runt medför det problematik kring gränsdragning, vilket 

hanteras olika av präster (Ibid). Även sättet att hantera denna problematik kan bidra till 

bristande signifikans eftersom det inte ses någon samstämmighet i professionsförfarandet eller 

mellan kvinnliga och manliga präster. Även detta bekräftas genom Pargaments (1997) 

copingteori i förhållande till det empiriska materialet. 

 

4.2.2 Orienteringssystem 

Utifrån Pargaments (1917) copingteori kan vi tolka det empiriska materialet som att ett 

orienteringssystem handlar om att känna tillit och trygghet till den egna organisationen och till 

kyrkan som byggnad, arbetsplats och viloplats för andras och den egna stillheten, enligt 

Belfrage (2009) och Petré (2013). Kyrkan som byggnad innebär olika saker för individen och 

församlingen. Det kan exempelvis uppfattas som ett rum, en mötesplats med Gud, andra och 

sig själv. Det är där som individen kan vara för sig själv och söka sig ett rum/tillflykt för att 

möta Gud och andra (Ibid). Orienteringssystem kan även handla om arbetsorganisationen, 

arbetstid, arbetsklimat och kultur, regler och förhållningssätt som kan vara otydligt, outtalat 

eller obefintligt. Även den egna familjen eller privatlivet ingår i detta system och kan bli en 

ytterligare börda eller plats för återhämtning.  

 

Pargaments (1997) copingteori i relation till empiriskt material påvisar även att ett 

orienteringssystem innebär att individen upplever tillit till den organisation som kyrkan utgör 

efter skiljandet från staten, men även en tillit och trygghet till den teologi som kyrkan står för 

och som den enskilde individen skall förhålla sig till, enligt Petré (2013) och Belfrage (2009). 

Utifrån Pargaments (1997) copingteori och i förhållande till empiriskt material påvisas att 

tillit och tillförsikt till en ny kyrka innebär att individen behöver anpassa sig till en ny teologi 

och ett nytt sätt att relatera till kyrkan. Belfrage (2009) och Petré (2013) menar att i och med 

kyrka - stat skiljandet så har det bidragit till en ökad betoning på en folkkyrka, d v s en 
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medlemskyrka där enskilda individer som befinner sig i den postsekulära världen skall kunna 

förhålla sig till den (Ibid). 

Eftersom kyrkan skall kunna erbjuda rum för enskilda individers tänkande samt att begreppet 

mångfald lanserats behöver prästen besitta en teologi som är, förståelig och enkel för den 

enskilda människan, enligt Petré (2013) och Belfrage (2009). Kyrkan skall därmed inte vara 

den stränga och hierarkiska byggnad som den en gång var och teologin behöver få liv och 

kunna tala till en splittrad och många gånger gränslös samhälls- och folkkyrkomedlem. På så 

vis har kyrkan omformats till att anpassa sig till människan och vad enskilda individer 

efterfrågar, vilket inte alltid behöver överensstämma med den enskilde prästens teologi och 

tolkning av innebörden i en levande teologi (Ibid).  

 

Enligt Pargament (1997) innefattar ett orienteringssystem även den existentiella och andliga 

dimensionen för enskilda medlemmar samt för prästen. Utifrån Pargament (1997) och 

empiriskt material påvisas att i de fall då prästen inte upplever det som meningsfullt bidrar det 

till konsekvenser för den enskilde prästen samt för församlingsmedlemmar. Därmed kan 

tillitsbristen till ett betydelsefullt orienteringssystem bli ifrågasatt av såväl präst som enskilda 

medlemmar i kyrkan och därmed förlora sin funktion som en viktig faktor för individer. 

 

4.2.3 Stressorer 

Enligt Pargaments (1997) copingteori och i förhållande till empiriskt material kan stressorer 

utgöras av strukturförändringar, mönster i kulturen och könsaspekter och oförmåga till 

gränssättning. Strukturförändringar såsom den dubbla ansvarslinjen innebär att många parter 

utöver kyrkoherden ansvarar för det kyrkliga arbetet kan vara ett dilemma eftersom det bidrar 

till ett dubbelt ledarskap. Frågor om vem som bestämmer aktualiseras och kan skapa 

förvirring i en oklar struktur, ilket även Belfrage (2009) och Petré (2013) framhåller. 

 

Pargaments (1997) copingteori i förhållande till empiriskt material påvisar att ett arbete som 

har fokus på andra människor är stressande. Det är framträdande i kyrkan eftersom den är 

bärare av en kultur som innebär att alltid vara beredd på att möta och samtala med människor. 

Likaså uttrycks gränslösheten som ett problem som skapar otydlighet inom olika områden 

exempelvis arbetstid och arbetsbelastning, enligt Belfrage (2009) och Petré (2013). 

Gränslösheten bidrar till otydlighet, för sig själv och i organisationen. Att vara utmattad 

klassas som otillräcklighet, och ses som en brist, d v s att inte räcka till för någon inte ens för 

sig själv. Denna brist uttrycks och märks tydligt i patriarkala och hierarkiska strukturer, vilket 

främst drabbar kvinnliga präster som är en grupp som dominerar utmattningssyndrom bland 

präster(Ibid).  

 

Belfrage (2009) och Petré (2013) menar att när en organisation förändras betyder det även att 

människor påverkas exempelvis genom att inte räcka till, vilket kan förklaras av otydlighet i 

organisationen. Men det kan även utgöras av andra orsaker såsom minskad medlemsstatistik 

och minskning av antalet tjänster, vilket är ett stressmoment i sig d v s att inte veta om 

individen får vara kvar eller inte i organisationen (Ibid). 

 

Pargaments (1997) copingteori och det empiriska materialet påvisar faktorer som inverkar och 

skapar stress hos präster, vilket handlar om hög ambitionsnivå, betydelsen av att få bekräftelse 

på att vara duktig. I detta sammanhang kan den kvinnliga prästen ha större krav att visa att 

hon duger, enligt Belfrage (2009) och Petré (2013). Det gäller framförallt då det finns tydliga 

patriarkala strukturer i organisationen. Ett minskat medlemsantal är en faktor som stressar, 

vilket medför att individen försöker tillmötesgå människor. En bristande ekonomi bidrar i sin 

tur till en osäker framtid där frågor om innebörd i kallet kan ifrågasättas, vilket även påverkar 
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identiteten. Att inte räcka till och inte bli klar med arbetsuppgifter eftersom det ständigt 

kommer nya arbetsuppgifter, är andra faktorer som skapar stress. Att vara duktig, bli 

bekräftad och vara synlig och göra ett gott arbete som många bekräftar, bidrar till att gränsen 

mellan arbete och fritid suddas ut (Ibid).  

 

Enligt Pargaments (1997) copingteori och det empiriska materialet handlar stressorer om 

saker i och utanför organisationen som bidrar till och påverkar prästen. Det är framförallt de 

existentiella faktorerna som inverkar och bidrar till stress, enligt Belfrage (2009). I ett 

inledande skede uppfattas inte denna förändring eftersom den ofta är osynlig och omedveten 

för individen. Det är först efter ett tag som omgivningen kan förmedla skeenden till den 

drabbade som själv inte är medveten om eller vill inse(Ibid).  

 

Belfrage (2009) och Petré (2013) påvisar att olika faktorer såsom strukturförändringar med 

minskade ekonomiska intäkter, förändrad teologi samt förändringar i bibeltexter och 

handböcker är en ytterligare stressorer. Även den dubbla ansvarslinjen med både kyrkoherde 

och kyrkoråd som ledare för den kyrkliga organisationen utgör en stressor. Svenska kyrkan 

kännetecknas även av en otydlighet och en snällhet som många gånger inverkar negativt 

eftersom ingen vågar säga nej (Ibid). Istället sker en successiv förändring och anpassning 

kanske mot den enskilde prästens önskan eller uppfattning, vilket framkommit genom 

Pargaments (1997) copingteori och det empiriska materialet.    

   

4.3 Tänkbara copingstrategier enligt Pargament (1997): 

Bevarande (bibehållen) coping utifrån Pargament (1997) och empiriskt material handlar det 

om att underkasta sig det som sker i förhållande till Gud, tron och arbetsorganisationen. Det 

innebär att individen böjer sig under olika förändringar som inverkar på yttre men framförallt 

existentiella faktorer. Ett sätt att hantera en sådan situation är att inte ifrågasätta något utan 

utföra sin uppgift klanderfritt enligt empiriskt material. Det innebär också att individen 

behöver acceptera att kyrkan inte längre tillhör staten, att den förlorat en del av sin myndighet 

samt att texter behöver anpassas till en ny tid. Därmed kan teologiska tolkningsaspekter mista 

sin innebörd i förhållande till vad som lovats i vigningen.  

 

Rekonstruerande coping enligt Pargament (1997) och i förhållande till empiriskt material så 

handlar det om att söka sig till bön för att samtala med Gud och sig själv. Men det kan också 

handla om att se och förhålla sig till gällande strukturer, kultur och könsmönster i 

organisationen och innebär:  

 

1. Att släppa kontrollen och våga lita på Gud och Guds ledning och egen förmåga men även 

på organisationen 

2. Att ta ansvar för sig själv och sitt liv, eget andaktsliv, markera gränser, synliggöra 

hierarkiska strukturer, tydliggöra arbetsbeskrivningar, arbetstid och skapa balans mellan 

arbete och fritid, återerövra den teologiska tilliten och öka den existentiella och andliga tilliten 

3. Att våga släppa taget om det som känns svårt och vara en del i förändringen av kulturen på 

arbetsplatsen, våga se och förhålla sig till något nytt på arbetsplatsen.  

4. Att våga träda igenom sin bekvämlighet, våga stå för sin åsikt och vara realistisk i 

förhållande till samhället och kyrkan genom att göra omvärldsanalys och våga vara präst 

oavsett kön samt våga stå för en relevant och personlig teologi. 

 

 

 

Tänkbara copingstilar 
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Enligt Pargament (1997) kan tänkbara copingstilar i förhållande till empiriskt material vara 

återskapande och innefatta förlåtelseförmågan som innehåller följande: 

1. Självvänd: Våga lita på den egna kraften, kunskapen och bedömningsförmågan, strukturera 

och organisera det egna arbetet som präst. Det kan även innebära att synliggöra och motverka 

utmattning, hantera uppkommen konflikt och vara beredd att omvärdera och förlåta Att skapa 

begriplighet för sig själv som präst för att få en meningsfull tillvaro och arbetsplats.  

2. Gudsvänd: Vända sig till Gud i bön, använda kyrkorummet till andligfördjupning och 

återhämtning som en kraft för nyorientering, förlåtelse och kreativitet 

3. Samverkande: Se till att inte vara ensam utan söka gemenskap med arbetskamrater och 

församlingen samt planera in regelbundna möten och samtal med kyrkoherden/arbetsgivaren 

och kollegor.  

 

 

4. 4. Slutsatser   

Syftet med studien var att utifrån två studier studera utmattningssyndrom bland präster i 

Svenska kyrkan. En av de frågeställningar som ställdes var:  

 

Vilka av Pargaments (1997) copingstrategier kan identifieras och appliceras vid 

utmattningssyndrom? 

 

Copingprocessen och copingstrategier tycks vara värdefulla faktorer för att underlätta för en 

präst att kunna hantera en situation som uppfattas som oklar, otydlig och ostrukturerad. Det 

verkar även som Pargaments (1997) copingstrategi lämpar sig väl för att kunna hantera en 

problematisk situation som kan bidra till utmattningssyndrom, vilken därmed kan utgöra ett 

värdefullt redskap för präster i Svenska Kyrkan på såväl individ- som organisatorisk nivå.  

 

De copingstrategier som enligt Pargament (1997) i kombination med empiriskt material kan 

identifieras vid utmattningssyndrom och bidra till bättre hälsa utgörs av:  

- förmåga till att vara självvänd (se till egna behov),  

- Gudsvänd (vända sig till Gud och stärka såväl andlig som existentiellt meningsskapande)  

- samarbetsförmåga och samverkan med andra för att undvika ensamhet, isolering och ohälsa  

 

Dessa copingstrategier kan bidra till ökad begriplighet, mening och hanterbarhet, som kan 

vara ett värdefullt redskap i kampen mot utmattningssyndrom men även i ett preventivt syfte 

för präster i Svenska kyrkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 5. Diskussion 
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I detta kapitel diskuteras teori, metod och empiriska samt bidrag till området  

utmattningssyndrom bland präster, vilket följs av en slutsats.  

 

5.1. Empirisk reflektion 

I Belfrages (2009) såväl som i Petris (2013) studie framkommer organisationsförändring, 

ledarskap och arbetsmiljö som viktiga aspekter till bakomliggande motiv för 

utmattningssyndrom bland präster i Svenska kyrkan. Belfrage (2009) betonar även de 

existentiella faktorerna som en viktig aspekt som kan bidra till utmattningssyndrom bland 

präster i Svenska kyrkan. Även föreställningen om en förändrad prästroll och uppfattning av 

att inte få vara präst full ut har en avgörande betydelse för risken av att drabbas av 

utmattningssyndrom, påvisar såväl Petré (2013) som Belfrage (2009). Dessa aspekter är 

väsentliga markörer som inverkar på föreställningen om att vara präst och som i sin tur kan 

vara svår att påverka då hela organisationen är präglad av en hierarkisk och patriarkal 

struktur, vilket riskerar att bli mest påtaglig för kvinnliga präster. De manliga prästerna är 

mindre påverkade (Ibid). En viktig aspekt som både Belfrage (2009) och Petré (2013) påvisar 

är att ledarskapet och framförallt det dubbla ledarskapet d v s att ha en kyrkoherde som är 

chef samtidigt som det finns ett kyrkoråd som kan agera chef, inte är en helt lyckad 

kombination. Det är en viktig aspekt som kan bidra till utmattningssyndrom bland präster. Ett 

oklart ledarskap och eller många ledare och chefer utgör därmed en komplicerande faktor som 

påverkar präster negativt, menar Belfrage (2009) samt Petré (2013).   

 

5.2. Teoretisk reflektion 

Föreliggande uppsats bygger på Pargaments (1997) copingteori. Med hjälp av Pargaments 

(1997) copingteori, förmedlas en bättre förståelse av signifikans, stressorer och viktiga 

orienteringssystem som kan utgöra viktiga redskap för att hantera en situation som inverkar på 

individens arbetsliv och familjeliv, vilket i föreliggande studie relateras till präster. 

Pargaments (1997) copingteori kan vara till hjälp för individer som arbetar med 

människovårdande yrken och som drabbats eller som riskerar att drabbas av 

utmattningssyndrom. De copingstilar som tycks vara användbara i sammanhanget är förmåga 

till att vara självvänd, Gudsvänd samt förmåga att samverka och samarbeta med andra. 

Pargaments (1997) copingstrategier tycks väl lämpade för den undersökta gruppen präster och 

kan vara användbart för en mer omfattande samt kompletterande studie till Belfrages (2009) 

forskning.  

 

5.3 Metodisk reflektion 

I uppsatsen har en kvalitativ metod och en deduktiv ambition samt hermeneutisk ansats 

använts för att studera, bearbeta och analysera ett empiriskt textmaterial. 

För att uppnå validitet har jag granskat, bedömt och sökt efter mönster och tema, vilka sedan 

kategoriserats och indelats i mindre enheter, koder Detta induktiva arbetssätt ligger därmed 

till grund för det deduktiva som innebär att jag bearbetat materialet enligt Pargaments (1997) 

copingteori.  För att klargöra forskarrollen har jag angivit en arbetsmodell. Jag är medveten 

om min egen förförståelse och har beaktat den vid analysarbetet.  

 
5.4 Studiens bidrag 

Studiens främsta bidrag är att betona coping som ett värdefullt inslag för att hantera 

utmattningssyndrom bland präster i Svenska kyrkan. En annan viktig aspekt som Pargaments 

(1997) copingteori bidrar med är att skapa bättre hälsa i en till synes förvirrad organisation. 

Pergaments (1997) copingteori skulle kunna användas för fortsatt forskning i sökandet efter 
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bättre hälsa för att studera hur utmattningssyndrom kan förebyggas och hanteras bland fler 

grupper och präster i Svenska kyrkan.  

 

5.5 Avslutande reflektioner 

Genom Svenska kyrkans organisationsförändringar och den förändrade yrkesfunktionen för 

präster har det bidragit till negativ påverkan och inverkan på präster i Svenska kyrkan, vilket 

såväl Belfrage (2009) visar och som Petré (2013) påvisar. Det är en viktig aspekt att 

uppmärksamma för att kunna hantera mental ohälsa, och specifikt utmattningssyndrom samt 

att åtgärder behöver vidtas framförallt i ett förebyggande syfte. Därmed är betydelsen av den 

enskildes möjlighet att få hjälp att använda coping, som ett sätt att hantera situationer som 

individen inte tidigare är bekant med, men behöver kunna hantera. Det kan underlättas för 

individen om det ges tillgång till coping som begrepp under utbildningen till präst. Det skulle 

kunna underlätta för den enskilde prästen att lära andra och sig själv att hantera olika 

situationer för att skapa begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet i arbetslivet. Det 

handlar med andra ord om att individen behöver få hjälp att sätta sig in i coping som en teori 

och en modell i förhållande till sig själv och till andra och därmed förebygga att drabbas av 

utmattningssyndrom.  
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Sammanfattning 

 
Inom Svenska kyrkan har strukturförändringar pågått under en längre tid. Dessa förändringar 

påverkar organisationen och den enskilde arbetstagaren. Syftet med föreliggande uppsats är 

att studera beskrivningen av mental ohälsa specifikt utmattningssyndrom bland präster i 

Svenska kyrkan. Det specifika målet är att beskriva bakomliggande och utlösande 

mekanismer som ligger bakom utmattningssyndrom bland några präster i Svenska kyrkan 

samt beskriva copingstrategier som kan vara användbara för individen. I uppsatsen besvaras 

frågan om hur utmattningssyndrom (enligt socialstyrelsens angivelse) uttrycks och beskrivs 

bland några präster i Svenska kyrkan. Materialet utgörs av en avhandling av Lennart Belfrage 

(2009)  samt en mindre studie av Martin Petré (2013), som båda har studerat fenomenet 

utmattningssyndrom bland några präster i Svenska kyrkan. I uppsatsen används 

socialstyrelsens definition av utmattningssyndrom som därmed täcker in begrepp som 

utbrändhet, asteni och utmattning.  

Materialet har bearbetats med hjälp av kvalitativ metod och hermeneutisk ansats för att kunna 

tolka och förstå bakomliggande orsaker till prästers utmattningssyndrom.  

I resultatet presenteras de två studierna var för sig. Teoretisk utgångspunkt utgörs av 

Pargaments (1997) religionspsykologiska copingteori som har använts för att analysera 

materialet. I analysen framkommer betydelsen av copingstrategier och copingprocessen för 

individen. En viktig copingaspekt för individen är att hitta tillbaka till individ- och 

organisation nivå, vilket copingstrategier kan bidra med. I diskussionens framförs aspekter 

som kan vara värdefulla för Svenska kyrkan som organisation i syfte att främja hälsa, 

förebygga och förhoppningsvis undvika utmattningssyndrom bland präster i Svenska kyrkan.   
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