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Abstract 
 
 
 
 
 
To cope with difficult stress isn’t always easy and a lot of studies have been made to gain 
more information about how individuals develop their coping strategies under extreme stress. 
During the Holocaust, Jewish people found themselves in a number of different situations: 
extermination camps, labor and concentration camps, physical hiding in the sewers or forests. 
The aim of this paper is to examine the experiences and coping strategies of two Holocaust 
survivors. Through their biographies they have shared their experiences during the 
concentration camps. The research questions in this study are: How do the two individuals 
develop their coping during their stay in a concentration camp and to what extent can religion 
be included in the coping process? Three underlying questions are: What was significant for 
them during their experiences? What can be seen as theirs stressors? and What kind of coping 
strategies are used? To answer these questions a qualitative research method called template 
analysis style has been used. The main theory is Pargament’s (1997) coping theory. The 
conclusion of my study was that both individuals are trying to normalize life in the 
concentration camps with the help of daily routines because they felt that surviving in 
concentration camp is a matter of adaptation. Individuals had both mental and physical 
stressors. The use of daily routines and boundary setting served as coping strategies for both 
individuals. A strategy that both of the individuals used was to think about the future and 
prepare for the life after the concentration camp. The results showed that religion wasn’t a 
part of the coping process for these two individuals and that several different coping strategies 
were used.  
 
Keywords: coping, stress, Holocaust, coping strategy 
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1. Inledning   
 

Att hantera stress under svåra situationer eller efter stora livsförändringar kan vara en lång 
och svår process. Om människan hamnar i en ovanlig situation med extrem stress där 
ingenting från den vanliga vardagen finns kvar kan det hända att individens hela identitet 
ifrågasätts och förändras och det är svårt att hitta skäl för att kämpa vidare med sitt liv. 
Coping är ett sätt för individen att bemästra stress och hantera svåra situationer 
(Pargament, 1997). Individen bygger upp sin egen coping beroende på situationen och vad 
dennes orienteringssystem innehåller som exempelvis religiositet eller icke-religiositet. 
Individens värderingar spelar en stor roll för formandet av coping. Orienteringssystem är 
något alla har. Individen använder orienteringssystemet som ett sätt att se på sin omvärld 
och hur man ska hantera olika situationer. Jag har alltid varit intresserad av begreppet 
coping på grund av dess mångfald och möjligheter. Det är intressant att se hur man formar 
sin coping och vilka faktorer som påverkar den. Jag har valt att skriva min uppsats inom 
religionspsykologi och vill använda Kenneth Pargaments teori om coping. Jag valde att 
tillämpa teorin och studera coping hos två människor, som båda har varit fångar i 
koncentrationsläger och upplevt extrem stress. Sådana situationer av extrem stress skiljer 
sig från "normal" stress i att de stör alla aspekter av livet. Personen är placerad i en 
livshotande, obegriplig miljö utan att veta hur lång tid han/hon kommer att vistats i 
situationen. Förmågan att kontrollera, ändra eller fly situationen är mycket begränsad. Hur 
är det möjligt att klara av sin vardag med sådan enorm stress? I den här studien kommer 
jag studera olika copingstrategier som personerna som har överlevt koncentrationslägret 
använde och även studera hur stress och stressorer under tiden i koncentrationsläger såg 
ut. Jag kommer att fokusera på händelserna under tiden i koncentrationslägret och hur de 
överlevande utformar sin coping. Jag är också intresserad av att se om överlevarna 
använder sin religion som copingmetod. Studien är en litteraturstudie och som material 
kommer jag använda två böcker som är livsberättelser. Att använda livsberättelser som 
material betyder att man måste vara medveten om att personliga minnen kan förändras 
med tiden. De påverkas av olika händelser och relationer. Ena av böckerna som ingår i 
mitt material är skriven av en utanförstående författare med hjälp av minnesanteckningar 
gjorda under intervjuer med informanten.     
 

 
1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att studera hur överlevarna i koncentrationsläger retroaktivt 
beskriver utformande av sin coping och om religion användes under den svåra situationen. 
Den övergripande frågeställningen i min studie är Hur utformar dessa överlevare sin 
coping under vistelse i koncentrationsläger och i vilken mån religion ingår i 
copingprocessen? Utöver den övergripande frågeställningen finns det tre underfrågor som 
jag kommer att svara på: Hur beskrivs signifikans? Vilka stressorer finns? Vilka 
copingstrategier används? 
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1.2.  Definitioner 
Två centrala begrepp som ingår i den övergripande frågeställningen är coping och religion. 
Dessa begrepp preciseras nu genom att definieras.  

 
1.2.1. Coping 
Lazarus & Folkman (1984) definierar coping som ständigt föränderliga kognitiva och 
beteendemässiga handlingar för att hantera specifika yttre och/eller inre krav som värderar 
ansträngningar som överstiger personens resurser (Ekedahl & Wengström, 2012, s. 33). 
Enligt dem finns det olika typer av coping; problemfokuserad coping som är inriktad på att 
hantera eller förändra problemet som orsakar stress och emotionsfokuserad coping som 
inriktar sig till att reglera känslomässiga svar på problemet. Problemfokuserade former av 
coping förekommer när villkoren bedöms som föremål för förändring. Emotionsfokuserade 
former av coping förekommer mer när det har skett en värdering av att ingenting kan göras 
för att ändra en skadlig, hotfull, eller utmanande situation (Lazarus & Folkman 1984 s.19). 
 

 
1.2.2. Religion 

Geels och Wikström (2012) påpekar att det finns lika mycket definitioner av religion som 
det finns forskare på området (2012, s. 19). Det finns funktionella och substantiella 
religionsdefinitioner. Funktionella definitioner förklarar vad religion gör och vad den har 
för funktion, till exempel kan det upplevas som att religion skapar mening i livet. 
Substantiella definitioner förklarar vad religion är eller vilka delar de består av. 
Substantiella definitioner förklarar även hur individen utövar sin religion eller hur 
individen tror på Gud.  Jag kommer att använda en funktionell religionsdefinition dels för 
att materialet som används består av livsberättelser och dels för att Pargaments åtta 
antaganden grundar sig på den funktionella religionsförståelsen. Furseth och Repstad 
(2003) skriver att ”funktionella religionsdefinitioner pekar på vilken nytta religion anses ha 
för människor och/eller samhället” (2003, s. 28). Batson och Ventis (1993) har studerat 
sambandet mellan psykisk hälsa och religion. Deras definition av religion tar upp vilken 
funktion religion har i människornas liv. De definierar religion som något som berör oss 
människor och handlar om existentiella livsfrågor (Geels & Wikström, 2012, s. 24).  

Religion är vadhelst vi gör som individer för att komma till rätta med sådana 
frågor som vi kommer i kontakt med bara därför att vi är medvetna om att vi och 
andra lever och att vi vet om att vi ska dö, dvs. existentiella frågor (Batson, Ventis 
& Schoenrade 1993, s. 8 se Geels & Wikström, 2012, s. 24).  

Denna religionsdefinition fokuserar på vad religion gör för människor och hur den kan 
skapa mening. Pargament själv definierar religion som både funktionell och substantiell. 
Han skriver att ”religion is found at the junction of two large spheres: the sacred and 
significance (Pargament, 1997, s. 32). Det heliga kommer från den substantiella delen av 
religionen och sökandet efter signifikansen kommer från den funktionella delen av 
religionen (Pargament, 1997, s. 29–32). I den här studien använder jag en funktionell 
religionsdefinition som tar sin utgångspunkt i religion som meningsskapande system.  
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1.3. Avgränsning   
I denna studie kommer jag att fokusera på den stress fångarna upplevde under vistelsen i 
koncentrationsläger och deras copingprocesser när det gäller att hantera stress. Det finns 
mycket att skriva om överlevarnas stress, posttraumatiska stress och coping senare i livet 
efter befrielsen från koncentrationsläger. På grund av den begränsade tidsramen har jag 
valt att begränsa innehållet och kommer inte studera vare sig livet efter fångtiden eller göra 
en omfattande beskrivning av förintelse som historisk händelse.  

 
 

1.4.  Bakgrundsbeskrivning 
I denna del av uppsatsen ger jag en kort beskrivning av förintelsen samt tar upp några 
relevanta koncentrationsläger för uppsatsen. Förintelsen är benämning på nazisternas 
folkmord på judar under andra världskriget 1939–1945 (NE, förintelsen 2015). I början av 
1941 började tyskarna transportera människor från polska ghetton. De började med de 
människor som gav minst nytta; de sjuka, gamla, svaga och barn. Totalsiffran för dödade 
judar under andra världskriget varierar mellan fem och sju miljoner, antal dödade i bara 
Auschwitz är mer än två miljoner (History.com Holocaust, 2015). Enligt Forum för 
levande historia (2008–2009) ihjälgasades över hälften av de judar som dog under 
förintelsen och minst en femtedel sköts till döds. Övriga offer dog av svält, köld, 
utmattning, sjukdomar och våldsaktioner (Karlsson, 2008–2009). Joost Lakmaker var 
fånge i genomgångsläger Westerbork i Nederländerna och efter det skickades han till 
koncentrationsläger Auschwitz-Birkenau i Polen. Jerzy Einhorn skickades till arbetslägret 
Hasag-Pelcery i Polen. I materialet används det olika lägerbenämningar som 
genomgångsläger, arbetsläger och koncentrationsläger. Genomgångsläger är ett läger där 
fångarna vistas en kortare tid innan de skickas vidare till andra koncentrations- eller 
arbetsläger. Skillnad mellan koncentrations- och arbetsläger är att i arbetsläger ingår inte 
en strategi att bryta ner och döda fångarna. Min studie utgår ifrån två biografier där tre 
olika läger nämns: Westerbork, Auschwitz-Birkenau och Hasag-Pelcery. I kommande 
avsnitt kommer jag göra en beskrivning av dessa tre. 
 
1.4.1. Koncentrationsläger 
Westerbork var ett genomgångsläger i nordöstra Holland. Lägret upprättade av de 
holländska myndigheterna i oktober 1939 som ett flyktingläger för tyska judar som hade 
tagit sig till Holland illegalt. År 1941 bestämde den tyska ockupationsmakten i Holland att 
använda Westerbork som ett transitläger för judar som skulle deporteras österut. Vintern 
1942 byggdes lägret ut för att bli ett transitläger för judar från Nederländerna. Lägret 
fungerade sedan som utslussningsstation från den 15e juni 1942 till den 13e september 
1944. Under denna tid skickades 93 tåg med sammanlagt 102 000 personer iväg från 
lägret.  Den tyska säkerhetspolisen tog över lägret den 1 juli 1942 och i mitten av juli 1942 
började tyskarna systematiskt samla ihop alla judar i Holland och skicka dem till 
Westerbork. Därifrån transporterades de vidare till arbets- och koncentrationsläger i Polen 
(Karlsson, 2008–2009). 

 
Auschwitz-Birkenau var ett koncentrationsläger i Polen. Det var den största och den mest 
brutala av alla nazityska läger. Auschwitz bestod av tre olika läger: Auschwitz I, 
Auschwitz II också kallad Birkenau och Auschwitz III också kallad Monowitz. I Monowitz 
byggde tyska staten i samarbete med ett par industrikoncerner upp ett industrikomplex med 
avsikten att utnyttja fångar som arbetskraft (Andersson, 2009, s. 76). Även i arbetslägret 
avled tusentals fångar genom umbäranden och avrättningar men många fler sorterades ut i 
de regelbundna selektionerna och fördes till Birkenau där de dödades i gaskammare 



 6 

(Andersson, 2009, s. 76). Huvudlägret Auschwitz I öppnades den 20 maj 1940. De flesta 
fångarna i Auschwitz var politiska fångar från Polen men mot slutet av kriget fanns det 
också relativt mycket politiska fångar från Sovjetunionen. Totalsiffran deporterade 
människor till Auschwitz-Birkenau var omkring 1,3 miljoner varav 1,1 miljoner räknades 
som judar av nazisterna. Judarna identifierades utifrån tidigare generationers tillhörighet 
till judiska församlingar. Omkring en miljon av dessa människor mördades i lägret. De 
flesta av dem med cyanid gas i gaskamrarna. När sovjetiska trupperna närmade sig i mitten 
av januari 1945, evakuerades hela lägerkomplexet och fångarna tvingades ut på 
dödsmarscher till olika koncentrationsläger i Tyskland. Flera tusen människor dog under 
vägen. Ungefär 7 500 fångar som var för sjuka och svaga för att gå lämnades kvar i lägret. 
Auschwitz-Birkenau befriades av sovjetiska trupper den 27 januari 1945 (Karlsson, 2008–
2009). 
 
Fånglägret Hasag-Pelcery var en del i den tyska industrikoncernen Hasag AG. Det var inte 
ett förintelseläger där nästan alla nyanlända fångar dödades utan ett arbetsläger. Hasag-
Pelcery var det största tvångsarbetslägret i Polska staden Czestochowa. I slutet av juni 
1944 tvingades omkring 5000 judar från Czestochowa och Lodz arbeta där. I slutet av år 
1944 var det ett av de största arbetslägren i landet med cirka 10 000 judiska fångar. 
Fångarna var tvungna att bo i överfulla baracker och många dog av svält, grym behandling 
eller tyfus. I december 1944 blev Hasag-Pelcery under SS kontroll och förhållandena blev 
ännu värre (holocaustresearchproject.org 2015).  
 
Tre olika koncentrations- eller arbetsläger är i fokus i min uppsats. Gemensamt för alla 
dessa tre läger är att fångarna levde i baracker och var tvungna att arbeta. Alla fångarna 
gick genom avhumanisering under första dagen i lägret då de tilldelades pyjamasliknande 
kläder och allt kroppshår rakades av. Istället för namn hade fångarna ett fångnummer. 
Deportationen av judarna till koncentrationsläger påbörjades under 1942 och i början av 
1945 befriades de flesta fångarna från koncentrationsläger.  
 
 

 
1.5. Forskningsgenomgång  
Jag har sökt artiklar och tidigare forskning genom Uppsala Universitetsbibliotekets 
databaser. Jag har använt sökorden coping, religion, stress, Holocaust, holocaust survivors, 
difficult stress. Jag kommer i det här avsnittet att gå igenom de databaser som jag har 
använt samt förklara vilka sökordskombinationer jag har nyttjat. Artikelsök utfördes vid tre 
olika tidpunkter, två olika tillfällen i slutet av november 2015 och ett tillfälle i slutet av 
december 2015. Jag har valt att inte tidsbegränsa mina sökningar för att få en så bred 
sökning som möjligt. Jag har endast avgränsat min sökning till att vara peer-rewied 
material vilket innebär att artiklarna är vetenskapligt godkända. Jag har också 
språkbegränsat min sökning och sökte bara svenska och engelska artiklar. Eftersom de 
flesta studier som handlar om förintelse och coping fokuserar på posttraumatisk stress och 
tiden efter koncentrationslägret och på detta vis gränsar bort tiden under 
koncentrationsläger, så var det relativt svårt att hitta tidigare forskning som kan vara 
relevant för den här litteraturstudien. Jag har valt bort studier om barn och deras mentala 
utveckling efter förintelsen. 
 
Första sökningen gjordes den 22 november genom Uppsala Universitetsbiblioteks databas 
DIVA, Digital Vetenskapliga Arkivet, med sökord holocaust, religion, stress, coping, men 
sökningen gav inga resultat. Efter det gjordes en mer generaliserad sökning med bara 
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sökorden coping och stress vilken gav 369 resultat. Resultatet begränsades till bara artiklar 
som är publicerade i tidskrifter och efter begränsningen fanns det 263 resultat men ingen 
av dem var relevant för min studie. Andra sökningen gjordes samma dag genom Uppsala 
Universitetsbibliotekets sökmotor med sökord religion, coping, stress och holocaust och 
den gav 884 resultat. Genom den här sökningen hittade jag två relevanta studier som jag 
kommer att sammanfatta senare i det här kapitlet. Genom den här sökningen hittade jag 
websidan Web of Science som visar resultat från många olika databaser. Jag gjorde en 
ytterligare sökning med sökord coping och holocaust som gav 131 resultat och bland dessa 
hittade jag en studie som handlar om coping där man har mer än bara en stressor. Eftersom 
min studie handlar om vistelsen i koncentrationsläger då fångarna hade flera stressorer, 
anser jag att det är relevant att ta med tidigare forskning som handlar om flera stressorer. 
Jag gjorde även en artikelsök i databasen ATLA med sökord holocaust, religion, coping 
och stress. Sökningen gav 330 resultat. Ytterligare sökningar gjordes i slutet av december 
2015 genom Uppsala Universitetsbibliotekets söktjänst DISA. Som sökord användes 
stress, coping strategies och holocaust och sökningen gav 1662 resultat.  
  
En studie som hittades genom Uppsala Universitetsbibliotekets söktjänst DISA i slutet av 
november 2015 heter Coping strategies in the narratives of holocaust survivors. Studien är 
gjord av Suedfeld, Krell, Wiebe och Steel (1997) och publicerades i tidskrift Anxiety, stress 
and coping volym 10 år 1997. Studien var utformad för att få fram kvantitativa data om 
hur överlevare som nu levde ett normalt liv och agerade i samhället minns att de hanterade 
de problem som de mötte. Innehållsanalysen utfördes med hjälp av 30 självbiografiska 
intervjuer med överlevande från förintelsen. Informanterna består av 5 män och 5 kvinnor i 
tre åldersgrupper som var: barn, ungdomar eller vuxna i slutet av Förintelsen (Suedfeld, 
Krell, Wiebe & Steel, 1997, s. 153). Fyra olika tidsperioder studerades: tiden innan 
förintelsen, tidiga perioder av förintelsen, senare perioder av förintelsen och tiden efter 
förintelsen. Unga överlevare talar om att perioden före förintelsen tenderar präglas av 
religionsundervisning. De unga respondenterna var mer benägna att använda sin religion 
som en källa till styrka för att överleva – det vill säga som en copingstrategi, till exempel 
genom bön. Alla tre åldersgrupper gjorde hänvisningar till tro när de talade om perioden 
under förintelsen och särskilt den senare perioden. Många hänvisade till sin tro som en 
källa till styrka för att överleva (Suedfeld et.al, 1997, s. 171). Studiens resultat visade att 
copingstrategierna som överlevarna använde var: confrontation, distancing, self-control, 
accept responsibility, escape/avoidance, planful problem-solving, positive reappraisal, 
seeking social support, endurance/obedience/effort, compartmentalization, denial, 
supernatural protection och luck (Suedfeld et.al, 1997, s. 163). Confrontation innebär att 
individen gör ansträngningar för att lösa situationen genom aggressiv interaktion med en 
annan person. Distancing handlar om att individen försöker lösgöra sig känslomässigt från 
situationen. Self control innebär att individen har kontroll över sin agerande. Accept 
responsibility betyder att individen förstår situationen han/hon har hamnat i. 
Escape/avoidance innebär att individen förnekar situationen och försöker att fly från 
situationen. Planful problem-solving betyder att individen gör rationella försök att förändra 
eller fly situationen. Positive reappraisal betyder att individen försöker att se de positiva 
effekterna av situationen. Seeking social support innebär att individen försöker att få 
sympati, hjälp, information eller stöd från andra. Endurance/obedience/effort betyder att 
individen försöker framhärda, överleva, lämna eller uppfylla krav. Med 
compartmentalization menar de att individen försöker att isolera problemet så att det bara 
handlar om den psykiska sfären och inte stör andra aspekter av livet. Denial betyder att 
individen förnekar eller ignorerar situationen. Supernatural protection innebär att individen 
utövar religiösa eller spirituella ritualer (till exempel bön) för att känna sig trygg. Den sista 
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copingstrategin som författarna nämner är luck vilket innebär att individen tror att 
överlevnad har med tur att göra (Suedfeld el al, 1997, s. 163). I allmänhet betonades 
problemorienterad coping samt självdisciplin i respondenternas berättelser. Emellertid var 
det många respondenter som också nämnde att religiös tro/spiritualitet, vidskepelse och tur 
hade en ökande roll i deras copingstrategier. Behov av att söka socialt stöd minskade 
tillfälligt under tidigare perioder av förintelsen men ökade igen under senare perioder. 
Anledningen för detta var att under senare perioder hade vistelsen i lägret varit längre och 
människorna behövde mer stöd från varandra. Tillit mellan fångarna under en längre 
period hade utvecklats och blivit starkare (Suedfeld et.al, 1997, s. 169). Att förneka och 
ignorera det som händer omkring var ett copingsätt för några av de unga respondenterna 
under senare period av Förintelsen (Suedfeld et.al, s. 170).  
 
En annan relevant studie hittades med sökorden coping och holocaust genom databasen 
Arts & Humanities citation index i slutet av december 2015. Studien heter Rational and 
irrational beliefs and coping strategies among Transylvaninan Holocaustsurvivors: An 
exploratory analysis (2013), utförd av Ioana Cosman och Bianca Macavei och publicerats i 
Journal of Loss and Trauma volym 18 år 2013. Denna studie syftar till att identifiera 
rationella och irrationella föreställningar och coping mekanismer som transsylvaniska 
förintelseöverlevare tar upp i sina muntliga berättelser. Författarna definierar rationella och 
irrationella föreställningar på följande sätt: 
 

Rational beliefs are evaluative cognitions with personal significance, which are 
preferential and non-absolutist in nature and help the person to fulfill his or her 
goals, while irrational beliefs tend to have the form of absolutist demand, generate 
unhealthy emotions, and interfere with the person’s goals (Cosman et.a,l 2013, s. 
183).  

 
Det finns fyra typer av föreställningar som kan vara irrationella eller rationella. Dessa fyra 
är: demandingness, awfulizing, low frustration tolerance och global evaluation of self. 
Demandingness betyder att individen har tendensen att göra absolutistiska krav i stället för 
starka önskemål. Dessa krav uttrycks i form av ”måste”. Awfulizing innebär att när en 
händelse utvärderas att vara bara negativ och personen ansåg att inget värre kunde ha hänt. 
Low frustration tolerance innebär att en person tror att han/hon inte kommer att kunna 
uthärda en given situation. Det faktum att han eller hon är vid liv att prata om det visar att 
personen har uthärdat situationen. Global evaluations of others i en negativ form innebär 
att andra människor utvärderas som dåliga, dumma eller värdelösa (Cosman et al, 2013, s. 
183). Alla deltagare bads att tala om följande teman: 1. Liv som en jude före andra 
världskriget, under kriget och vid tidpunkten för förföljelserna under antisemitiska lagar, 2. 
Liv i ghetto och koncentrationsläger, 3. Tidpunkten för befrielsen och 4. Början av ett nytt 
liv efter hemkomsten. Till exempel att skapa en familj, hitta ett arbete eller att anpassa sig 
till den nya politiska regimen i Rumänien efter kriget (Cosman et.al, 2013, s. 185). Studien 
visade att totalt 95,4 % av deltagarna uttryckte irrationella föreställningar och 63,6 % 
uttryckte rationella föreställningar. Dessutom visade 72,7 % av deltagarna 
emotionsfokuserade former av coping och 54,5 % visade problemfokuserade former av 
coping. De vanligaste irrationella föreställningar var awfulizing av något och global 
evaluations of others (Cosman et.al, 2013 s. 188-190). 
 
Ytterligare en studie som jag hittade genom databasen Arts & Humanities citation index 
heter Coping simultaneously with 2 stressors – Immigrants with ovarian cancer. Studien är 
gjord av Mizrahi, Kaplan, Milshtein och Reshef år 2008 och publicerades i tidskrift Cancer 
Nursing. Denna studerade kvinnor som har immigrerat till Israel från f.d. Sovjetunionen 
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och har äggstockscancer. De fokuserade på sjukdomsberättelser av åtta kvinnor som lever 
med cancer som har nått tredje sjukdomsfasen. Att immigrera till ett annat land och en 
annan kultur kan orsaka stora förändringar i livet. Flera faktorer påverkar den 
immigrerande individens stressnivå: problemen som kan uppstå innan själva 
flyttprocessen, kulturella klyftan mellan ursprungs- och invandringsland, nedgång i 
professionell status och självkänsla, förlust av individens bekanta miljö, språk och 
människor samt problem som kan uppstå efter invandring. Individen måste anpassa sig till 
sin nya sociokulturella miljö och har kanske lämnat sin familj, vänner och andra 
stödgrupper i hemlandet (Mizrahi et.al, 2008, s. 127). Hur copingprocessen ser ut beror 
mycket på situationen och kontexten. Enligt Lazarus & Folkman gör individen en 
bedömning av den nuvarande situationen och sina resurser och därigenom bygger denne 
upp sin coping. Individen kan hitta mening i olika, även negativa saker. Om man drabbas 
av en svår sjukdom är det möjligt att man tänker på sjukdomens positiva effekter till 
exempel att sjukdomen har hjälpt individen att bli en starkare människa (Mizrahi et.al, 
2008, s. 127). I den här studien var informanterna glada att de hade fått cancer när de 
bodde i Israel och inte längre i Sovjetunionen där det fanns dålig sjukvård. Tre olika 
mönster att hantera sjukdomen identifierades: att betona positiva effekter som erfarenhet 
av vad en svår sjukdom kan orsaka, att betona svårigheterna som sjukdomen orsakar och 
att minimera betydelsen av sjukdom i ens liv. Studiens resultat tyder på att när man har två 
olika stressorer, blir copingprocesser svårare och kan ha olika konsekvenser. Patienterna 
såg sjukdomen som en ytterligare börda bland andra svårigheter i livet som invandrare. Till 
exempel på grund av språkbarriärer upplevde patienterna sin utsatthet och svårigheter att 
hantera sjukdomen. Att hantera svårigheter som man upplever i sitt liv som en invandrare 
(t.ex. språkbarriären, hot mot självbilden, sjukvård eller brist på ekonomiska resurser) var 
en ytterligare börda att klara för de kvinnor som fokuserade på de negativa konsekvenserna 
av sjukdom. Kvinnorna kände hopplöshet och tyckte att svårigheter i att förstå och uttrycka 
sig i det nya språket kan göra att de inte får bästa möjliga vård. Några av kvinnorna såg 
invandring till Israel som en stor hjälp i copingprocessen. Invandring till nya hemlandet 
uppfattades som räddning och hjälpte dem att behålla deras optimism och hopp i deras 
dagliga coping (Mizrahi et.al, 2008, s. 126-133). 
 
En studie som jag hittade med hjälp av sökorden coping och stress är gjort av Susan 
Folkman för University of California och heter Stress, coping, and hope. Den publicerades 
i januari 2010 i tidskrift Psycho-oncology volym 19. Studien handlar om hopp och 
psykologisk stress. Två antaganden ligger bakom studien; den första är att hopp är viktigt 
för människor som försöker att klara sig av allvarlig och långvarig psykisk stress; och den 
andra är att hopp inte är en resurs som kan förnyas, den har toppar och dalar och ibland 
saknas den helt. Med detta menar hon att om det sker en förlust av hopp måste individen 
hitta nya meningsfulla mål för att återställa kontroll i copingstrategin (Folkman, 2010, s. 
904). Enligt Folkman är hopp ett begrepp som bäst kan bli förstått när den saknas. Att inte 
ha hopp kan leda till depression (Folkman, 2010, s. 901). Hopp har en kognitiv bas som 
innehåller information och mål. Den genererar energi som ofta beskrivs som "vilja" och 
har en motiverande kvalitet. Enligt Folkman har hopp både negativa och positiva 
känslomässiga toner eftersom det finns alltid en möjlighet att det som individen har 
hoppats på inte kommer till stånd. Hopp kan även ha en grund i religion eller andlighet 
varigenom det är likvärdigt med tro (Folkman, 2010, s. 902). Att ha hopp betyder att man 
har tro på sin förmåga att ha kontroll över sin situation. Oftast är psykisk stress högst i de 
situationer där man har få alternativ för personlig kontroll. Detta innebär att de situationer 
där hopp mest behövs är de där hopp mest sannolikt är lågt eller frånvarande (Folkman, 
2010, s. 902). Osäkerheten kommer oftast med psykisk stress. Osäkerheten kan göra 
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copingprocessen svårare och det är hopp som kan balansera processen. Copingprocessen 
som hjälper till att hantera osäkerhet i samband med till exempel en sjukdom eller en stor 
livsförändring, börjar när personen inser att det har skett en förändring i status quo. Den 
första responsen för vissa patienter är ofta att minimera betydelsen av vad de blev tillsagda 
eller undvika att tänka på det överhuvudtaget. Förändring av omständigheterna gör att 
hopp och förväntningar som man hade förut inte längre är relevanta. Individen måste också 
börja göra ändringar i sina förväntningar och de mål hon/han har i livet som styr det 
vardagliga livet (Folkman, 2010, s. 901-908). Enligt Folkman legitimerar hopp motstridiga 
förväntningar. Den personen som innehar dessa motstridiga förväntningar anses inte vara 
förvirrad utan personen anses ha hopp (Folkman, 2010, s. 905). Folkman menar att coping 
spelar en avgörande roll för att främja hopp och i sin tur kan hopp upprätthålla individens 
copingprocess (2010, s. 907). 
 
Det är allmänt ansett att leva som en fånge i koncentrations- eller förintelseläger var en 
livshotande och skrämmande upplevelse som kan ha långvariga effekter. En studie som 
heter Holocaust Survivors: A Study in Resilience är gjort av Roberta Greene (2002). 
Studien publicerades i oktober 2009 i Journal of Gerontological Social Work. Denna 
studie presenterar resultaten av kvalitativa intervjuer med tretton förintelseöverlevare som 
beskrev sina erfarenheter av meningsskapande och hopp. Individerna berättar hur de mötte 
ogynnsamma omständigheter under tider av kris. Förintelsen och koncentrationsläger 
under andra världskriget var en del av det största, systematiska, statligt sponsrade 
folkmordet. Många av de överlevande berättar att de hade förvandlats till verktyg för 
medicinska experiment och att det fanns mycket människor som avlidit av undernäring och 
svält. De såg sina nära och kära dö. Ändå var deras handlingar präglade av syfte, 
beslutsamhet och ofta även mod. Studiens resultat visar att motstånd kan uppkomma även 
under svår stress och att individerna inte gav upp hoppet och sökandet efter mening under 
vistelsen i koncentrationsläger. De hade även förmåga att återgå till normalt liv efter 
befrielsen från koncentrationsläger. Studien visade att efter de traumatiska händelserna 
hade överlevarna svårt att utforma sin coping med förändring eller förlust senare i livet 
eftersom de kan uppleva en känsla av övergivenhet, isolering eller avhumanisering 
(Greene, 2002, s. 3–18). 

 
 

1.6. Teori, Material och Metod 
I följande del av texten kommer jag redogöra för den teori och den metod jag kommer att 
använda. Jag gör även en kort sammanfattning av det material som skall användas.  
 
1.6.1. Teori 
Teorin som jag använder är hämtad från Kenneth Pargaments forskning om religiositet, 
stress och coping. Pargaments forskning bygger på Lazarus och Folkmans definition om 
coping. Pargament förklarar copingteorin med hjälp av åtta antaganden. Han definierar 
religiös coping som en process, ”a search for significance in ways related to the sacred” 
(Pargament, 1997, s. 32). Det finns inget optimalt sätt att hantera stress i olika situationer 
utan coping är alltid situations- och individbaserad (Pargament, 1997, s. 90).  
 
1.6.2. Materialbeskrivning 
Denna litteraturstudie baseras på två böcker som är livsberättelser och beskriver 
upplevelser gjorda av två män som båda överlevde koncentrationsläger. Gemensamt för 
dessa två män är att de båda har blivit tillfångatagna och har vistats en del av sina liv i 
arbets- eller koncentrationsläger. Båda två överlevde och immigrerade till Sverige. Boken 
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Joost Lakmaker, Överlevaren från Auschwitz är skriven av Stig Andersson och har 169 
sidor. Boken Utvald att leva är skriven av Jerzy Einhorn själv och har 500 sidor. Jag har 
läst böckerna och gjort ett urval av materialet jag kommer att använda. Jag har valt ut 
textbitar som har att göra med stress, stressorer eller coping. Som skribent vill man alltid 
sträva efter balans vilket kan vara svårt när man använder livsberättelser som material. Det 
finns inte möjlighet för följdfrågor och skribenten måste arbeta med det materialet som 
finns i livsberättelserna. Det är viktigt att komma ihåg att en lång tid har förflutit mellan 
tiden i koncentrationsläger och när biografierna har skrivits. Detta betyder att 
ordningsföljden mellan olika händelser inte instämmer eller att informanterna kan ha fel 
träffande årtal och datum. Biografier baseras på personliga minnen och som Andersson 
skriver i bokens inledningskapitel, är inte personliga minnen alltid pålitliga (Andersson, 
2009, s. 10). Minnen från unga år påverkas av senare upplevelser och händelser och av 
relationer med andra människor (Andersson, 2009, s. 10). Andersson skriver att dramatiska 
händelser etsas fast i minnet på ett särskilt sätt. Lakmaker själv har talat att han har haft 
svårigheter att bestämma olika tidpunkter när han efter 40 år skulle börja berätta om sitt 
liv. Han hade till exempel svårigheter att komma ihåg vilket år han och hans familj blev 
tillfångatagna (Andersson, 2009, s. 11). Andersson har skrivit boken med hjälp av 
minnesanteckningar som han gjorde under intervjuer med Lakmaker. Att dela minnen med 
andra människor medverkar till att bevara deras innehåll och hålla dem någorlunda 
konstanta. Lakmaker förlorade hela sin familj och har därmed ingen att jämföra sina 
minnesbilder med. När intervjuerna med Lakmaker börjades var har 85 år. Av de åren har 
han tillbringat 62 i Sverige. Fångenskapen omfattade två år av hans liv (Andersson, 2009, 
s. 14). Einhorn som har skrivit boken själv nämner att hans berättelse baseras på enstaka 
händelser som han har detaljerade minnesbilder av. Han nämner hur dessa händelser har 
format sin personlighet. För att få stöd till sin beskrivning av händelser har han intervjuat 
andra Czestochowas överlevande judar (Einhorn, 1996, s.11). Han skriver boken på 
svenska vilket inte är hans modersmål och nämner att vissa språkliga brister kan 
tillkomma. År 1948 flyttade till Sverige och började studerade medicin vid Uppsala 
Universitet och senare i Karolinska Institutet. Några år senare 1955 blev han svensk 
medborgare (Einhorn, 1996, s. 430). I bokens förord beskriver Einhorn att det inte var 
enkelt att börja skriva om händelser: ”Det behövdes femtio år av distans för att jag skulle 
orka frammana vissa för mig skrämmande bilder ur djupet av mitt minne och analysera 
varför dessa kunde inträffa. Detta framkallade en våldsam ångest” (Einhorn, 1996, s. 12).  
 
Stig Andersson kom i kontakt med Joost Lakmaker i sitt yrke som läkare i början av 1980-
talet. Andersson besökte Auschwitz med sin fru. Efter besöket tänkte han att Joost 
Lakmakers liv och upplevelser borde dokumenteras. De två träffades under flera tillfällen 
och samtalade. Efter samtalen skrev Andersson noggranna minnesanteckningar och under 
nästa besök läste Lakmaker det Andersson hade antecknat och korrigerade eventuella 
missförstånd. Våren 2007 reste Lakmaker och Andersson tillsammans till Nederländerna 
och besökte bland annat Motståndsmuseet och Judiska museet i Amsterdam (Andersson, 
2009, s. 10). De besökte även lägerplatserna Vught och Westerbork där Lakmaker hade 
varit fånge. Lakmakers berättelser baseras på hans minnen och Andersson har fått stöd i 
information från museerna samt via internet. Lakmaker bodde i Amsterdam och var en 
politisk fånge som blev fängslat efter att han gick med i motståndsrörelsen. Lakmakers 
farfars farfar var folkbokförd som jude vilket betydde att enligt nazisternas retorik 
räknades han även som jude (Andersson, 2009, s. 12). Lakmaker skickades till olika läger 
och så småningom till slavarbetslägret Monowitz, också kallad Auschwitz III. I maj 1943 
skickades han till Westerborklägret i nordöstra delen av Nederländerna där alla holländska 
fångar passerade på vägen till lägren i Polen och Tyskland. Av de 102 000 fångar som 
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slussades vidare överlevde knappt 5000. Att leva i lägret var en fråga om anpassning till 
extrema förhållanden. Var och en av de 515 dagar Joost var fånge och slavarbetare i 
Monowitz fylldes av slit, förnedring och plåga. Under tiden på arbetsläger slutade 
Lakmaker reagera när medfångarna utsattes för misshandel och grymhet. Behandlingen av 
lägerfångarna följde principen om avhumanisering, lägret skalade bort mycket av ett 
mänskligt liv. Viljan att överleva och komma tillbaka till sitt vanliga liv var väldigt stark 
hos flertalet av fångarna. I slutet av januari 1945 upplöstes lägret och fångarna ställdes upp 
utanför lägret under bevakning. Medan fångarna stod uppställda utanför lägerporten 
sprängdes krematoriet och barackerna sattes i brand.   
 
I boken Utvald att leva (1996) berättar Einhorn om sina upplevelser och minnesbilder av 
andra världskriget. I bokens inledningskapitel skriver han att hans berättelse baseras på 
enstaka händelser som han har detaljerade minnesbilder av, och att det är dessa händelser 
som formade hans personlighet (Einhorn, 1996, s. 11). Han skriver om hur det var att vara 
jude i Polen på trettiotalet, om hemska minnen från judiska ghetton och arbetsläger, om 
känslan av att aldrig riktigt passa in och om kampen att överleva som lägerfånge. Einhorn 
bodde i ghetto i staden Czestochowa, en industristad i sydvästra Polen, där judar år 1938 
utgjorde en tredjedel av stadens befolkning (Einhorn, 1996, s. 15). Han blev fängslad på 
grund av att han var jude och skickades till arbets- och koncentrationslägret Hasag-Pelcery 
den 26e juli 1943. Einhorn skriver att det fanns judisk administration i arbetslägret. 
Uppträdandet av den judiska administrationen hjälpte fångarna vilka ville överleva att 
bevara deras människovärde och behålla deras tro på människor. Judiska administrationen 
hjälpte de judiska fångarna att överleva med mindre skador och hjälpte även överlevarna 
att börja fungera hyggligt under normala förhållanden i ett fredligt samhälle efter kriget 
(Einhorn, 1996, s. 273). De som arbetade för judiska administrationen tog hand om 
kommunikation mellan fångarna och tyska vakter och ibland hade de möjlighet att påverka 
hur en enskild fånge skulle behandlas. Einhorn skriver att den judiska administrationens 
hållning bidrar till att det finns sammanhållning och en viss inre disciplin bland fångarna 
(1996, s. 266). Enligt Einhorn förändrar händelser i fånglägret en människa, vissa 
förändringar är bra, vissa lite sämre. Det som spelar mest roll är vilket läger man hamnar i 
eftersom grymheter skilde sig åt läger från läger. Det gjorde mängden av maten också. Han 
betonar också rollen av enskilda fångens förutsättningar att acceptera situationen och 
anpassa sig. Einhorn skriver att han tror att en förutsättning för att överleva som fånge är 
att man kan behålla sitt framtidshopp. Han skriver också att det är till stor hjälp om man 
lyckas skaffa sig en måhända falsk men ändå välgörande myt om att det finns någon som 
beskyddar en. För vissa är denna någon Gud, för andra var det något annat. I början av 
1945 blev Einhorn och de andra fångarna befriade från koncentrationsläger och han åkte 
tillbaka till Czestochowa med sin familj som han hade blivit återförenad med. Einhorn 
skriver att för honom slutade kriget i januari 1945 men minnena lever med honom för 
resten av hans liv.  

 
1.6.3. Metod 
Litteraturstudien är en kvalitativ textanalys och jag kommer att använda mig av template 
analysis model, även kallad för teoristyrd analys, som är en strategi för analys av 
kvalitativa data (Malterud, 2014, s. 113). Texten sorteras i enlighet med på förhand 
bestämda kategorier som har hämtats från befintliga teorier. Enligt Kirsti Malterud finns 
det en risk att producera redan känd kunskap men kan vara en bra utgångspunkt för att 
utveckla nya beskrivningar (2014, s. 113-114). 
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2. Teori 

2.1. Presentation av teori 
I det här kapitlet kommer jag presentera teorin som jag har valt att använda för att utföra 
denna litteraturstudie. Teorin som jag använder är religionspsykologisk och hämtad från 
Kenneth Pargaments forskning om religiositet, stress och coping (1997). Pargaments 
forskning bygger på Lazarus och Folkmans definitioner av stress och coping och teorin 
handlar om religiös coping och de förutsättningar som påverkar individens coping och hur 
hela copingprocessen fungerar. Ordet coping betyder att bemästra och hantera stress. 
Enligt Lazarus och Folkman handlar det om att ständigt ändra kognitiva och 
beteendemässiga ansträngningar för att förändra specifika yttre och inre krav som bedöms 
som påfrestande eller överskrivande personens resurser (1984, s.19 se Ekedahl & 
Wengström, 2012, s. 33). Processen är som ett förhållningssätt som ständigt pågår hos 
människor. Det innebär att individen har en mängd olika strategier som hon/han kan 
använda sig av att aktivera den eller de strategier som bäst behövs eller bäst passar för att 
bemöta påfrestningen (Ekedahl & Wengström, 2012, s. 33). Pargaments teori är en 
religionspsykologisk teori där han har studerat hur människor använder sig av religion 
som resurs i svåra situationer och enligt honom är det viktigt att notera religionens roll i 
copingprocessen. Pargament menar att religion är närvarande i individens liv och 
förståelse av mänskligt beteende vid ovanliga situationer blir bristfälligt om man inte tar 
hänsyn till de religiösa dimensionerna. Han definierar religiös coping som en process, ”a 
search for significance in ways related to the sacred” (Pargament, 1997, s. 32). Människor 
har inte en on/off knapp för religiositet vid tider av kris utan snarare att människor har en 
reservoar av religiösa tillgångar som kan användas när de möter kriser. Alla människor 
går genom svåra tider i livet det kan handla om sjukdom, död, krig eller dålig ekonomi. 
Pargament menar att copingprocessen formas av situationen där individen är.  
Copingprocessen är bundna till kulturell kontext. Detta betyder att det inte finns någon 
optimal copingstrategi som går att tillämpa i alla situationer (Pargament, 1997, s. 90). 

 

Signifikans 

Signifikans är ett central begrepp i Pargaments teori. Med signifikans menar han allt det 
som är viktigt för individen, institutionen eller kulturen. Signifikans har olika betydelser 
för varje individ och kan röra sig om positiva eller negativa saker. För att finna signifikans 
i livet söker individer det mest övertygande metoderna vilka tros ge bästa resultat med 
minsta ansträngning. Enligt Pargament har signifikans en fenomenologisk konstruktion. 
Den involverar känslolivet och tro angående vad som är viktigt och tillskrivs värde. Med 
detta menar han att signifikans kan vara objektorienterad eftersom människor bryr sig om 
saker och ting och dras till dem (1997, s. 92). Pargament menar att för vissa individer kan 
signifikansen innebära fysisk och psykisk välmående och för vissa kan det röra sig om 
materiella ting som utseende, droger eller pengar (1997, s. 31). Signifikansen kan också 
handla om livets dramatiska händelser som död och tragedi. Den kan vara självcentrerad 
och röra sig om sinnesro eller att växa som person. Det som utmärker coping är sökandet 
efter signifikans under stressfulla situationer. Signifikans har i sig inget med religion att 
göra om inte en religiös dimension kopplas till det som uppfattas som signifikant. 
Pargament definierar religionen som en process, ett sökande efter signifikans på sätt som 
är relaterade till det heliga (1997, s. 32). En hot mot signifikans kallas för stressor inom 
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coping teori. Det som gör en livshändelse till en stressor är beroende av de bedömningar 
av resurser och bördor som personen inkluderar i copingprocessen (Pargament, 1997, s. 
99). Stressnivån blir betydligt högre om det är en avgörande signifikans som påverkas än 
om det är en mindre betydande signifikans.  

 

Orienteringssystem 

Orienteringssystem är något som alla människor har. Det är ett sätt att se på sin omvärld 
och hantera olika situationer. Orienteringssystemet innefattar individens värderingar, 
vanor, relationer och personlighet, som kan vara uppbyggda sedan lång tid tillbaka. Enligt 
Pargament fungerar orienteringssystemet som resurs för individen i den situationen 
han/hon befinner sig i (1997, s. 100). Detta innebär att individen har kunskap om liknande 
situationer och kan använda kunskapen att möta den nya stressfulla situationen. 
Pargament menar att individens orienteringssystem kan förändras över tid (1997, s. 102). 
Han betonar att även bördor kan inkluderas i orienteringssystemet. Dessa bördor kan vara 
till exempel fysiska handikapp, dålig ekonomi eller dåliga relationer (Pargament, 1997, s. 
101). Enligt Pargament värderas olika händelser med avseende på dess signifikans till 
människor. Detta gälle både för positiva och negativa situationer. Han menar att stress är 
en nödvändig faktor i människornas liv och ibland sätter man sig i en stressfull situation 
som är prövande. Genom detta sätt kan individen få kunskap om vad hon/han uppfattar 
som signifikant (Pargament, 1997, s. 95).  

Individen utformar sin coping med hjälp av orienteringssystemet. ”När det gäller 
individens orienteringssystem, så är det den generella referensram som denne har med sig 
och som bestämmer synen på livet och hantering av det” (Ekedahl & Wengström, 2012, s. 
36). Enligt Ekedahl och Wengström har orienteringssystemet en mängd olika delar: det 
materiella, det personen äger eller har tillgång till rent materiellt, biologiska 
förutsättningar, psykologiska-, sociala-, och andliga/existentiella komponenter (2012, s. 
36). Allt som kan tänkas som verktyg för att hantera existentiella livsfrågor finns i 
orienteringssystemet som till exempel tankeförmåga, tillgångar till relationer som nätverk 
samt kunskap. Tillgång till relationer och kontakt med ett eventuellt meningssystem, som 
till exempel religiositet och den egna personligheten är också viktiga delar av 
orienteringssystem. Individens tidigare erfarenheter, all kunskap och utbildningar kan 
användas (Ekedahl & Wengström, 2012, s. 36). 

Orienteringssystemet kan bestå av flera delar eller sektorer. Den mest centrala delen för 
sjuksköterskor är caritas eller caritas/yrkesprofessionen (Ekedahl & Wengström, 2012, s. 
37). En annan del av orienteringssystem är den generella/mänskliga delen som är 
vägledande och bestämmer handlingsmönster eller strategier som används (Ekedahl & 
Wengström, 2012, s. 38). Den tredje sektorn är den andliga/existentiella/religiösa. Det är 
också möjligt att det finns en ateistisk/agnostisk orientering istället för religiös/andlig. 
Ekedahl & Wengström menar att sektorn har tre delar som har möjligheten att vara öppna 
i förhållande till varandra. Det betyder att de kan samverka och individen kan röra sig 
mellan dem när han/hon önskar det och när det tycks fungera och individen får nytta av 
det (Ekedahl & Wengström, 2012, s. 38). Religiös/andlig/existentiell orientering är en del 
av större orienteringssystem. Alla människor är inte religiösa eller utövare av en religion. 
Därmed innebär det existentiella att ha en förmåga att resonera kring livsfrågor mer än att 
ha färdiga svar (Ekedahl & Wengström, 2012, s. 39). Den religiösa/andliga delen går att 
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byta ut mot en annan orientering, som till exempel human-etisk orientering. Ekedahl och 
Wengström skriver att ”den religiösa eller andliga sektorn i orienteringssystemet kan 
kopplas ihop med och användas för att resonera om livsfrågor, om vad som eventuellt 
finns bortom gränserna liv och död” (2012, s. 39). Gränsfrågorna kan innebära sådana 
frågor som var fanns jag innan jag föddes och vart kommer jag efter jag har dött? De kan 
också vara identitetsfrågor som vem är jag och varför finns jag här? Den 
andliga/religiösa/existentiella sektorn är ett verktyg för att bearbeta mening i livet.  

 

Copingstrategi 

Att ta ut medel från orienteringssystem är enligt Ekedahl och Wengström en del av 
processen och genom detta översätts orienteringssystem till copingstrategier (2012, s. 39). 
Det betyder att alla tre sektorer måste översättas till mer specifika strategier för att kunna 
fungera i stressfyllda situationer (Ekedahl & Wengström, 2012, s. 40). Skapandet av 
dagliga rutiner är något som är användbart som copingstrategi. Att ha dagliga rutiner eller 
ritualer betyder att man kan använda de kunskaper man har i sitt arbete och tillämpa de i 
sin vardag. Gränsdragning är en annan strategi som ofta används som copingstrategi. 
Många använder gränsdragning som skydd för att bevara signifikans. Människor har till 
exempel ett behov att skilja arbetstiden från fritiden. Att ta på sig arbetskläder innan 
arbetspass drar en tydlig gräns mellan fritid och arbete (Ekedahl & Wengström, 2012, s. 
72). 

 

Bevarande och förändrande mekanismer 

Enligt Pargament finns det två funktionella mekanismer som styr copingprocessen: 
bevarande av signifikans och förändrande av signifikans (Pargament, 1997, s. 106). 
Pargament skriver att om något hotar människans signifikans är oftast första reaktionen att 
försöka hålla fast vid den. Det inträffar en process av förnekande hos individen eftersom 
han/hon inte vill erkänna att förändring av verkligheten har skett (Pargament, 1997, s. 
107). Det är möjligt att individen måste förändra signifikansen i livet. 
Förändringsprocessen kan vara smärtsam men ibland finns det ingen annan möjlighet. 
Detta måste göras eftersom det som tidigare har varit signifikant för individen inte längre 
finns kvar på grund av till exempel olycka, död eller krig. Under dessa förhållanden måste 
en ny signifikans hittas för det aktuella tillfället. 

Pargament använder termer means (medel) och ends (mål) för att beskriva bevarande och 
förändrandet av signifikans. Medel beskriver den väg individen tar för att nå sitt mål. På 
detta sätt handlar coping om antingen bevarande eller förändrande av det man använder 
för att hitta signifikans eller att förändra hela signifikansen. Detta kan man göra genom 
fyra olika copingmetoder: preservation (bibehållande), reconstruction (rekonstruktion), 
re-valuation (omvärdering) och re-creation (omskapande) (Pargament, 1997, s. 111–112, 
författarens översättning). Enligt Pargament utgör dessa metoder bevarande former av 
coping och är olika sätt att skydda signifikansen. De förändrande formerna är ett sätt att 
försöka transformera signifikans till något annat (Pargament, 1997, s. 109–110). 
Bibehållande former innebär att mål och medel i förhållande till coping kvarhålls och inga 
ändringar sker. Användbara strategier kan vara gränsdragning eller exempelvis att söka 
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stöd i religionen (Pargament, 1997, s. 111). Rekonstruktion innebär att individen håller 
kvar copingmål men medel förändras. Individen använder nya medel för att nå ett 
oförändrat mål. Användbara strategier innebär att religionen ändras eller byts ut eller görs 
om. Om man inte har nått målet med de medel han/hon har använt måste medlet bytas ut 
eller göras om så att copingprocessen kan fortsätta och utvecklas (Pargament, 1997, s. 
112). Omvärdering innebär att copingmedel kvarhålls men mål transformeras. 
Användbara strategier kan innebära att individen börjar söka efter mening i religionen 
eller använda övergångsriter (Pargament, 1997, s. 112). Omskapande betyder att både 
coping mål och medel transformeras, detta händer när stressen blir extrem. Användbara 
strategier kan vara sökande efter förlåtelse i religionen eller omvändelse genom religion 
(Pargament, 1997, s. 112-113). Enligt Ekedahl & Wengström som studerat 
cancersjuksköterskors coping (2012) kan bevarande och transformerande mekanismer 
vara blandade med varandra när de används i olika typer av strategier för att hantera stress 
(2012, s. 37). 

 

 

  Bevarande av mål (ends) Förändring av mål (ends) 

 

Bevarande av medel   

 

Förändring av medel  

 

 

Figur 2.1. Pargaments modell för att bevara eller förändra medel och mål (Pargament, 1997, 
s. 111). 
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För att beskriva coping och sammanfatta det centrala i sin teori använder Pargament åtta 
antaganden. I följande del av kapitlet kommer jag göra en kort beskrivning av varje 
antagande (Pargament, 1997, s. 90).  

1. Människor söker signifikans. Signifikans handlar om känslor som associeras med 
viktiga värden. Enligt Pargament kan signifikans vara objektorienterad, dessa objekt 
kan vara psykologiska, materiella eller spirituella (Pargament, 1997, s. 91–95).  

2. Händelser värderas med avseende på dess signifikans till människor. Pargament 
menar att vissa händelser betyder mer än andra. Människor planerar sin vardag och 
sätter upp ramar för händelser. Enligt Pargament behövs stress i livet. Stressen kan 
vara en nödvändig eller till och med önskad inslag i livet (1997, s. 95–99). 

3. Människor tar med sig ett orienteringssystem till copingprocessen. Alla människor har 
ett orienteringssystem som de tar med sig i copingprocessen. Enligt Pargament bygger 
ett orienteringssystem på vanor, värderingar, relationer, övergripande 
trosuppfattningar och personlighet. Ett orienteringssystem kan ses som en ram eller en 
resurs genom att ha kunskap om liknande situationer som tidigare har skapat stress och 
hur stressen kan hanteras (Pargament, 1997, s. 99–104).    

4. Människor översätter orienteringssystem till specifika copingmetoder. Pargament 
menar att individen själv väljer hur han/hon hanterar den stressfulla situationen. 
Orienteringssystem är en viktig del av processen men inte helt avgörande i hur 
individen kommer att hantera stressen (Pargament, 1997, s. 105–106). 

5. Människor söker signifikans i coping genom mekanismer av bevarande och 
förändrande art. Enligt Pargament så finns det bevarande mekanismer som värnar om 
signifikansen och förändrande mekanismer som omvandlar signifikansen (1997, s. 
106).  

6. Individen väljer den copingstrategin som är mest tilltalande. Enligt Pargament väljer 
människor den coping-formen som ger största vinsten och minsta förlusten av 
signifikans. Oftast försöker man minimera förlusten av signifikans (Pargament, 1997, 
s. 114–116). 

7. Den kulturella kontexten formar coping. Pargament skriver att coping har mycket med 
kulturen att göra. Kulturen spelar en stor roll i utformandet av individens värderingar 
och hela orienteringssystem (Pargament, 1997, s. 117–118). 

8. Coping utvärderas som resultat och som process. Kärnan till en bra copingstrategi är 
kopplad till resultaten och processen (Pargament, 1997, s. 119).  

 
 

2.2. Arbetsmodell  
Den teoretiska delen av den här uppsatsen utgörs av Pargaments copingteori. Jag använder 
teorin för förståelse av det materialet jag har. Eftersom syftet med min studie är att studera 
hur överlevarna utformar sin coping kommer jag att ta ut några centrala begrepp i 
copingteorin och använda dem som analysredskap på mitt material. Dessa begrepp är 
signifikans, orienteringssystem, stress/stressorer och copingstrategi. Alla dessa begrepp 
ingår i formandet av individens copingstrategi.  
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3. Metod 
 

I det här kapitlet kommer jag att gå igenom metoden jag använt för att få fram ett resultat 
ur det materialet jag har. Min studie är en kvalitativ studie och metoden som jag kommer 
att använda kallas för teoristyrd analys (Malterud 2014). I kommande text kommer jag 
först skriva om kvalitativa metoder, sedan kommer jag skriva mer om teoristyrd analys. 
Utöver detta kommer jag också redogöra för studiens validitet- och reliabilitetskriterier.    

 
 

3.1. Kvalitativ metod 
I boken Kvalitativa metoder i medicinsk forskning skriver Malterud att kvalitativa metoder 
bygger på teorier om mänskligt erfarenhet och tolkning (2014, s. 31). Hon skriver att det 
finns många olika strategier att för att samla in, organisera och tolka textmaterial. Enligt 
henne är målet att utforska meningsinnehållet i sociala och kulturella fenomen så som det 
upplevs av de involverade själva i deras naturliga sammanhang (Malterud, 2014, s. 31). 
Vidare menar hon att kvalitativa metoder kan användas för att veta mer om mänskliga 
erfarenheter, tankar, förväntningar, motiv och attityder (Malterud, 2014, s. 32). Ahrne och 
Svensson skriver att beteckningen kvalitativa metoder har vuxit fram som en motsats till 
kvantitativa metoder. De menar att mycket av diskussionen om kvalitativa metoder har 
formats som en kritik av och ett alternativ till kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson, 
2011, s. 11). Kvalitativa metoder bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter 
som inte direkt utformas för att analyseras kvantitativt eller med hjälp av statistiska 
metoder och verktyg. Ahrne och Svensson nämner att man även kan prata om kvalitativ 
empiri eller kvalitativa data, som kan gälla sådant som en händelse, ett yttrande, en bild 
eller beröring (2011, s. 12). Enligt Ahrne och Svensson finns det stora delar av 
samhällslivet som inte går att komma åt med kvantitativa metoder. Genom att mäta med 
siffror och med hjälp av kvalitativa metoder kan man fånga in nya nyanser. Normer och 
värderingar kan sättas in i ett sammanhang på ett helt annat sätt än med kvantitativa 
metoder (Ahrne & Svensson, 2011, s. 14). 
 
Min studie är en litteraturstudie som baseras på livsberättelser. Enligt Ahrne och Svensson 
kan man säga att det finns kritik mot biografiforskning eftersom livshistorier är atypiska. 
Kritiken bygger på en feluppfattning om livsberättelser utifrån fakta, förklaringar och 
generaliseringar istället för förståelse och insikter (Öberg, 2011, s. 69). De menar att 
representativiteten flyttas från individnivå till hur representativ en beskrivning av ett givet 
fenomen är, från en befolkningsmässig till en kulturell representation, där berättelserna 
har en giltighet utöver de intervjuade informanterna (Öberg, 2011, s. 69). Kvalitativa 
metoder har ofta hävdats vara mindre värda än kvantitativa metoder eftersom många 
tycker att kvantitet är bättre och viktigare än kvalitet. Jan Trost skriver att kvantitativa och 
kvalitativa metoder ofta används i kombination med varandra (2012, s. 18). Inom 
kvalitativ forskning använder man inte ofta olika skalor och variabler utan de skilda 
värdena utgör olika kategorier (Trost, 2012, s. 19). Trost urskiljer tre steg i processen 
kring kvalitativa studier: första fasen är datainsamling, andra steget är bearbetning eller 
analysen av data och den tredje fasen är tolkning av analys eller bearbetning (Trost, 2012, 
s. 20)    
 
Enligt Malterud kan förförståelse ses som en ryggsäck som man bär med sig in i 
forskningsprojektet innan forskningsprojektet börjar. Det är innehållet av ryggsäcken som 
påverkar allt – hur vi samlar data och vårt sätt att läsa in det (Malterud, 2012, s. 48). 
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Förförståelsen består av forskarens erfarenheter, hypoteser, yrkesmässiga perspektiv och 
den teoretiska referensramen som man har vid början av projektet.   
 
3.2. Urval 
Jag har gjort ett urval i mitt material. Mitt material består av två böcker där ena boken är 
självbiografi och den andra är en biografi skriven av en utomstående författare. 
Tillsammans omfattar böckerna 669 sidor. Jag har valt att använda allt som beskriver 
överlevarnas coping, orienteringssystem, stress och signifikans. De delarna av texten jag 
har valt att använda när jag analyserar överlevarnas signifikans innehåller delar där 
individerna nämner saker som är viktiga för dem i livet under vistelsen i lägret och vad 
som hjälper dem att orka i lägervardagen. Delarna jag har använt för att analysera 
orienteringssystem innehåller delar där överlevarna beskriver existentiella frågor eller när 
de nämner viktiga värderingar eller kulturella aspekter. För att analysera stress och 
stressorer har jag använt delar där de beskriver vad som har varit påfrestande, skapat 
fysisk eller psykisk ohälsa. För att analysera coping har jag valt att använda alla textdelar 
där överlevarna beskriver hur de hanterar stress, vad de gör för att hantera tillvaron i 
lägret. Tolkning är en central del av en kvalitativ forskningsprocess. Malterud (2012) 
skriver att forskaren ska läsa sitt material och leta efter mönster. De mönster som 
forskaren hittar är han/hon beroende av. Processen handlar om vilka mönster forskaren har 
förmåga att läsa och känna igen (Malterud, 2012, s. 47). I den här studien är det jag som 
har tolkat materialet och valt ut de delarna jag har använt. Jag har inte själv levt som en 
fånge i koncentrationsläger och har ingen förståelse av livet under en sådan svår stress. 
Berättelserna baseras på minnesbilder av de två informanterna. Det är viktigt att komma 
ihåg att minnen från unga år påverkas av senare upplevelser och händelser samt av 
relationer med andra människor (Andersson, 2009, s. 10). Lakmaker har godkänt 
minnesanteckningarna gjorda av författaren Stig Andersson men i förordet av boken 
nämns det att han hade svårigheter med att bestämma olika tidpunkter när han efter mer än 
40 år skulle börja berätta om sitt liv som fånge (Andersson, 2009, s. 11). Einhorn har 
skrivit boken själv men i bokens förord påminner han att boken inte är något historiskt 
dokument och att han inte har fört någon dagbok. Det betyder att han kan ha fel 
beträffande namn, datum och ordningsföljden mellan olika händelser och detaljer. Han 
hävdar dock att alla återgivna händelser har inträffat och alla personer har funnits 
(Einhorn, 1996, s. 11).  

 
 
3.3. Teoristyrd analys 
I följande del kommer jag skriva mer specifikt om teoristyrd analys som jag använder för 
att utföra analys av mitt material. Teoristyrd analys innebär att texten sorteras i enlighet 
med kategorier som på förhand är bestämda utifrån de teorier som ska tillämpas. Med 
hjälp av teorin har jag skapat kategorier vilka jag kommer att fylla med hjälp av mitt 
material för att se kännetecken i den coping de två individerna använder.  
 
Teoristyrd analys går ut på att skapa en mall utifrån valda teorier. Efter att mallen har 
skapats ska det insamlade materialet läsas igenom och man ska bekanta sig med materialet 
och sen identifiera några enheter eller kategorier. Utifrån dessa kategorier skapar man en 
mall Jag har alltså gjort ett urval på mitt material. Jag har gjort en sammanfattning och 
kondenserat de delarna av texten som är relevanta för min analys. I den här uppsatsen 
kommer jag att använda ett deduktivt tillvägagångssätt vilket betyder att jag använder 
kunskap från en allmän nivå till att säga något om det enskilda fallet (Malterud, 2014, s. 
209). Ett deduktivt tillvägagångssätt är enligt Malterud teoristyrt. Det innebär att forskaren 



 20 

använder modeller, begrepp, och kategorier som är redan kända begrepp inom teorins 
ramar. I den här uppsatsen kommer jag kategorisera texten enligt olika begrepp hämtade 
från Pargaments copingteori. Dessa begrepp är copingstrategi, signifikans, 
stress/stressorer och orienteringssystem. Orienteringssystemet kan vara både religiöst eller 
ateistiskt.  
 

 
3.4. Reliabilitet 
Enligt Jan Trost (2012) menas med reliabilitet att en mätning är stabil och inte utsatt för 
slumpinflytelser. Ofta betyder reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge 
samma resultat vid en förnyad mätning. Får man samma resultat i en annan mätning så har 
forskningen hög reliabilitet (Trost, 2012, s. 61). Eftersom den här uppsatsen är en 
litteraturstudie och materialet består av två böcker, Joost Lakmaker, En överlevare från 
Auschwitz och Utvald att leva, kan inte materialet förändra eller påverkas av 
slumpinflytelser. Det enda som kan ge olika resultat är texttolkning.  
 
  
3.5. Validitet 
Validitet handlar om att studien ska mäta det den är avsedd att mäta (Trost, 2012, s. 63). 
När man gör kvalitativa studier kan man även tala om trovärdighet istället för reliabilitet 
och validitet (Trost, 2012, s. 63). Malterud skriver om intern validitet vilket betyder att 
man har valt att undersöka saken på sätt som ger en tillräckligt täckande bild av det man 
ska undersöka (2014, s. 27). Enligt Malterud är det viktigt att använda relevanta begrepp 
och kartläggningsmetoder för att studera de fenomen som ska undersökas. Hon nämner 
relevans som ett nyckelord. Externa validiteten handlar om överförbarhet. Enligt Malterud 
innebär extern validitet att resultatet från undersökningen är giltig också i andra kontexter 
utöver den kontext den har kartlagts från. Ett nyckelord som hon nämner i samband med 
extern validitet är kontext (Malterud, 2014, s. 27). Genom att förmedla 
forskningsprocessen och det resultatet man har fått är det möjligt att delge och utmana den 
kunskap som man har utvecklat. Enligt Malterud har all kunskap en begränsad giltighet 
och det är forskarens förmåga att kommunicera sin forskning som påverkar den 
giltigheten som kunskapen får. Detta kallas för kommunikativ validitet eller förmedling. 
Forskaren måste kunna berätta för andra vad hon eller han har gjort på ett sätt som alla 
godtar och förstår, om detta inte händer och kunskapen förblir privat har forskaren 
misslyckats (Malterud, 2014, s. 222). Malterud nämner även pragmatisk validitet som 
också kallas användbarhet. Giltighet i den kunskap forskaren utvecklar är beroende av om 
någon annan kan använda den till något. Om andra inte kan använda eller tillämpa 
kunskapen begränsas dess giltighet. Pragmatisk validitet hänger nära samman med 
relevans som följer efter forskningsprojektet och berättar hur projektet togs i bruk. Enligt 
Malterud är pragmatisk validering en strategi för att utvärdera om kunskapen uppfyller 
kravet på relevans och på vilken nivå (2014, s. 224). I min studie kommer jag sträva efter 
intern validitet så att allt som jag tar upp är relevant för det jag vill studera. Jag kommer 
också fokusera på kommunikativ validitet. Jag kommer att redogöra hur jag har gått till 
väga och på sätt så att läsaren kan följa och förstå det jag har gjort.  
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4. Analys och resultat 
 
 

4.1 Analys 
I den här delen av uppsatsen kommer jag skriva om analysprocessen och redogöra för 
mina slutsatser. Jag har skapat kategorier utifrån den teorin jag har valt att använda och i 
följande text kommer jag redogöra för varje kategori för sig. Under varje rubrik kommer 
jag först skriva om Joost Lakmaker och sedan om Jerzy Einhorn. Efter detta gör jag en 
kort jämförelse mellan dessa två.  

   
4.1.1. Signifikans 
Enligt Pargaments teori om coping handlar signifikans om känslor som associeras med 
viktiga värden. Signifikansen beskriver de saker och ting som är viktiga för individen. 
Signifikans kan även vara objektorienterad. Enligt Pargament kan dessa objekt vara 
psykologiska, materiella eller spirituella (Pargament, 1997, s. 91–95).  
  
Joost Lakmaker 
 
Lakmaker hade alltid varit nära med hela sin familj och även under tiden innan 
fängslandet hade familjen varit en signifikans för honom. Han stod på andra sidan av 
gatan och såg när familjen blev tillfångatagen. Han hade alltid känt sig trygg hos familjen 
men helt plötsligt förändrades allting och familjen togs bort från honom och han blev 
ensam. ”Även när de första av hans syskon gripits hade föräldrarna och övriga syskon 
funnits kvar som trygghet… Nu var han helt ensam och försvarslös. Rädslan hade berövat 
honom allt mod” (Andersson, 2009, s. 35).  
 
Efter en vecka i fånglägret upptäckte Lakmaker att hans äldre bror Gerrit befann sig i 
samma fångläger. De två såg varandra men kom inte så nära varandra att de hade kunnat 
samtala. Lakmaker berättar att få se sin broder Gerrit fick honom att uppleva en glimt av 
glädje och av kontakt med sin bortförda familj (Andersson, 2009, s. 37). Innan Lakmaker 
blev fängslad och när han levde sitt normala liv hemma i Nederländerna hade han en 
flickvän, Henny. Han blev inbjuden att träffa Hennys familj vilket han såg som 
erkännande av honom som Hennys pojkvän. När Lakmaker blev tillfångatagen hände 
allting snabbt och han och Henny hann inte prata något om framtiden eller ens säga hejdå 
till varandra. De bara skiljs åt. Under vistelsen i koncentrationsläger tänkte Lakmaker 
mycket på Henny. Han visste inte om han skulle se henne igen eller om något hade hänt 
med henne. Han visste inte heller hur han skulle hitta henne och få kontakt med henne 
igen. ”Hans längtan var smärtsam. Hon betydde mer för honom nu än då han var fri” 
(Andersson, 2009, s. 42). Detta visar att Lakmaker försökte hålla fast vid det han hade 
innan fängslandet. Lakmaker hade bestämt sig att han inte ville dö som lägerfånge och 
bestämde sig för att på alla sätt kämpa för att överleva. Hans viktigaste mål för 
överlevnad var att träffa Henny igen. 
 
Att tänka på eller fantisera om mat blev en viktig del av Lakmakers liv under vistelsen i 
lägret. Han hade två holländska kamrater i samma barack. Lakmaker och hans två 
kamrater fick till vana att prata en kort stund med varandra varje kväll. De pratade 
mycket om mat på grund av den ständiga hungern och ofta hade de fokus i 
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framtidstankar. De fantiserade om måltider de skulle njuta när de är fria igen. De pratade 
också mycket om kvinnor (Andersson, 2009, s. 91). 
 
Jerzy Einhorn 
  
Einhorn hade tagit med sig skolböcker till lägret och på kvällarna sysselsatte han sig med 
att plugga. Han tyckte att det var viktigt att fortsätta läsa och lära sig. Att ha något att 
göra på kvällarna efter arbetet kändes meningsfullt för honom. Men han skriver att redan 
efter ett halvår i lägret började han uppleva det mindre meningsfullt att fortsätta plugga, 
eftersom han inte hade tillräckligt med böcker. I början av mars märkte han att han 
troligtvis hade lärt sig allt han kunde få ut av det materialet han hade med sig. Det fanns 
inget förbud att ta med sig böcker men det gick inte att skaffa flera böcker senare. 
Einhorn beskriver att hans vilja för utbildning inte var tillfredsställt utan han var 
fortfarande besatt av sin utbildningshunger. Han lyckades skaffa en ny ”intellektuell” 
syssla genom att på olika sätt utöka sitt polska ordförråd (Einhorn, 1996, s. 288). 
 
Einhorn beskriver hur han saknade sina föräldrar och syskon mycket. En dag fick han ett 
paket från sin pappa. Paketet innehöll ett litet vitt bröd. Einhorn blev glad när han såg det 
vita brödet eftersom fångarna på lägret bara fick halvbakat fuktigt svart bröd. Det var inte 
bara paketets innehåll som gjorde honom glad utan det faktum att han hade fått ett 
livstecken från sin far var ännu viktigare (Einhorn, 1996, s. 280). Tre gånger fick Einhorn 
ett paket från sina föräldrar. Den tredje gången när han fick paketet fanns det inte bara 
bröd i påsen, utan även en lök. Han beskriver att på grund av den ensidiga kosten man åt i 
lägret var en skiva lök på brödet eller strimlor av lök i en varm kålsoppa som en 
delikatess. Löken räckte länge och det var möjligt för honom att variera de enkla 
måltiderna och göra ätandet njutbarare. Han nämner också att så länge han hade kvar 
lökbiten, hade han en känsla av att själv bestämma över hur han ville variera sina 
måltider (Einhorn, 1996, s. 288). 
 
Einhorn hade en kvinnlig bekant Helenka Majtlis, som arbetade vid lägrets 
sanitetsavdelning. De två pratade mycket med varandra och kom nära varandra under 
vistelsen i lägret.  
 

Allt detta – att jag klarar av att stiga upp och tvätta mig varje morgon, regelbundet 
pluggar med hjälp av mina skolböcker, känna mig alltmera accepterad i baracken 
och på arbetet och dessutom är föremål för den vackra Helenka Majtlis intresse… 
bridrar till att jag rycker upp mig, börjar acceptera situationen och anpassa mig till 
livet i lägret (Einhorn, 1996, s. 279). 

 
Det finns gemensamma drag i de två överlevarnas signifikans, det som de insåg som 
viktigast i livet under läger vistelsen. Båda fick hjälp i lägertillvaron med hjälp av tankar 
om sina nära och kära. För Einhorn hade nyheten att hans föräldrar levde en väldigt stor 
betydelse. Lakmaker tänkte på sin flickvän och använde tankarna om henne och ett liv 
med henne efter befrielsen som medel att orka fortsätta vidare varje dag. Kontakt med 
andra människor var också något som hjälpte båda två att anpassa sig till lägerlivet. Att 
tänka på mat och prata om maten var viktigt för båda två på grund av den konstanta 
hungern. För Einhorn var brödet och löken ett sätt att ha kontroll över sitt liv. Med hjälp 
av brödet kunde han kontrollera sina måltider. Att känna som att han hade kontroll över 
något hjälpte honom med sin vardagliga tillvaro i koncentrationsläger där vakterna 
behåller all makt.  
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4.1.2. Orienteringssystem 
Orienteringssystemet är en central del av coping, det är det som individen har med sig i 
copingprocessen. Orienteringssystemet ger ramar till copingprocessen. Hur individen ser 
på livet eller hanterar olika situationer finns med i orienteringssystemet. Individens 
orienteringssystem kan vara religiös eller ateistisk.   

 
Joost Lakmaker 
 
Lakmakers familj var judisk och han växte upp i en judisk stadsdel där största delen av 
befolkningen var judar och följde det judiska mönstret i sitt religiösa och kulturella liv 
(Andersson, 2009, s. 45). Hans mamma var en religiös kvinna men själv utvecklade han 
aldrig någon religiositet. Lägerlivet kom att förstärka hans oförmåga att tro på en rättvis 
och barmhärtig gud (Andersson, 2009, s. 98). Lakmaker gör inga hänvisningar till 
religiös övning i koncentrationsläger men i förordet av boken nämner han att det fanns en 
präst i lägret. I början av skrivprocessen ställde Andersson frågan ”Vad avgjorde vem 
som skulle få leva eller dö?” till Lakmaker och han svarade att det var slumpen, ingen 
annan än slumpen. ”Ibland pekade lägervaktens finger åt höger, ibland åt vänster… Och 
även prästen som i början var beredd att dela med sig av sin lilla brödranson blev 
hänsynslös av den långvariga svälten” (Andersson, 2009, förord). Lakmaker säger att han 
inte kan tro på Gud efter sina upplevelser. Han tycker att det är grymt att inse att det är 
slumpen inte den religiösa övertygelsen, som avgör vem som ska få leva och vem som 
ska dö (Andersson, 2009, förord). Lakmakers orienteringssystem kan ses vara ateistiskt 
eftersom han inte hade religiöst orienteringssystem. 
 
Tankar om Henny var en stor del av Lakmakers orienteringssystem. Han största mål var 
att överleva för att bli återförenad med henne.  

 
Jerzy Einhorn 
 
Einhorn skriver att en förutsättning för att överleva som fånge var att man kunde behålla 
sitt framtidshopp. Han skriver att det är till stor hjälp om man lyckas skaffa sig en myt 
om att det finns något eller något som beskyddar en. För vissa kan detta något vara Gud 
men för honom var det hans far Pinkus (Einhorn, 1996, s. 283). Det skulle kunna tyda på 
att Einhorn hade utvecklat ett ateistiskt orienteringssystem vid den här tidpunkten.  
 

Många som har varit religiösa före kriget och åter blir det en tid efter det, förnekar 
att det kan finnas en Gud som är god och tillåter det vi tvingas gå igenom – och en 
Gud som inte är god eller som är maktlös inför tyskarna är det inte många som vill 
tro på (Einhorn, 1996, s. 283). 
 

Einhorn beskriver hur han tänkte att allt kommer att ordna sig på något sätt i framtiden. 
Han visste inte hur men han visste att så skulle hända eftersom alla krig tar slut förr eller 
senare. Einhorn beskriver det som: ”… det gäller att hålla sig vid liv, finnas kvar och få 
uppleva det” (Einhorn, 1996, s. 291). Att sysselsätta sig med plugget och med att lära sig 
nya ord på polska var en copingstrategi för Einhorn. Under vistelsen i 
koncentrationslägret ville han fortsätta utbilda sig. Han skriver att när han efteråt hade 
bläddrat i anteckningshäftet märkte han att meningarna han hade skrivit var triviala men 
inte särskilt begåvade eller djupsinniga. Det var inte innehållet av meningarna som var 
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viktigast, utan att denna sysselsättning hade värde för honom. ”Kanske var det mitt sätt 
att trotsa hopplösheten och förbereda mig inför framtiden – en framtid efter kriget” 
(Einhorn, 1996, s. 289). Enligt Einhorn var det obehagligt att vakna strax efter klockan 
fem på morgonen och tvätta sig med iskallt vatten i halvmörkret och kyla men att göra 
det fick honom att må bättre. Han skriver att han var lite stolt när han insåg att han kunde 
klara av det och tvätta sig varje morgon (Einhorn, 1996, s. 277). Han försökte tänka att 
tillvaron på lägret var bara tillfälligt. Han skriver att någorlunda friska människor har en 
förmåga att skaffa sig upplevelser som man måste uppfatta som positiva. Även om det 
kan vara svårt att föreställa sig så upplevde han känslor av glädje till och med lycka 
(Einhorn, 1996, s. 282). Einhorn nämner att händelserna under förintelsen formade hans 
personlighet.  
 

Förföljelser påverkar en individs syn på sig själv, vår identitet. Den kan skada oss 
för livet eller göra oss starkare. Förföljelser på grund av ras eller religion kan leda 
till skam och förnekande, eller till att grupptillhörigheten och därmed 
gruppidentiteten stärks. Hos mig stärktes min judiska identitet (Einhorn, 1996, s. 
483) 

 
 
Både Lakmaker och Einhorn hade ett ateistiskt orienteringssystem vid den här 
tidpunkten. Båda hade vuxit upp i judiska familjer, men de trodde inte på Gud. Einhorn 
nämner att han såg fadern Pinkus som hans skyddare under vistelsen i lägret. Einhorn 
hade med sig skolböcker och ville lära sig nya kunskaper hela tiden under vistelsen i 
lägret. Tankarna om framtiden och hopp om det normala livet i framtiden med andra 
människor och normala relationer kan ses som en del av orienteringssystem. Båda två 
tyckte att rutiner i lägervardagen var viktiga och en hjälp i anpassningsprocessen. Einhorn 
nämner att hans judiska identitet förstärktes under koncentrationsläger, men han gör inga 
hänvisningar till Gud eller religion som copingstrategi. Både Lakmaker och Einhorn 
nämner att under vistelsen i koncentrationsläger är det svårt att tro på Gud på grund av 
alla hemska händelser.  
 
 

 
4.1.3. Stress och stressorer 
Det som hotar signifikansen är stress och stressorer. Om det är en avgörande signifikans 
som är hotad blir stressnivån högre än om det är en mindre betydande signifikans. För att 
hantera stress behöver man olika copingstrategier, men för att hitta strategier som 
fungerar bäst måste man först veta vilka är stressorer. Vad som gör en livshändelse till en 
stressor är inte bara själva händelsen, utan är beroende av de bedömningar av resurser och 
bördor som personen inkluderar i copingprocessen (Pargament, 1997, s. 99). 

 
Joost Lakmaker 
 
När Lakmaker skickades till koncentrationsläger trodde han att han hade förlorat både sin 
familj och flickvännen Henny. Att inte veta vad som hade hänt med familjen var svårt för 
honom. Det var inte bara saknaden av familjen som var svår för Lakmaker, utan saknaden 
av Henny gjorde lägertillvaron ännu svårare. Lakmaker har talat om hur hans 
personlighet skadades av den omänskliga fångenskapen. Helt plötsligt togs han ifrån sin 
familj och han blev ensam. Ingenting av det gamla livet fanns kvar. Att inte veta vad som 
kommer att hända i framtiden var en stressor för Lakmaker. Hela den tiden Lakmaker var 
på genomgångslägret Westerbork var stämningen väldigt orolig. Alla fångarna visste att 
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Westerbork var ett genomgångsläger och alla frågade sig var han eller hon eller familjen 
skulle hamna härnäst. ”Rykten om att tyskarna gasade ihjäl fångar hade börjat cirkulera 
men ingen visste säkert. Oron tilltog varje tisdag. Det var på tisdagsmorgnarna det 
uttagna fångarna kommenderades upp i transporttågens vagnar som sedan rullade igång 
österut” (Andersson, 2009, s. 39). Att inte veta vad som kommer att hända kan skapa 
mycket stress hos individen. Under vistelsen i Westerbork fick Lakmaker buksmärtor och 
kräkningar och blev skjutsad till sjukhus. Han diagnostiserades med tarmvred och 
opererades. Såret i magen hann inte läka ordentligt utan svullnade upp och började vara 
sig. Efter några veckor återkom tarmvredet och Lakmaker opererades igen. Lakmaker 
nämner att även om han hade problem med sin fysiska hälsa under tiden i 
koncentrationsläger var det mer psykiska faktorer som skapade mest stress. ”Sorgen, 
ovissheten och längtan plågade honom mer än såret” (Andersson, 2009, s. 42). Lakmaker 
beskriver att hungern, trötthet och rädsla var känslor som dominerade tillvaron i 
Monowitz. Rädslan var mest kännbar på grund av grymma bestraffningar som förekom 
dagligen och ingen fånge kunde känna sig säker ens för en stund. Livet som lägerfånge 
innebar att man gick igenom en process av avhumanisering. Detta innebar att alla 
tilldelades ett fångnummer som skulle användas istället för namn. Alla bar lika, 
pyjamasliknande kläder och håret rakades av. Ingen hade kvar sitt karaktäristiska 
utseende. Lakmaker beskriver att efter avhumaniseringsprocessen kände han sig själv 
som avtrubbad men identiteten levde ändå kvar. Hos fångar fanns viljan att överleva 
eftersom de hade viljan att komma tillbaka till det tidigare livet (Andersson, 2009, s. 82). 

 
Jerzy Einhorn 
 
Einhorn skriver att tillvaron på lägret var mycket svår och att alla fångarna i lägret var 
konstant hungriga även direkt efter måltiden. Vissa fångar var för svaga på grund av 
undernäring och svält och gav upp. Einhorn skriver att en gång drabbades hans barack av 
vägglöss som kan ha bidragit till att det bröts ut en tyfusepidemi på senvinter 1944. 
Många av fångarna drabbas av hög feber och de isoleras vid lägrets sjukavdelning. 
Lägervakterna berättade att om inte epidemin snabbt begränsas kommer hela lägret 
likvideras. Einhorn ville inte bli en av de sjuka fångarna eftersom deras framtid inte såg 
bra ut (Einhorn, 1996, s. 285-286). 
 
Att förlora sin familj och hamna ensam i koncentrationsläger kan ses som en förlorad 
signifikans i livet och som konsekvens av stressorer. Både Lakmaker och Einhorn hade 
flera stressorer som påverkade deras liv. Att bygga upp sin coping blir svårare när det är 
flera komponenter som hotar signifikansen. Lakmakers största stressorer var saknaden av 
familj och flickvän, fysiska smärtor, hunger, trötthet och ovissheten. Einhorns stressorer 
var hunger, saknaden av familjen och känslan av att vara konstant hotad.  
 

 
 
4.1.4. Copingstrategier 
Copingprocessen är som ett förhållningssätt som ständigt pågår hos människor. Individen 
försöker hitta den strategin som är mest tillämplig för att hantera de stressorer han/hon 
bemöter. Individen använder sitt orienteringssystem för att bygga upp sin egen coping. 
Vad man har för stressorer och om det finns flera stressorer påverkar copingstrategin.   
De två funktionella mekanismer – bevarande av signifikans och förändrande av 
signifikans – styr copingprocessen.  
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Joost Lakmaker 
 
Lakmaker berättar att för att överleva gällde det att i första hand tänka på hur man själv 
skulle kunna klara sig och när han efter några dagar på lägret insåg detta började han 
resonera med sig själv på ett för honom nytt sätt. Andersson skriver att Lakmaker blev 
mer hänsynslös mot dem som han hade omkring sig och att han slutade reagera när 
medfångarna utsattes för misshandel och grymhet (Andersson, 2009, s. 37). Detta kan ses 
som att han började ignorera och förneka det som hände omkring. I lägerlivet härskade 
enligt Joost egoismen. För att överleva gällde det att se till sina egna behov. ”De fångar 
sin klarat sig undan selektionen och bestraffning kände sig lättade och lyckliga. ”Man 
brydde sig inte mycket om dem som togs ut att dödas eller straffas, åtminstone visade inte 
medfångarna något medlidande” (Andersson, 2009, s. 95). Något som hjälpte Lakmaker 
att orka i lägerlivet var framtidstankar och tankar om flickvännen Henny. Det fanns 
kamratskap i lägret och kamrater som levde nära ihop stödde varandra vid vissa tillfällen. 
Lakmaker hade två holländska kamrater som bodde i samma barack med honom och att 
få samtala med de två var viktigt för honom. De tre hjälpte varandra att hantera hungern 
och saknaden av familjen och urskilja arbetstiden från övriga tiden. Lakmaker försökte 
dra gränser mellan arbetstid och fritid: ”Ändå längtade Joost under de långa arbetspassen 
’hem’ till lägret med dess måltider och vila” (Andersson, 2009, s. 93). 

 
Jerzy Einhorn 
 
Einhorn nämner att dagliga rutiner var viktiga för honom och fick honom att må lite 
bättre. Han nämner att en vardaglig rutin som att duscha hade en stor betydelse för 
honom. Han var lite stolt när han insåg att han kunde klara av det och tvätta sig varje 
morgon. Att duscha var också ett sätt att respektera andra fångar. Innan Einhorn kom in i 
sina dagliga rutiner kände han sig förnedrad när fångarna som låg nära honom på hyllan 
påpekande att han borde tvätta sig (Einhorn, 1996, s. 277). Han skriver att någorlunda 
friska människor har en förmåga att skaffa sig upplevelser som man kan uppfatta som 
positiva. Även om det kan vara svårt att föreställa sig så upplevde han känslor att glädje 
till och med lycka. Mycket av det var på grund av Helenka Majtlis (Einhorn, 1996, s. 
282). Enligt Einhorn spelade enskilda fångens förutsättningar att acceptera situationen 
och anpassa sig en stor roll i lägerlivet. Han skriver om ömsesidigt förtroende mellan 
fångarna och att det var viktigt att man inte kände sig ensam och att inte behöva vara på 
vakt mot alla andra. Einhorn hade med sig skolböcker och att sysselsätta sig med plugget 
och med att lära sig nya ord på polska var en copingstrategi för Einhorn. Enligt Einhorn 
spelade enskilda fångens förutsättningar att acceptera situationen och anpassa sig en stor 
roll i lägerlivet. Han skriver om ömsesidig förtroende mellan fångarna och att det var 
viktigt att man inte kände sig ensam och att inte behöva vara på vakt mot alla andra. Alla 
fångarna hade en gemensam fiende – tyskarna och ett gemensamt mål – att överleva 
(Einhorn, 1996, s. 283). 
 
Med hjälp av dagliga rutiner kan det vara lättare att urskilja arbetstiden från fritid men i 
arbetsläger är det svårt att urskilja dessa två eftersom man inte kan åka hem eller byta om 
efter arbetsdagen. Att ha rutiner hjälper till i anpassningsprocessen och båda personerna 
försökte se skillnaden mellan arbetstiden och övriga tiden i lägret. Som fånge i 
koncentrationsläger är det en fördel att ha flera olika copingstrategier eftersom man har 
många olika stressorer. Det räcker inte med endast en strategi och att kunna kombinera 
flera strategier är en fördel. Det är också viktigt att ha andra människor som stöd.  
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4.2. Resultat  
Här kommer jag nu att presentera det resultat jag har funnit. Efter att ha analyserat mitt 
material kommer jag svara på frågorna som ställts i uppsatsen. Jag kommer att börja med 
de tre underfrågorna som jag har: Hur beskrivs signifikans? Vilka stressorer finns? Vilka 
copingstrategier används? Efter detta kommer jag svara på den övergripande 
frågeställningen som är Hur utformar överlevarna sin coping under vistelse i 
koncentrationsläger och i vilken mån ingår religionen i copingprocessen?   
 

 
4.2.1. Signifikans 
Enligt Pargaments copingteori så söker man signifikans i coping genom mekanismer av 
bevarande och förändrande art. Situationen där dessa två personer hamnade var ovanlig 
eftersom de togs bort från allt som fanns förut. Allt från deras tidigare liv hade förstörts i 
kriget och de hade inga materiella ägodelar. Fångarna gick genom avhumanisering och de 
levde under konstant hot och ovisshet. Lakmaker försökte hålla fast vid signifikanser som 
familj och flickvännen Henny. Einhorn gjorde som Lakmaker och försökte bevara 
signifikansen. Han såg läsning av böckerna och utbildning som signifikans tillsammans 
med tankar om hans familj. Både Lakmaker och Einhorn försökte bevara signifikansen 
och hålla fast vid den, det är det som känns lättast för individen i en ny situation. Maten 
kan man se som ett transformerade av en signifikans eftersom maten var något som blev 
mycket större del av individernas liv under tiden i koncentrationsläger, särskilt för 
Einhorn som fick matleveranser från sin fader. När vanliga mängder av mat tas bort och 
man lever i svält blir de små mängder av maten man får en signifikans. Svälten ses som 
en stressor som hotar signifikansen. För att bli återförenad med familjen och för att 
överleva måste man hantera hungern. Överlevnad ses som ett mål som nås med hjälp av 
maten. Det handlar om rekonstruktion av en signifikans genom en vald strategi. Psykisk 
och fysisk hälsa kan också ses som en signifikans hos båda överlevarna. For att kunna 
hantera allt det som händer under vistelsen i koncentrationsläger måste man vara frisk 
och ha kontroll. De fångar som inte kände sig tillräckligt starka antingen fysiskt eller 
psykiskt gav upp.  

 
 

 
4.2.2. Stressorer 
Under lägervistelsen mötte överlevarna flera stressorer inte bara en. Att förlora sin familj 
och hamna på koncentrationsläger ensam kan ses som en förlust av signifikans i livet som 
en konsekvens av stressor. Det fanns både fysiska och psykiska stressorer. Fysiska 
stressorer var sådana som sjukdomar, smärtor, hunger och trötthet. Hungern och 
tröttheten kan även ses som psykiska stressorer som saknaden av nära och kära och 
känslan att leva i konstant hot. Det var lättare för personerna att hantera fysiska stressorer 
än psykiska. De psykiska stressorerna innebar att själva livet var hotat vilket är en stark 
stressor med existentiella komponenter. När livet är hotad börjar man ställa existentiella 
frågor och använda medel från sitt orienteringssystem.  
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4.2.3. Orienteringssystem 
Pargament nämner att grunden till coping finns inom orienteringssystem och att 
orienteringssystemet fungerar som resurs för individen. Lakmaker och Einhorn gör inga 
hänvisningar till religion i form av gudstro. De båda nämner att det är svårt att tro på en 
Gud som är god under vistelsen i koncentrationsläger. Både Lakmaker och Einhorn hade 
en ateistisk orientering istället för en religiös. Istället för religion använde de tankar om 
befrielse och det kommande livet som ett sätt att hantera situationen. Einhorn nämner att 
han såg sin pappa Pinkus som beskyddare. Lakmaker nämnde flera gånger att han ville 
överleva för att bli återförenad med Henny. Lakmaker nämner att det var slumpen som 
bestämde vem skulle få överleva. Einhorn försökte tänka att tillvaron i lägret bara var 
tillfälligt. Han försökte fokusera på framtiden och tänka att någon gång måste kriget ta 
slut.  
 
 
4.2.4. Copingstrategier 
Joost Lakmakers och Jerzy Einhorns copingstrategier skilde sig åt i vissa delar. Einhorn 
använde läsandet av skolböcker som en copingmetod. Att tänka på framtiden och 
förbereda sig för kommande livet var något som hjälpte båda fångarna att överleva. Båda 
överlevarna utformade sin coping med hjälp av andra människor. Lakmaker hade sina 
holländska kamrater och tankar om Henny samt familjen. Einhorn byggde upp sin 
copingstrategi med hjälp av fadern Pinkus. Under vistelsen i lägret blev Helenka Majtlis 
viktig för honom och hjälpte honom att orka i vardagen. Att ha dagliga rutiner hjälper en 
att anpassa sig till livet som fånge. Båda individer försökte normalisera livet i 
koncentrationsläger med hjälp av dagliga rutiner eftersom båda i ansåg att överleva i 
koncentrationsläger är en anpassningsfråga. Användandet av dagliga rutiner och 
gränsdragning fungerade som copingstrategier för båda individer. Lakmaker blev mer 
hänsynslös mot dem som han hade omkring sig och att han slutade reagera när 
medfångarna utsattes för misshandel och grymhet. Detta betyder att han började ignorera 
och förneka det som hände omkring. Att ha flera copingstrategier var en fördel för 
personerna eftersom de levde i ovisshet. Situationerna i koncentrationsläger kan förändras 
snabbt och till exempel att ställa sig i fel kö kan göra en drastisk skillnad i det vad som 
komma skall.  
 

4.2.5. Slutsatser 
Den övergripande frågeställningen i uppsatsen var: Hur utformar överlevarna sin coping 
under vistelse i koncentrationsläger och i vilken mån ingår religion i copingprocessen? 
Att tänka på framtiden och förbereda sig för kommande livet var något som båda 
individerna använde som copingstrategi. Båda personerna utformade sin coping med 
hjälp av andra människor. Personerna försökte normalisera livet i koncentrationsläger 
med hjälp av dagliga rutiner eftersom båda ansåg att överleva i koncentrationsläger är en 
anpassningsfråga. Det framgår ganska tydligt att religionen i form av att tro på Gud inte 
ingår i Joost Lakmakers eller Jerzy Einhorns copingprocesser. Att tro på Gud kändes inte 
övertygande för varken Lakmaker eller Einhorn. Einhorn tänkte mycket på sin fader 
Pinkus och såg honom som en beskyddare. Lakmaker hade ett mål att bli återförenad med 
flickvännen Henny. Att använda en coping som ger bästa möjliga resultatet var något 
båda försökte göra. Utöver den övergripande frågeställningen hade jag även tre 
underfrågor: Hur beskrivs signifikans? Vilka stressorer finns? Vilka copingstrategier 
används? Individerna försökte bevara signifikansen i livet, men även transformerande av 
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signifikans användes. Det fanns både fysiska och psykiska stressorer. Fysiska stressorer 
var sådana som sjukdomar, smärtor, hunger och trötthet. Hungern och tröttheten kan även 
ses som psykiska stressorer precis som saknaden av nära och kära och känslan att leva i 
konstant hot. De psykiska stressorerna innebar att själva livet var hotat vilket är en stark 
stressor med existentiella komponenter. Individerna använde olika copingstrategier och 
försökte kombinera dem. Olika copingstrategier som användes innebar gränsdragning 
mellan arbetstid och övriga tid, normalisering av livet genom att sysselsätta sig med hjälp 
av till exempel pluggandet. Tankar om nära och kära och framtiden med dem fungerade 
också som copingstrategi för både Lakmaker och Einhorn. 
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5. Diskussion 
Diskussionskapitlet är indelat i fyra delar där jag i första delen kommer att diskutera och 
reflektera utifrån uppsatsen teoretiska ramverk. Andra delen innehåller metodisk 
reflektion, i vilken jag diskuterar metoden som använts i uppsatsen. I den tredje delen, 
den empiriska diskussionen, diskuteras uppsatsens resultat i anknytning till tidigare 
forskning. Avslutningsvis följer en del där jag ämnar diskutera uppsatsen bidrag samt 
tänkbar vidare forskning.   

 
5.1. Teoretisk reflektion 
Uppsatsen bygger på Pargaments (1997) copingteori. Med hjälp av teorin har det varit 
möjligt att få bättre förståelse av signifikans, stressorer, orienteringssystem och 
copingstrategier. Den här studien visar att Pargaments copingteori är användbar på 
material hämtat från europeisk kontext. Pargaments teori fokuserar även på religiös 
coping och de delarna av teorin var mindre användbara i den här uppsatsen eftersom 
resultatet visade att religiös coping inte var en del av personernas copingprocesser. Detta 
var förvånande eftersom enligt Pargament religiös coping ofta används när inget annat 
alternativ känns övertygande. Genom att i teorikapitlet definiera signifikans, stressor, 
orienteringssystem och copingstrategier kunde jag skapa kategorier och arbeta utifrån 
dessa. Att använda Pargaments copingteori var något som var nytt för mig. Användning 
av teorin hjälpte mig att få fram det resultat jag fick. 
 
5.2. Metodisk reflektion 
Att använda kvalitativ metod och teoristyrdanalys fungerade bra i uppsatsprojektet. 
Utifrån kategorier hämtade från copingteorin gick det att sortera den sammanfattade 
texten. Jag hade kunnat använda något texthanteringsprogram för att skapa kategorier, 
kondensera texten och hitta likheter mellan de två informanterna. Eftersom mitt material 
var två tryckta böcker, valde jag att inte använda ett texthanteringsprogram. Materialet 
hade vissa brister. Fångarnas orienteringssystem var relativt svårt att ta reda på och det 
fanns knappt några hänvisningar till religion. Det fanns även några etiska frågor som jag 
tänkte på under skrivprocessen. Joost Lakmaker har inte själv skrivit boken själv, utan 
den är skriven av Stig Andersson. Andersson använde minnesanteckningar som var 
gjorda under intervjuer med Lakmaker. Anteckningarna är godkända av Lakmaker, men 
det är möjligt att Anderssons egen tolkning av berättelser och förförståelse av livet på 
koncentrationsläger kan ha påverkat resultatet. 
 
Studien är en litteraturstudie som baseras på livsberättelser. Som författare är det viktigt 
att tänka på att man skriver om en annan persons liv. Texten författaren har skrivit kan 
påverka informanternas liv speciellt om författaren har gjort en feltolkning av någonting i 
materialet. Det är också jag som författare som har gjort urvalet av materialet och 
kondenserat texten. Det är möjligt att jag har valt att lämna ut något som jag inte tyckte 
var relevant för min studie eller för de frågeställningarna jag har. Informanterna kan 
uppleva att just den bortlämnade delen var viktigt för helhetsförståelse av deras 
berättelse. I förordet av sin bok betonar Einhorn att boken inte är en självbiografi eller ett 
historiskt dokument. Han menar att han skriver om människor han har träffat och vad 
som hände med den polska stadens Czestochwas judar. Det finns stora skillnader mellan 
de två berättelser som jag använt som material. Joost Lakmaker har haft svårt att placera 
alla händelser på en tidslinje eller veta exakta månader eller år av händelser. Båda 
överlevarna har talat om svårigheterna att börja med skrivprocessen och komma ihåg 
händelser eller datum efter en lång tid. Individens personliga minnen kan lätt förändras 
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och minnen från unga åldern lätt påverkas av senare upplevelser, händelser och relationer 
med andra människor. Jerzy Einhorn nämner också att hans berättelse baseras på enstaka 
händelser han har minnesbilder av. I sin text använder Einhorn specifika datum och årtal 
men han nämner att han inte har fört dagbok vilket betyder att han kan ha fel beträffande 
namn, datum och även på ordningsföljden mellan olika händelser och viktiga detaljer.   

 
I början av uppsatsprocessen tänkte jag att religionen möjligtvis kommer att spela större 
roll i individernas copingprocesser, men som resultatet visade hade båda informanterna 
svårt att tro på Gud efter deras upplevelser och hade snarare ateistiska orienteringssystem. 
Jag använde en funktionell religionsdefinition i denna uppsats. Om jag hade använt mig 
mer av de existentiella komponenterna av religionsdefinitionen hade jag kunnat lyfta 
fram mer information om religionen. Det kan tolkas som att jag hade mer information om 
religion i mitt material som hade kunnat tolkas enligt Batson och Ventis 
religionsdefinition.   
 
Validitetskriterier som jag använde mig av var intern validitet och kommunikativ 
validitet. Jag har försökt att redovisa för mitt resultat på ett tydligt sätt så att läsaren 
förstår hur jag har gått till väga. Jag har också strävat efter transparens under hela 
uppsatsen. Studiens resultat visar att allt som jag tar upp är relevant för det jag vill 
studera.  
 
5.3. Empirisk reflektion 

I det här avsnittet kommer jag undersöka hur det resultat som framkommit i min studie 
relaterar sig till de studier som jag presenterade i inledningskapitlets forskningsöversikt. 
Den första studien som presenterades heter Coping strategies in the narratives of holocaust 
survivors (Suedfeld, Krell, Wiebe & Steel 1997). Syftet med studien var att få fram data 
om hur förintelseöverlevare som nu lever normalt liv hanterade de problem de mötte 
under förintelsen. Resultatet som forskarna fick fram visade att copingstrategierna som 
informanterna använde var: confrontation, distancing, self-control, accept responsibility, 
escape/avoidance, planful problem-solving, positive reappraisal, seeking social support, 
endurance/obedience/effort, compartmentalization, denial, supernatural protection och 
luck. I allmänhet betonades problemorienterad coping samt självdisciplin i 
respondenternas berättelser. Resultatet som min studie gav hänger ihop med deras resultat. 
Av de 13 olika copingstrategier som de nämner i deras studie kan man hitta fem hos 
individerna i min studie. Strategierna som self control, accept responsibility, seeking 
social support, endurance/obedience/effort och luck kan man hitta hos båda individer i 
min studie. Suedfeld et al nämner att tiden innan koncentrationsläger ofta präglas av 
religionsundervisning och att många av de unga respondenterna svarade att de använde 
religion som copingstategi. Einhorn skriver att många som var religiösa innan 
koncentrationsläger men inte kunde tro på Gud under vistelsen i lägret möjligtvis blev 
religiösa igen efter befrielsen.   
 
Andra studien som presenterades heter Rational and Irrational Beliefs and Coping 
Strategies among Transylvaninan Holocaustsurvivors: An Exploratory Analysis (2013), 
gjort av Cosman och Macavei. Syftet med denna studie är att identifiera rationella och 
irrationella föreställningar samt copingmekanismer som transsylvaniska 
förintelseöverlevare nämner i sina berättelser. Studiens resultat visade att det fanns två 
irrationella föreställningar som var populära hos respondenter. Dessa två var awfulizing 
av något vilket innebär att en händelse utvärderas att vara bara negativ och personen anser 
att inget värre skulle kunna hända och global evaluations of others som i en negativ form 
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innebär att andra människor utvärderas som dåliga, dumma eller värdelösa. Dessa teman 
känns igen även i min studie. Lakmaker blev mer hänsynslös mot dem som han hade 
omkring sig och han slutade reagera när medfångarna utsattes för misshandel och grymhet 
vilket betyder att han försökte ignorera och förneka det som hände omkring honom. 
Einhorn skriver att alla fångar hade en gemensam fiende, tyskarna. 

 
Tredje studien som presenterades heter Coping Simultaneously with 2 stressors – 
Immigrants with Ovarian cancer gjort av Mizrahi, Kaplan, Milshtein och Reshef år 2008. I 
denna studie studerades hur kvinnor som hade mer än en stressor utformade sin coping. 
Studiens resultat visade att copingprocessen kräver mer när individen har flera stressorer. 
Kvinnorna hade en psykiskt stressor och en fysisk stressor. De såg den psykiska stressoren 
som en ytterligare börda. Att försöka se det positiva i situationen var en stor hjälp i 
copingprocessen. Min studie visade att båda individerna använde flera copingstrategier för 
att hantera flera stressorer. Det fanns både psykiska och fysiska stressorer. Om individen 
har flera stressorer och både psykiska och fysiska är det mer krävande att hitta en 
copingstrategi som fungerar. Lakmaker hade problem med sin hälsa under vistelsen i 
Westerbork läger men trots fysiska smärtor tyckte han att psykiska stressorer var starkare.  
 
Fjärde studien heter Stress, coping and hope och är gjort av Susan Folkman 2010. Studien 
handlar om hopp och psykologisk stress. Mitt resultat visade att både Lakmaker och 
Einhorn använde framtidstankar som en del av copingstrategin och detta betyder att de 
hade hopp. Om individen inte skulle ha hopp om framtiden skulle det vara svårare att orka 
i lägervardagen. Både Lakmaker och Einhorn trodde att de skulle överleva och byggde 
copingstrategin på denna antagande. Folkmans studie visade att ha hopp betyder att man 
har tro på sin förmåga att viss kontroll över sin situation. Har man kontroll över sin 
situation så blir det lättare att bygga upp sin coping. Personerna i min studie tänkte på 
tiden efter befrielsen och hade hopp. De ville överleva vilket hjälpte att sätta igång 
copingprocessen och upprätthålla den.   
 
Femte studien heter Holocaust Survivors: A Study in Resilience och är gjort av Roberta 
Greene (2002). Denna studie presenterar resultaten av förintelseöverlevare som beskrev 
sina erfarenheter om meningsskapande och hopp. Studiens resultat visade att individerna 
bemöter motstånd och svåra tider kan uppkomma. Trots svår stress gav de inte upp hoppet 
eller sökandet efter mening under vistelsen i koncentrationsläger. Studien visade att efter 
de traumatiska händelserna hade överlevarna svårt att utforma sin coping med förändring 
eller förlust senare i livet eftersom det var lätt för de att uppleva känslor av övergivenhet, 
isolering eller avhumanisering. Det finns likheter i studiens resultat och resultat av min 
studie. Både Lakmaker och Einhorn försökte motstå situationen och få kontroll över 
situationen genom att försöka normalisera livet. Båda två strävade efter att skapa dagliga 
rutiner under vistelsen i lägret. Einhorn försökte utnyttja lediga tiden på ett sätt som kan 
hjälpa honom i framtiden. Han försökte hitta det positiva från det negativa genom 
pluggandet och det fungerade som en copingstrategi för honom.  
 
Det finns stora likheter mellan resultatet ovanstående forskare har kommit fram till och 
resultatet jag har kommit fram till. Detta betyder att min studie är relevant. Den här 
uppsatsen bridrar med att använda den amerikanska copingteori på ett europeiskt och 
svenskt historiskt material. Jämfört med Ekedahl & Wengström som använder induktivt 
arbetssätt i deras studier har deduktivt arbetssätt använts i denna studie.  
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5.4. Avslutande reflektion 
Arbetet med denna uppsats har varit intressant och givande. Läsandet av tidigare 
forskning visade att det finns mycket studier som fokuserar på hur individer formar sina 
copingstrategier efter tiden i koncentrationsläger eller hur man hanterar posttraumatiskt 
stress. Det finns inte mycket studier om hur fångarna formar sin coping under vistelsen i 
lägret. Förintelsen är en viktig historisk händelse och information om hur överlevare 
klarade sig i vardagen behövs. Det skulle vara intressant att göra en ytterligare kvalitativ 
studie om fångarnas copingstrategier med flera informanter och använda djupintervjuer 
som metod. Då skulle man kunna se tydligare om det finns en viss modell som upprepas i 
informanternas berättelser. Det vore intressant att se om resultatet förändras eller får olika 
nyanser när det är möjligt att ställa följdfrågor. Det skulle också vara viktigt att göra en 
studie som tar hänsyn till genusperspektivet och se om det finns skillnader i 
copingstrategierna mellan män och kvinnor.  
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Sammanfattning  
 
Att hantera stress i olika situationer kräver olika copingstrategier. Syftet med denna 
studie var att studera hur fångar i koncentrationsläger utformar sin coping och om 
religion används under en sådan svår situation. Mitt material består av livsberättelser av 
två personer som var fångar i koncentrationsläger och därefter har immigrerat till Sverige. 
De frågeställningar som besvaras är: Hur utformar fångar sin coping under vistelse i 
koncentrationsläger och i vilken mån kan religion ingå i copingprocessen? Utöver den 
övergripande frågeställningen finns det tre underfrågor: Hur beskrivs signifikans? Vilka 
stressorer finns? Vilka copingstrategier används? För att svara på dessa frågor har jag 
använt Kenneth Pargaments copingteori och en kvalitativ analysmetod kallad teoristyrd 
analys eller template analysis style. Med hjälp av teorin skapade jag kategorier som jag 
använde i min analys av livsberättelser. Arbetssättet i denna uppsats har varit deduktivt.  
Slutsatsen i min studie var att båda individer försökte normalisera livet i 
koncentrationsläger med hjälp av dagliga rutiner eftersom de ansåg att överleva i 
koncentrationsläger är en anpassningsfråga. Gränsdragning, framtidstankar och att 
förbereda sig för kommande livet var något som båda individerna använde som 
copingstrategi. Att ha flera copingstrategier var en fördel i koncentrationsläger eftersom 
personerna levde i konstant ovisshet. Religionen i form av gudstro var inte del av 
personernas copingstrategier. Både personerna försökte bevara signifikansen och hålla 
fast vid den. Personerna hade både psykiska och fysiska stressorer under vistelsen i 
koncentrationsläger. De fysiska stressorerna var sjukdomar, smärtor, hunger och trötthet. 
De psykiska stressorerna var saknaden av nära och kära, känslan av att leva i konstant 
hot.  
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