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Inledning 

Anledningen till att jag valde detta ämne var att jag någonstans läste att reinkarnationstanken 

skiljer sig mellan olika religioner och jag började fundera lite på detta. Jag har själv alltid varit 

intresserad av reinkarnationstanken. För mig så känns livet inte lika meningslöst om vi är här 

för att utveckla oss och att vi får flera chanser om vi nu sumpar denna chans. Fast jag vet dom 

som tycker precis tvärtom och de står inte ut med tanken på att vi kan leva flera liv och att vi 

är ansvariga för våra handlingar och att det vi gör i detta liv kan få konsekvenser i nästa liv. 

Vi är alla olika och vi tror på det som gör våra liv mer meningsfulla och uthärdliga. Många 

religioner kan inte förklara alla orättvisor som finns i världen, men tron på reinkarnation och 

karma kan ge en förklaring till detta och jag tror många människor finner tröst i den tanken.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka inom vilka religioner reinkarnationstron finns och 

de skillnader och likheter i synen på reinkarnation som finns mellan de olika religioner där tro 

på återfödelse förekommer. De frågeställningar jag vill få svar på är: 

 
• Inom vilka religioner tror man på återfödelse?  

• Finner man alltid begreppet karma i samband med reinkarnationstanken?  

• Vad händer med oss när vi dör?  

• Finns ett dödsrike eller en andevärld? 

• Vilket är målet med reinkarnationen? 

Material och avgränsningar 

Jag har försökt att hitta så mycket information som möjligt om reinkarnation men det har varit 

svårt att hitta böcker med bra information. Oftast står det bara att reinkarnationstanken finns 

inom de olika religionerna. Anledningen till att jag inte gjort en tydlig avgränsning är att det 

har känts angeläget att få med så många religioner som möjligt för att kunna undersöka hur 

vanligt det är med reinkarnationstanken överhuvudtaget, inte bara inom till exempel 

österländska religioner, som annars hade varit en lämplig avgränsning. Har även fått tips 

genom ett tv-program som gick i SVT1, I sinnets våld, där ett avsnitt handlade just om 

reinkarnation och det handlade om Druser, som jag tidigare inte kommit i kontakt med när jag 

letat material om reinkarnation. Jag har valt att ta med Asatron och Wicca trots att inte alla 

deras utövare tror på reinkarnation, eftersom tron på naturens cykler är så fundamental i deras 

religionsutövning, tycker jag att det är relevant för denna undersökning. Ordet reinkarnation 
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används inte inom alla religioner. Jag har valt att använda samma begrepp som de författare 

använt där jag läst om trosföreställningarna. Begreppet karma förekommer i några av 

religionerna och det har lite olika betydelse, grundbetydelsen, som härstammar från 

Buddhismen, är principen om orsak och verkan1, i de religioner där karmabegreppet har en 

liten annorlunda betydelse har jag definierat det i texten. I stort kan man jämställa begreppet 

karma med det kristna ordspråket ”som man sår, får man skörda”. 

Metod 

Den här undersökningen baserar sig nästan enbart på litteraturstudier, jag har i vissa fall 

använt mig av hemsidor på Internet eftersom det ibland har varit svårt att hitta användbar 

litteratur. För att hitta de olika religionerna där reinkarnationstron ingår har jag förutom min 

egen kunskap använt mig av Internet och även tagit hjälp av ett tv-program. När jag har läst 

om en religion så har jag ibland fått tips om en annan religion där reinkarnationstanken ingår 

och på så vis kommit vidare. Min avsikt har inte varit att döma eller på något sätt värdera hur 

olika religioner ser på reinkarnationstanken utan bara att göra en tolkning av det som jag har 

kommit fram till utifrån mina egna erfarenheter och kunskaper.  

Disposition 

Den här uppsatsen kommer efter dessa inledande delar om syfte och metod att innehålla först 

en sammanfattning av reinkarnationstanken inom de olika religionerna. Sedan kommer en 

analysdel där jag ska diskutera de olika religionernas likheter och skillnader i dels 

reinkarnationstron och dels i de termer de använder. Slutligen så kommer en sammanfattning 

av uppsatsens innehåll och analys. 

Undersökning 

Själva ordet reinkarnation kommer från latinets re in carnem, "åter in i köttet", själen vandrar 

från den ena kroppen till den andra. Nedan följer en sammanfattning om hur de olika 

religionerna som jag har valt att studera, ser på reinkarnation. Andra begrepp som används för 

reinkarnation är själavandring och återfödelse.  

 

Aboriginer 

Enligt aboriginernas tro så kan människan återfödas som djur, växt, sten, vatten, eld, vind, sol, 

måne eller stjärnor. Själen är separerad från kroppen eller vilket objekt nu själen inkarnerar 

                                                 
1 Terhart, 2007, sidan 147 
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till och därför behöver själen ingen boning för att existera och den reser mellan olika kroppar 

och objekt. Det är väldigt viktigt för Aboriginerna att identifiera alla förfäder som återföds 

och i vilken skepnad de kommer tillbaka som. Efter döden så hamnar själen i dödsriket där de 

befinner sig under en tid som inte är specificerad och efter den tiden så återvänder själen. När 

en kvinna blir gravid så tror aboriginerna att själen intar den nya kroppen redan vid 

befruktningen. Mannen har enligt aboriginisk tro inget med befruktningen att göra utan det är 

modern som kommer i kontakt med en förfaders ande som väntar på att återfödas.2 

 

Afrikanska religioner 

Söder om Sahara så ser man väldigt positivt på reinkarnation och att inte födas igen ses som 

ett misslyckande eftersom man då inte får chansen att förbättra världen3. Inom många 

afrikanska religioner så räknar man med många olika själar. Själen hör ofta samman med 

andedräkten och tanken är att den finns i näsan eller mun och den försvinner i 

dödsögonblicket. En del stammar kopplar ihop själen med hjärtat och de har samma 

benämning för hjärta och själ. Det vanligaste är att koppla ihop själen med skuggan och 

eftersom den försvinner i samband med döden blir det inte någon skugga efter ett lik4.   

 

En annan tro som är vanligt i Afrika är tanken på dödsriket finns i jorden och att själarna 

befinner sig där en period innan de återföds. Oftast finns en tro på att dödsriket finns i jorden, 

några tror att själen måste färdas över vatten för att komma till dödsriket medan ett fåtal tror 

att dödsriket finns i himlen. Reinkarnationstanken är störst i västra Afrika och där tror vissa 

stammar som exempelvis Benin, att själen återföds fjorton gånger.  

 

Forskare har inte studerat reinkarnationstanken så mycket i de afrikanska religionerna före 

1800-talet. Eftersom många afrikanska religioner har blivit påverkade av Kristendomen och 

Islam, där det inte finns någon tro på reinkarnation, är det för sent att få en bra uppfattning om 

hur reinkarnationstanken tedde sig från början. En annan anledning till att forskarna inte vet 

så mycket om hur de afrikanska religionernas traditioner såg ut från början är att de inte hade 

något skriftspråk, det finns ingen möjlighet att gå tillbaka till några skrifter för att se hur 

reinkarnationstron såg ut och om det överhuvudtaget fanns någon sådan tro.  

 

                                                 
2 Eliade, 1987, sidan 266 
3 Eliade, 1987, sidan 265 
4 Ringgren, 1974, sidan 430 
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Bambara 
Bambara-folket som lever i västra Sudan räknar med två själar, andedräkten och 

dubbelgångaren, skuggan. Varje människa består även av två andra principer, karaktären och 

en ond princip som kan jämföras med arvsynden. När döden inträffar försvinner förbindelsen 

mellan dessa principer och kroppen. Det är skuggsjälen och andedräktssjälen som sedan 

återföds. Bambara använder sig av ett rituellt objekt som kallas pembele, som är en bräda av 

akaciaträ5. Den är väldigt symboliskt utsmyckad med en urholkning i mitten som kallas ”lilla 

graven” och som symboliserar död och uppståndelse, bredvid är skåror inristade som 

symboler för den manliga och kvinnliga principen, och detta i sin tur symboliserar att nytt liv 

föds fram ur den döda kroppen. Under själva dödsriterna så används pembelen för att fånga 

upp den dödas nyama, hans vitalitet och sedan under födelseritualen så svingas pembelen över 

barnets huvud så att den dödas egenskaper förs över till barnet.  

 

När det gäller den andliga utvecklingen hos bambarafolket så använder de sig av sex olika 

rituella sällskap, Ntomo, Kòmò, Nama, Kònò, Ciwara och Kòrè. Med hjälp av dessa rituella 

sällskap så får de hjälp av bli befriad från wanzo, som kan översättas med sinnets blindhet och 

brist på självinsikt. Det första sällskapet Ntomo består av fem stigande grader och de i sin tur 

representerar de övriga fem sällskapen. Nama symboliserar död och uppståndelse och 

representeras av paddan, eftersom groddjur med sina skiftande skepnader symboliserar 

människans död och uppståndelse. Ett annat tecken på uppståndelse är fikonkvisten som man 

lägger ner i den dödas grav.  

 

Det sista sällskapet Kòrè, är väldigt viktigt just när det gäller återfödelsen eftersom den som 

inte aktivt tagit del i dessa mysterier återföds sedan varje gång med mindre andliga kvaliteter 

och det är Gud som tar dessa andliga kvaliteter och behåller dem i himlen och den själen 

återföds bara ett visst antal gånger och för varje gång så lämnas en del av den själen kvar i 

himlen till dess att själen i fråga helt uppgår i Gud och inte återföds mer. Genom Kòrè-riterna 

har människor chansen att förvandlas till gudomliga varelser redan under sin livstid och sedan 

återföds de i det oändliga. Målet är alltså inte att bli ett med Gud utan målet är att återfödas 

inom sin släkt i all evighet. Kòrè-riterna består av två initiationsperioder där den första kallas 

för ”den torra avföringens väg tillbaka” och den symboliserar en regression tillbaka till 

moderlivet där man sedan kan återfödas. Under riten så ”dödas” initianden symboliskt för att 

kunna uppstå i förvandlad form. Två knivar används, en av järn som dödar och en av trä som 
                                                 
5 Jensen, 1996, sidan 488 
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ger liv. Initianden placeras i mitten av kultplatsen och täcks av djurhudar som symboliserar 

placentan. Initianden betraktas nu som död och begraven och som sedan återuppstår.  

 

Efter ett år kommer nästa initiationsperiod där de upplysta initianderna förvandlas till 

odödliga varelser genom olika riter. Det är en serie av andliga övningar i åtta olika stadier 

som representerar det gamla bambarasamhällets klasshierarki och det slutar med att de får del 

av ni, den stora odödliga själen och livskraft från skaparen.  

 

Benin 
Hos benin-folket i Nigeria studerar både föräldrarna och andra släktingar det nyfödda barnet 

och kollar om det liknar någon avliden släkting som nu har kommit tillbaka i form av det 

nyfödda barnet6. Namnet som barnet får sju dagar (fjorton dagar om det är ett kungligt barn) 

efter födseln har någon anknytning till den avlidna släktingen. Enligt deras tro så återföds alla 

fjorton gånger.  

 

Edo och Yoruba 
Inom både Edo och Yoruba, som finns båda finns i Nigeria, så tror man på att förfäderna 

återföds. Pojkarna döps till ”Pappa har återvänt” och flickorna till ”Mamma har återvänt”7. 

Inom Yoruba väljer alla sin identitet och sitt öde innan de föds. Denna identitet har ett 

himmelskt ursprung och den vakar över den personen och den är identisk med en förfader och 

på så vis återföds en förfader. Alla kommer från ett andligt ursprung eftersom alla härstammar 

från förfädernas hemvist. När ett barn föds så glömmer det bort allt, sitt öde och sin identitet 

och genom att kontakta ett orakel så kan en person få reda på sitt öde. Under vissa 

omständigheter kan en person ändra på sitt öde om man så önskar.  

 

Alla som dör blir dock inte betraktade som blir förfäder som de anhöriga hedrar med olika 

riter. För att bli klassad som förfader så måste en person ha förvärvat vissa kvaliteter, det 

viktigaste är att ha levt ett bra liv, de kallas för orun rere, den själen hamnar i den goda 

himlen. En annan viktig sak för att bli betraktad som anfader är att uppnå hög ålder, det ses 

som bevis på att en person har uppfyllt sitt öde. En annan viktig sak är att ha efterlevande som 

hedrar ens minne med ceremonier. 

 

 
                                                 
6 Obeyesekere, 2002, sidan 20 
7 Eliade, 1987, sidan 265 
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Evéerna 
Evéerna, som finns i Ghana och Togo, tror att själarna återvänder till guden Mawu efter 

döden, för att få sina gärningar granskade och att bli dömda därefter. Det är sedan Mawu som 

skickar tillbaka skuggan för att återfödas. 

 

Igbo 
För Igbo-folket, som finns i Västafrika, de flesta bor i Nigeria och Kamerun, är begreppet chi 

centralt när det gäller reinkarnationstanken. Chi kan jämställas med själen och det är chi som 

guidar en person genom livet och som bestämmer vilket öde en människa har från födelsen till 

döden8. När en person bestämmer sig för att reinkarneras så gör den en pakt med chi där det 

bestäms hur länge personen ska leva och vad som kommer att hända i den personens liv. När 

som helst under sin livstid så kan en person ta reda på vilket öde den har och till sin hjälp kan 

den personen då använda sig av en siare (diviner). Om personen i fråga inte är nöjd med sitt 

öde så kan går det med hjälp av siaren att försöka ändra på det. Lika många personer som det 

finns lika många chi finns det.  

 

Hos Igbo-folket finns ingen tro på något helvete utan onda människor, de som begått incest, 

mördat och de som är häxor och trollkarlar och de straffas genom att inte återfödas som 

människor. De som brutit mot något tabu återföds med fötterna först, eller så föds de med 

tänder eller som tvilling. När en människa dör så ersätts chi med ande (ghost) och chi 

återförenar sig med det stora chi som finns i jorden. Anden (ghost) försvinner till någon av de 

andra världarna där de döda befinner sig, antalet varierar beroende på vilken tro man har, det 

vanligaste är fyra, sju eller åtta olika världar. Det är från någon av dessa världar som 

människan reinkarnerar. Igbo begraver gärna sina döda så nära hemmet som möjligt för då 

ökar chansen att de återföds till familjen. Den person som återföds är inte en exakt kopia av 

den avlidna eftersom chi’s väsen består av avlidna släktingar och kamrater. För Igbo-folket är 

status väldigt viktigt och genom döden och återfödelsen så har de chansen att förbättra sin 

status, efter att de är död så förhandlar de med skaparen om sitt nästa liv och om någon skulle 

förhandla dåligt så har de en ny chans i nästa liv så det är inte hela världen.  

 

Zulu 
De flesta Zuluer bor i Sydafrika, de finns även representerade i Zimbabwe, Zambia och 

Moçambique. Hos Zulufolket, lever alla flera liv i olika former av kroppar, allt från små 

                                                 
8 Obeyesekere, 2002, sidan 21 
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insekter till stora elefanter, och till slut i en mänsklig kropp som är höjdpunkten av alla 

existenser. Efter det förenar sig själen med en högre ande från vilken själen härstammar från 

början. Zulu tror att det är förfäderna som återvänder i olika kroppar9. Dödsriket är enligt Zulu 

beläget under jorden. Zulu kallar en död människa för itongo som också betyder avbild och 

skugga. En levande människas skugga är inte itongo utan den blir itongo för ens barn efter att 

man är död. Zulusamhället består av de levande människorna och skuggorna.  

 

Zulu har ett uttryck där de brukar säga att förfäderna ruvar över sin avkomma precis som en 

höna ruvar över sina kycklingar. Hos Zulu är det siarna som står närmast skuggornas värld 

och denna värld är en spegelbild av de levandes värld, den är bakvänd och uppochner. 

Eftersom levande zuluer är mörka i hyn så är förfäderna i andevärlden bleka. Det som är 

mörkt i de levandes värld är ljust i skuggornas värld, när det är natt här är det dag där, det är 

därför som Zulu begraver sina döda nattetid så att de ska nå de dödas land när det är ljust så 

att de avlidna kan se sitt nya land10. 

 

Antroposofi 

Den 15 februari 1906 höll grundaren av antroposofi Rudolf Steiner ett föredrag i Berlin om 

reinkarnation och karma, som han kallar för andevetenskaplig livsåskådning. Han säger att 

andevetenskapen ger oss svar på livets grundläggande frågor. Steiner påpekar att det som förr 

ansetts som felaktigt nu är vedertaget som vetenskapligt, som exempel tar han Redi som på 

1600-talet sade att det levande bara kan härstamma ur det levande, att en daggmask inte kan 

uppstå ur gyttja utan bara genom fortplantning. Det var många som inte trodde på honom då 

och Steiner menar att samma sak gäller för synen på andevetenskapen, som han tror kommer 

att vara förändrad om 200 år och att den andevetenskapliga åskådningen då har blivit allmän 

övertygelse.  

 

Steiner påpekar att det andlig-själsliga, som är det som möter oss i människors öden såsom 

yttre skeenden, anlag, begåvningar, och förmågor, allt som ingår i en människas karaktär, bara 

kan komma ur det andlig-själsliga. Steiner talar även om en individuell väsenskärna, den är 

inte genetiskt ärftlig utan den uppstår ur det andlig-själsliga och det är ur detta som idén om 

tidigare liv fötts. Det är väsenskärnan som återföds från inkarnation till inkarnation. Den här 

väsenskärnan består av tre delar eller väsensled som Steiner kallar det. Den första kallar han 

                                                 
9 Eliade, 1987, sidan 265 
10 Jensen, 1996, sidan 481 
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Atman eller andemänniskan. Den andra delen kallas Buddhi eller livsande, den beskrivs som 

en kärlek som inte förväntar sig något tillbaka utan där man bara ger ut och offrar sig själv, de 

som kan sägas representera detta är i första hand Kristus, men även Zarathustra och Buddha. 

Den tredje kallas Manas eller andesjälv. Det var från sin tid i det Teosofiska samfundet som 

Steiner inspirerades att använda en indisk terminologi11.  

 

Steiner menar att vi inte är någon outvecklad baby när vi föds utan att vi har en lång 

utveckling bakom oss genom ett antal inkarnationer och att vi under varje inkarnation lär oss 

något nytt, får nya förmågor och det är själen som är bärare av dessa förmågor och av vårt 

öde. Vi utvecklas ända tills vi är tillräckligt mogna för en högre gudomlig tillvaro, enligt 

Steiner. Ordet karma finns inom Antroposofin och den betydelse det har är att vi skapar själva 

vårt öde, vår framtid med våra handlingar och om man har ett svårt liv, enligt Steiner, så beror 

det på något vi gjort i ett tidigare liv. Har vi behandlat någon illa i ett tidigare liv kommer vi 

att få igen det i detta liv.  

 

Enligt Steiners lära så består en människa inte bara av den fysiska kroppen utan även av en så 

kallad eterkropp (den fysiska kroppen är en kopia av eterkroppen) och en astralkropp. I 

astralkroppen finns känslor, instinkter, drifter och begär, det är vårt jag, vårt självmedvetande. 

Här finns Atma, Buddhi och Manas. Enligt Steiner så har även djur en astralkropp men de 

saknar dock väsenskärna och därför återföds de inte. När en människa dör så förenas den 

fysiska kroppen med jorden, eterkroppen går upp i den allmänna livsetern strax efter att döden 

inträtt och astralkroppen träder in i den andlig-själsliga världen och där går själen igenom sin 

utveckling och sina erfarenheter som den gjort i livet.  

 

Steiners teori om vad som händer efter döden går ut på att man har kvar sina önskningar och 

behov men att man inte kan få dessa tillfredsställda och för att bli av med dessa renas själen i 

något som Steiner kallar kamaloka och det kan jämställas med katolicismens purgatorium 

eller skärselden. Där befinner sig själen i några år tills begären är borta och sedan övergår 

själen till att leva i den andliga världen och där ska man förvandla sina erfarenheter från livet 

till kraft som ska användas i nästa liv och enligt Steiner så räcker det inte med bara 

erfarenheterna utan de måste omvandlas till krafter. Ju fler inkarnationer en själ har gått 

igenom desto mer framträdande blir det individuella. Om en person vill komma ihåg sina 

                                                 
11 Carlgren, 1985, sidan 112 
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tidigare liv så får de, enligt Steiner, inte leva passivt och likgiltigt och det är även beroende av 

hur mycket den personen har utvecklat sin inre andliga väsenskärna, sedan gäller det även att 

bli av med sina fysiska laster och begär. Om en person i detta liv lever ett andligt liv så är 

chansen större att den i nästa liv kan komma ihåg tidigare inkarnationer.  

 

Steiner avvisar bestämt att livet är förutbestämt utan han hävdar att vi har alla vår fria vilja. Vi 

kommer inte undan vår karma men däremot kan vi lägga till nya karman genom våra 

handlingar. Ingenting är slump utan alla våra handlingar får effekt vare sig de är positiva eller 

negativa. Steiner ansåg att karmalagen ger svar på frågan om livets mening eftersom den ger 

oss kraft och säkerhet i livet genom att känna till hur allt hänger samman. 

 

Asatron 

Enligt Asatrosamfundets hemsida så verkar det som om det skiljer sig ganska mycket vad 

man tror händer efter döden. Vissa verkar tro på reinkarnation och andra inte, det är upp till 

var och en att tro det man vill, det finns ingen direkt uttalad tro på reinkarnation. På hemsidan 

så antyds reinkarnationstanken i Poetiska Eddan i Kvädet om Helge Hundingsbane, att Helge 

och Sigrun kommer att återfödas igen för att fullända sin kärlekssaga och att det skulle kunna 

tolkas som att man reinkarneras. Eftersom det har gått så lång tid mellan den ursprungliga 

asatron och dagens asatro så har man låtit var och en skapa sin egen tro12.  

 

Britt-Mari Näsström skriver också om Helge och Sigrun i sin bok Fornskandinavisk religion, 

där hon berättar om hur Helge Hjärvardson och hans valkyria Svava uppstår som Helge 

Sigurdsson och valkyrian Sigrun, de återföds sedan som Helge Hadingjaskate och Kåra 

Halvdanardotter, också hon en valkyria. I den fjärde och sista inkarnationen återföds de som 

Sigurd Fafnesbane och valkyrian Brynhild där kedjan av återfödelser bryts på grund av att 

Brynhild begår självmord och nedstiger till Hel13. Även här så anger man deras passion för 

varandra som förklaring till att de återföds.  

 

Näsström ger ytterligare ett exempel på reinkarnationstron och det gäller en forntida kung 

som kallas Olav Geirsta-alfen och Olav den helige och som återföddes som ett kungabarn och 

som fick namnet Olav, fast han var kristen och förnekade att hans själ hade befunnit sig i två 

olika kroppar. Ett annat bevis för reinkarnationstanken inom asatron och det är att när de 

                                                 
12 Skott, 2000, sidan 21 
13 Näsström, 2001, sidan 215 



 11 
 

namngav ett nyfött barn så fick till exempel en son namnet efter farfar eftersom de trodde att 

farfadern reinkarnerades i sonsonen14. 

  

Buddhismen 

I boken Religionshistoria berättas det om att när buddhan Sakyamuni eller Siddhartha 

Gautama som han även är känd som, blev upplyst fick ”de tre kunskaperna” och de innebar 

för det första att han hade återfötts många gånger, för det andra att han och alla andra varelser 

återföds på grund av handlingar och för det tredje att man kan få ett slut på återfödelsen15. Det 

finns fem olika former av återfödelser och de är formade i den senaste och i föregående 

existenser. Den första formen är helvetesvarelser, den andra är djur, den tredje är 

förfädersande, den fjärde är människa, den femte är gud.  

 

Inom buddhismen är målet att inte återfödas alls, att bli befriad från återfödelsekretsloppet 

och det kallas för nirvana. Orsaken till att buddhisterna återföds är olika former av törst och 

okunskap. Övergången från en existens till en annan sker direkt utan något mellanstadium och 

därför behövs inte någon bärare av själen eller någon andlig dimension. Ett undantag är den 

tibetanska buddhismen där de har ett mellantillstånd mellan två inkarnationer och det är 

medvetandet som är bärare av en individs egenskaper.  

 

Inom Buddhismen så innebär en ny existens både en ny identitet och inte en ny identitet, de 

menar på att det ska finnas både förändring och kontinuitet. Buddhisterna ser på den 

biologiska födelsen och döden som förändringar, precis som övergången från barn till 

ungdom, från ungdom till vuxen och från vuxen till åldring.  

 

Det är från Buddhismen som begreppet karma kommer, som kan vara en ond eller god 

handling beroende på om den påverkar sinnet positivt eller negativt. Buddhisterna inte bli av 

med karma men de kan frigöra sig från den genom att vara lyhörd för de rätta villkoren16. 

Enligt Buddha så måste allt som har skapats förgås. Det är karma som bestämmer i vilken 

gestalt en individ kommer att återfödas.  

 
 

                                                 
14 Ringgren, 1974, sidan 363 
15 Jensen, 1996, sidan 413 
16 Beaver, 1983, sidan 231 
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Cao Dai 

Detta är en vietnamesisk religion som uppstod i början på 1900-talet. Enligt Helmer Ringgren 

så är Cao Dai en blandning av konfucianism, taoism, buddhism och katolsk kristendom17. 

Reinkarnationstanken ett av huvudelementen inom Cao Dai och den har hämtats från den 

västerländska spiritismen.18 Den går ut på att själen fortsätter leva vidare efter 

människokroppens död och att den sedan har möjlighet att inkarnera igen. Hur det kommande 

livet sedan kommer att gestalta sig bestäms av Karmas lag, som innebär att alla gärningar en 

människa utför, goda eller onda, blir belönade eller bestraffade. En människa som gjort goda 

gärningar blir en högre ande i ett kommande liv och som får rollen som vägledare för andra 

människor och kan då bidra till att mänskligheten når en högre utveckling.  

 

Inom Cao Dai uppfattas universum som en mängd olika världar och att en själ inte behöver 

återfödas här på jorden utan den kan återfödas på andra planeter inom vårt solsystem och även 

på planeter i andra solsystem i universum. Cao Dai har en spiritistisk världsbild och dom 

använder sig av spiritistiska seanser där andar eller högre väsen från andra världar talar 

genom medier. Dessa andar har tidigare varit människor och bott här på jorden och genom att 

de levt flera liv så har de uppnått ett högt stadium av vishet. Dessa andar förmedlar kraft, 

anvisningar och kunskaper till Cao Dai-anhängarna. Det är väldigt stränga föreskrifter för 

medierna, de får inte utföra någon privat verksamhet vid sidan om de ceremoniella seanserna.  

 

Druser 

Druserna är en befolkningsgrupp som finns i södra Libanon, sydvästra Syrien och norra Israel 

och det är en gren som utvecklats ur islam19. Enligt drusisk tro så härstammar alla själar från 

den universella intelligensen och att antalet människor är konstant och själen intar olika 

kroppar på sin resa20. Själen inkarnerar direkt i en ny kopp om den inte har uppnått perfektion 

då slipper själen återfödas21. Druser återföds alltid som druser. Anledningen att man föds till 

olika liv enligt drusisk tro är att ens moral ska testas.  

 

                                                 
17 Ringgren, 1974, sidan 283 
18 Benz, 1973, sidan 107 
19 Terhart, 2007, sidan 86 
20 Ringgren, 1974, sidan 763 
21 Lewis, 1965, sidan 634 
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Enligt professor Gananath Obeyesekere så är drusernas reinkarnationstro influerad av Plotinus 

reinkarnationsteori22. Drusernas tro är inget de delar med sig av utan det är bara de som är 

initierade som kan tolka deras texter men just reinkarnationstron har de valt att dela med sig 

av. Druserna tror inte på karma men däremot tror de som de kristna på en Domedag och då 

kommer de druser som har skött sig bra att härska över mänskligheten och Gud dömer varje 

själ till himlen eller helvetet för all evighet.  

 

Det här att själen reinkarneras direkt och att druser alltid återföds som druser kan bli lite 

problematiskt ibland, speciellt när det är krig eller svält, då kan det vara svårt för alla att 

återfödas direkt som druser. Men det har de löst så att de som inte kan återfödas som druser 

återföds i ett annat land, vanligtvis Kina, och själen får sedan vänta på ett lämpligt embryo så 

att den kan återfödas till sitt hemland och leva som druser igen. En druser återföds sällan till 

samma familj och det händer att själen återföds in i sin fiendes familj. Det är för att rena sin 

själ och bli en så fullkomlig människa som möjligt som en person reinkarneras. Alla ska ha 

upplevt allt, rikedom och fattigdom, hälsa och sjukdom. 

 

Hare Krishna 

Även inom Hare Krishna-rörelsen är tron på reinkarnation och karma-begreppet viktigt23. 

Genom att utföra syndiga handlingar så kan själen återfödas som till exempel ett djur i nästa 

liv. Inom Hare Krishna-rörelsen räknas det med att det finns 8.400.000 olika livsarter som 

själen kan återfödas som. Det är alltså inte bara som människa själen återföds till, utan även 

som halvgud, däggdjur eller fågel allt beroende på ens eget karma. Återföds en själ som ett 

djur så har den blivit degraderad. Efter döden kommer själen till himmelska planeter, vilken 

planet den hamnar på beror på hur personen i fråga har levt sitt liv, ett syndfullt resulterar i att 

själen hamnar på en viss planet där den får sitt straff innan den återföds igen till nästa liv. 

 

Hinduismen 

Från början fanns inte reinkarnationstanken med inom hinduismen utan den uppstod efter en 

tid. Likbränning är väldigt viktigt inom hinduismen och det beror på en tidig vedisk 

uppfattning att en människas hela kropp, inte bara en själ, färdades med hjälp av guden Agni 

(som betyder eld) till en fortsatt tillvaro efter döden till dödsriket eller rymden och han 

                                                 
22 Obeyesekere, 2002, sidan 308 
23 Frisk, 1998, sidan 78 
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förintar inte kroppen vid likbränningen utan helar den24. Hinduerna trodde inte på att 

människan återföddes utan att han eller hon levde vidare hel. Dödsriket är skilt från den 

övriga världen med en bred flod.  

 

I och med Upanishaderna uppstod tanken på att en själ som levde vidare och återföddes i en 

ny kropp i en ny social existens. Slutmålet kallas för moksha, befrielse från återfödelse. Inom 

hinduismen finns begreppet karma och det är en rituell handling som åstadkommer önskade 

mål. Hinduismen har ett begrepp som kallas samsara och det betecknar kretsloppet från 

födelse till död till återfödelse25. Det är okunnighet och begär som gör att människan har 

fastnat i detta kretslopp26.  

 

Under den tidiga vediska perioden så hade begreppet karma mer en rituell betydelse och det 

var inte sammankopplat med återfödelsen och begreppet återfödelse fanns över huvud taget 

inte med. Forskarna vet inte riktigt varifrån tanken på återfödelse kommer ifrån men i det 

gamla Indien fanns många olika religioner som kan ha inspirerat och det kan vara en 

kombination av olika religioner också, det behöver inte bara ha varit en enda religion som har 

influerat hinduismen med reinkarnationstanken.  

 

Enligt Gananath Obeyesekere så är det Buddhismen som har kopplat ihop karma med 

återfödelsen och sedan har Hinduismen influerats av det och inkorporerat det i sin tro27. Det är 

först i Upanishaderna karmabegreppet går från att vara en rituell händelse till att bli en etisk 

händelse som sammankopplas med återfödelse28. En fundering kan ju vara om inte den 

världen där gudarna finns någon gång blir överfull med invånare, det har dock Upanishaderna 

fem olika anledningar till varför det inte blir så. För det första, dom som väljer att följa 

gudarnas väg stannar inte kvar där utan de förenar sig med Brahman, världssjälen, som inte är 

en plats utan är ett mystiskt tillstånd. För det andra, reinkarnation av själar gör att många 

själar befinner sig i olika existenser. För det tredje, återföds vissa som växter och träd och för 

att de ska komma undan detta måste de bli föda och på så vis återfödas som djur eller 

människor. För det fjärde, återföds vissa som djur och de kan ha svårt att komma ur det 

                                                 
24 Jensen, 1996, sidan 371 
25 Beaver, 1983, sidan 122 
26 Beaver, 1983, sidan 189 
27 Obeyesekere, 2002, sidan 2 
28 Obeyesekere, 2002, sidan 4 
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kretsloppet och återfödas som människa. För det femte, de som gör onda handlingar föds till 

ett lägre kast eller som ett djur. 

 

Jainismen 

Jainismen har uppfattningen att universum består av besjälade och obesjälade ting, alla är utan 

början och slut29. Jiva, som är ordet för själ, finns i ett otaligt antal och den är individuell och 

den behöver inte tillägna sig några nya förmågor eftersom alla mentala aktiviteter ryms inom 

jiva. De icke-besjälade tingen (ajiva) kan delas in i fyra grupper: de som rör sig, de som vilar, 

de som är rumsliga och de som är materiella. Tillsammans med jiva utgör dessa fyra grupper 

hela universums beståndsdelar.  

 

Det finns inom jainismen ingen världssjäl. Inom jainismen finns även begreppet karma och 

det är de minsta materiella delarna, som är som ett stoff som kan häfta fast vid själen och den 

kan ha olika färger, smak, lukt och känsel beroende på dess tillstånd. Detta karmastoff 

begränsar jivas förmåga och jiva måste befrias från detta stoff eftersom karma alltid är 

negativt. Detta karmastoff förorsakar lidelse, passion, livstörst och fångenskap i tillvaron. Jiva 

måste befria sig från karma för att slippa återfödas i en kropp och varje återfödelse innebär 

lidande. Karmakropp kallas kroppen som återföds. Befrielse från återfödelse sker genom hård 

askes som slutar i fastedöden. Askesen utplånar gammal karma och förhindrar att ny karma 

samlas i jiva. Eftersom varje liv innebär aktivitet och blir därmed karmaskapande och därför 

ska man dra sig undan och undvika all aktivitet och utöva sträng askes, tapas. En person som 

utför sin askes åkallar ingen högre makt eller gud.  

 

Befrielsetillståndet kallas nirvana, den eviga vilan, när det inträffar är själen befriad från 

karma. När alla karmarester är borta så lyfter själen till världsalltets topp, på gränsen till intet, 

universums övre gräns som liknar valv, och där vilar och mognar själen, där finns alla själar 

och eftersom universum varken har en början eller ett slut enligt jainismen så är antalet 

oräkneliga. När en själ väl har hamnat där så kan den aldrig mer återfödas, en sådan själ kallas 

kevatin, ”den avskilde”. Jainismens benämning för födelsen, dödens och återfödelsens 

kretslopp är samsara30.  

 

                                                 
29 Jensen, 1996, sidan 395 
30 Beaver, 1983, sidan 211 
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Inom jainismen är antalet själar som finns i universum är oändligt och sannolikheten för att en 

själ återföds som människa ganska liten, därför ska varje själ passa på att försöka uppnå 

frälsning (moksha) när den väl har återfötts som människa. Genom sina handlingar kan en själ 

påverka sin karma, själviska, grymma och tanklösa handlingar tynger ner själen medan goda 

gärningar skapar lätt karma som skingras ganska snabbt. Jainismen har fyra källor som skapar 

karma: 1. Bundenhet vid mat, kläder, bostad, kvinnor, smycken. 2. Vrede, stolthet, falskhet, 

girighet. 3. Fästa kropp, själ och tal vid världsliga ting. 4. Fel tro31.  

 

New Age 

Inom New Age är det ganska vanligt att man tror på reinkarnation. För att beskriva 

reinkarnationstanken inom New Age så har jag använt mig av Brian L Weiss eftersom jag 

tycker att hans tankar är representativa för New Age-rörelsen i allmänhet. Han är 

ursprungligen en vetenskapsman och han hade jobbat inom psykiatrin länge innan han började 

komma i kontakt med möjligheten att vi lever flera liv. Det var en patient som av en slump 

hamnade i ett tidigare liv under en hypnos och hon tillfrisknade ovanligt snabbt efter bara ett 

par sessioner. Han skriver ingående om denna process, hans tvivel som vetenskapsman och 

hur han får omvärdera allt han dittills trott på i boken Många liv, många mästare. Om en 

person har ett problem som inte går att lösa med vanlig terapi så kan terapeuten använda sig 

av regressionsterapi. Regressionsterapi innebär att en person går tillbaka till tidigare liv med 

hjälp av hypnos för att hitta orsaken till problem i detta liv. Brian L Weiss beskriver ganska 

ingående hur en sådan session går till i sin bok Budskap från mästarna32.  

 

Under hypnos leder terapeuten först patienten så långt tillbaka i det nuvarande livet som 

möjligt, faktiskt ända till fosterstadiet. Sedan försöker han komma ännu längre bakåt i tiden, 

till ett tidigare liv. Han tror att vi reinkarnerar för att vi ska lära oss vissa saker och när vi har 

tagit examen så är det upp till varje själ att välja om den vill hjälpa andra genom att fortsätta 

att inkarnera eller om den vill hjälpa till från andra sidan, från astralplanet. Han menar också 

att vi besöker flera olika nivåer efter att vi har lämnat vår kropp.  

 

En av dessa är inlärningsstadiet där vi tittar tillbaka på vårat liv och återupplever allt som vi 

gjort mot andra, både det positiva och det negativa och att vi får känna precis hur de kände det 

i den situationen. På övergångsplanet så planerar själen sitt nästa liv med hjälp av guider, 

                                                 
31 Beaver, 1983, sidan 213 
32 Weiss, 1996, sidan 26 
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mästare och änglar. Enligt Weiss så kan vi genom att ta reda på orsaken i ett tidigare liv hela 

oss i detta liv.  

 

Weiss påstår att vi själva bestämmer när vi ska födas och när vi ska dö innan vi inkarnerar till 

detta liv. Vi bestämmer även vilken familj vi ska födas in i, till och med adoptivbarn väljer 

vilken familj som kommer att adoptera dom. Vi bestämmer även viktiga personer och platser 

som vi kommer att besöka. Detta kan vara förklaringen till déja vu-känslor. Vi har en bestämd 

plan innan vi föds. Han berättar om ett par som innan dom visste könet på barnet de väntade, 

drömde samma natt att deras dotter kom till dom och hon berättade sitt namn, sitt kön, 

beskrev sitt tidigare liv, varför hon valt dom som föräldrar, sina karmiska mål och planer33.  

 

Han betonar också människans fria vilja, trots att vi alla har en livsplan så har vi själva, våra 

föräldrar och alla andra som vi möter en fri vilja. Det är våra val som påverkar våra liv men 

de olika ödespunkterna kommer ändå att inträffa, menar han. Vi kommer att träffa de 

människor som vi har planerat att träffa och vi kommer att ställas inför de möjligheter och 

hinder som var planerat, men sedan är det upp till vår fri vilja hur vi hanterar dessa, hur vi 

reagerar och vilka beslut vi fattar.  

 

Enligt Weiss så kan själen aldrig skadas på något sätt, inte ens av abort eller missfall. Att vara 

rasist innebär enligt Weiss att den personen med all säkerhet kommer att födas in i den rasen i 

nästa liv. Han påpekar att karma handlar om att lära sig, inte om att bli bestraffad. Om ens 

föräldrar väljer att hata och skada en så är det deras karma, det påverkar inte ens eget karma. 

Weiss menar att ett svårt liv är inget straff utan en möjlighet vi är här för att lära oss och 

utvecklas. Karma är rättvisa och inget förbises eller missas i våran undervisning här på jorden.  

 

Weiss berättar om kvinna som jobbade som var sjuksköterska och som under en regression 

upptäckte att hon i ett tidigare liv varit en indiankvinna och att hon då hade en son som hade 

ett halvmåneformat födelsemärke under högra skuldran och en dag flera månader efter 

regressionen undersökte hon en man som hade exakt likadant födelsemärke på samma plats 

som hennes son hade i det tidigare livet. De blev sedan ett par i detta liv.  

 

                                                 
33 Weiss, 1996, sidan 63 
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I boken Karma & reinkarnation skriver Dr Motoyama, att andlig insikt inte är möjlig utan 

insikt i reinkarnation och lagen om karma och syftet med livet är att upplösa all karma34. Han 

påstår att de flesta problem som folk har beror på tidigare inkarnationer och de handlingar 

som gjordes då. Han menar att karma förklarar hur en elak person kan ha framgång i detta 

livet eftersom man måste se vad själen har uträttat i tidigare liv.  

 

Hans erfarenhet är att personer som lider av schizofreni ofta har blivit mördade eller på något 

annat sätt dött en våldsam död medan manodepressiva personer ofta var fixerade vid kärlek 

och hat i sina tidigare liv och det gäller även deprimerade personer som enligt Dr Motoyama 

är besatta av sexuella tankar. Dr Motoyama delar in karma i fem olika typer: personlig karma, 

familjekarma, lokalt karma, nationellt karma och globalt karma. Genom att ändra beteende, be 

och meditera kan man ändra sin karma, men det är något varje person måste göra själv, det 

finns inga genvägar. Inga andliga ledare kan göra det åt en, de kan bara föreslå vilken väg 

som vore lämpligast att gå.  

 

Enligt Dr Motoyama så är våra känslor i dödsögonblicket avgörande för hur vår existens 

kommer att se ut på andra sidan och genom bön kan de närstående hjälpa till att övergången 

till astralplanet går snabbt. För att en person överhuvudtaget ska kunna födas så måste 

personen ha kopplingar till: galaxen, jorden, landet, platsen, folkslaget/religionen, släkten, 

föräldrarna, enligt Dr Motoyama.  

 

Förutom den fysiska dimensionen finns astraldimensionen som är uppdelad i den högre och 

den lägre dimensionen, sedan finns kausaldimensionen som är den högsta dimensionen och 

som beskrivs som ett paradis fyllt med kärlek och intellekt. Astralkroppen kan liknas vid 

själen och den rymmer alla begär och känslor. Kausalkroppen motsvarar den helige anden 

inom kristendomen.  

 

Dr Motoyama berättar om en man som led av epilepsi sökte konsultation hos honom och i en 

meditation såg Dr Motoyama den här mannen som soldat och han blev då träffad i magen av 

en kula. I det nuvarande livet så hade den här mannen ett stort födelsemärke på samma ställe 

där kulan träffat.  

 

                                                 
34 Motoyama, 1992, sidan 13 
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Inom både New Age och shintoismen så finns det de som tror på att människors leverfläckar 

har samband med tidigare liv. Den framlidne professor Ian Stevenson som var forskare vid 

Virginiauniversitetet i Charlottesville i USA, var en av de mest framstående forskarna på detta 

område. Han skrev böcker och tidningsartiklar i ämnet. Han menade att det tycks finnas 

samband mellan en persons födelsemärken och dödliga sår hos personer som levt tidigare. 

Han har studerat barn i hela världen främst i Asien som redan när de kan börja prata berättar 

om sina tidigare liv och ibland har till och med den personens släktingar hittats och på vis har 

det gått att kontrollera att deras liv och död stämmer överens med vad barnet berättat.  

 

Scientologin 

Inom scientologin har man ett begrepp som kallas thetan som är individens verkliga jag, 

thetanerna återföds oräkneliga gånger och de dör aldrig, det en person gör i detta liv påverkar 

nästa liv35. Själva begreppet thetan skiljer sig dock från vad vi vanligtvis menar med själ, för 

den skiljer sig både från både kroppen och själen36.  

 

Inom scientologin finns ett begrepp som kallas dianetik, det innebär att thetan, analyseras. 

Scientologernas mål är att uppnå ett tillstånd som kallas OT (Operating Thetan) då thetanerna 

återfår sin ursprungliga förmåga.  

 

På Internet hittade jag en sida där Ron L Hubbard skriver om tidigare liv. Där skriver han att 

vi inte kommer ihåg våra tidigare liv på grund av att de var för smärtsamma och orättvisa så 

därför släpper vi inte fram dom minnena. Och för att en person ska minnas alla sina liv så 

måste den personen konfrontera dessa smärtsamma minnen. Han jämför personer som lider av 

minnesförlust med personer som bara har minnen från detta liv som han tycker lider av en 

jättestor minnesförlust och att det borde betraktas som en sjukdom att inte minnas tidigare liv 

och att målet är att komma ihåg alla sina tidigare liv.  

 

Hubbard var av den åsikten att de som tycker att tanken på tidigare liv är otroligt så beror det 

enligt honom på att man är rädd för att konfronteras med dom. Han skriver vidare att tidigare 

liv inte har något med den hinduiska reinkarnationstanken att göra, han föredrar auditering 

framför hypnos, som instrument för att komma i kontakt med tidigare liv, eftersom han ansåg 

att en person bara kan lära sig av högre medvetenhet inte av det undermedvetna. Hubbard 

                                                 
35 Frisk, 1998, sidan 130 
36 Partridge, 2004, sidan 385 
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menade också att de som hävdar att de varit berömda personligheter i tidigare liv har gjort att 

människor är misstänksamma mot det här med tidigare liv och han var också av den åsikten 

att människor kan ha varit djur i tidigare liv och djur kan ha varit människor.  

 

Taoismen 

Jean Cooper citerar Chuang-tse i sin bok Taoismen en introduktion:  ”Det är människans ära 

att veta att allt är ett, att livet och döden bara är olika faser i samma existens. Livet följer på 

döden. Döden är början på livet. Vem vet när slutet har nåtts?”37 Detta citat kan tolkas som att 

det finns en reinkarnationstro. Lite längre fram i boken står att läsa att livet och döden är faser 

i samma tillvaro och att själen bara byter ”bostad” och att en person aldrig egentligen dör utan 

fortsätter i en annan tillvaro på samma sätt som träden och blommorna som lever och dör och 

sedan återuppstår.  

 

Teosofin 

Reinkarnation fick en central position inom teosofin efter att Blavatsky och Olcott hade 

kommit i kontakt med indiska religioner38. Själen når högre och högre stadier för varje 

reinkarnation genom att den gör många olika slags erfarenheter. Men det är den fria viljan 

som råder och varje människa väljer själv vilka prövningar som den personen vill anta. 

Eftersom den fria viljan finns så går det inte alltid enligt planen. Inom teosofin är det inte bara 

människan som återföds utan även galaxer, planeter, djur, växter och atomer.  

 

Även inom teosofin används begreppet karma som kan sägas vara ett samlingsnamn för 

naturlagarna som finns både på fysiska och icke-fysiska nivåer och de är de som styr 

världsförloppet. Det finns det sju plan där de två översta inte syns utan de är dolda i Gud och 

vi bor i den understa världen39. Även människans kropp är indelad i sju kroppar där ande är 

den kropp som efter en lång själavandring i olika inkarnationer, som är beroende på de 

gärningarna en person utfört i tidigare liv, förenad med Gud.  

 

Anna Maria Roos som var journalist har skrivit om sina möten med teosofin och Madame 

Blavatsky i sin bok Teosofi och teosofer. Hon delade upp teosofin i den gamla och den nya 

läran, som kom med Madame Blavatsky och där inkorporerandes läran om mahatmer, 

                                                 
37 Cooper, 1972, sidan 57 
38 Frisk, 1998, sidan 41 
39 Ringgren, 1974, sidan 123 
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mästare, som även kallas den stora vita logen och som består av ett hemligt brödraskap som 

leder världens öden40. Det är dessa mästare som återföds eller ibland inkarnerar i en redan 

född människa, för att föra mänsklighetens utveckling vidare.  

 

Efter att Annie Besant och Charles W Leadbeater tog över ledningen för teosoferna så hittade 

de ett indiskt barn Krishnamurti, som skulle ta över som ledare och i vilkens kropp Kristus 

sedan skulle inkarneras så som han gjorde i Jesus kropp vid hans dop för över 2000 år 

sedan41. Detta är något som vissa gnostiska sekter förkunnat. Enligt Roos så hade även Rudolf 

Steiner denna åsikt och han menade att Kristus även inkarnerats i Zoroaster42.  

 

En människa kan i detta liv bli bodhisattva och det innebär att den personen i sitt nästa liv kan 

bli en buddha, som aldrig mer behöver återfödas till jorden. De som var anhängare till Annie 

Besant menar att Kristus aldrig nådde högre än till bodhisattvastadiet och det är därför han 

behöver inkarnera igen i Krishnamurti och att han då kommer att bli en buddha. Medan 

Steiner, enligt Roos, var av åsikten att Kristus nådde så högt man kunde och därför inte 

kommer att återfödas.   

 
TM (Transcendental Meditation) 

Reinkarnation är ett centralt begrepp inom TM43 och att människan återföds ända tills 

utvecklingens mål är nådd. Anledningen till att man återföds enligt TM är ouppfyllda begär 

från tidigare liv. Målet är att bli fri från karma, karman kan dock aldrig elimineras, och då 

fylls sinnet med Varandet och själen blir obunden av handlingar och själen är fri från karma. 

När en individ är fri från karma så uppgår den själen i den kosmiska existensen och då 

övergår karma till söner eller andra närstående.  

 

Rune W Dahlén har skrivit boken Myter och mantran att trots att TM i stora delar bygger på 

hinduiska tankar så är de även präglad av det västerländska tänkandet genom att de till 

exempel inte tror på att människor kan återfödas som djur utan bara som människor och oftast 

då till ett bättre liv än tidigare44. Genom att hitta rätt teknik så kan de som utövar TM snabbt 

befria sig från återfödelsens kretslopp, samsara.  

 
                                                 
40 Roos, 1913, sidan 12 
41 Roos, 1913, sidan 60 
42 Roos, 1913, sidan 82 
43 Frisk, 1998, sidan 67 
44 Dahlén, 1992, sidan 120 
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Även för dom som har utövat TM länge räcker det inte alltid för att befrias från karman, då får 

deras själ tillbringa tid i en mellantillvaro som kan vara i flera miljoner år och denna tillvaro 

har olika nivåer och var själen hamnar beror på hur pass ”ren” den har blivit under jordelivet. 

TM-utövarna kan genom meditation förbränna karma även om de aldrig kan bli av med karma 

så kan de bli av med den makt den har över deras liv och reaktionen från deras handlingar 

fortsätter då i någon närstående släkting, vän eller bekant. 

 

Wicca 

Inom wicca så tror de flesta på reinkarnation eftersom de ser tiden som cyklisk inte linjär. 

Naturen och dess cykler är väldigt viktiga inom wiccarörelsen och därför är det ganska 

naturligt att som wiccan att tro på reinkarnation. Vissa wiccaner tror att livsenergin går upp i 

den stora helheten och sedan återvänder till ett nytt liv medan andra tror att själen återföds 

intakt i en ny kropp. En vanlig tanke inom wicca är att själen vilar på en plats som kallas 

Sommarlandet mellan de olika återfödslarna.  

 

Wicca betonar att tron på reinkarnation bara är en tro eftersom ingen vet hur det ligger till. 

Vissa wiccaner utför regressionsresor där de får upp minnen från tidigare liv. Wicca ser på 

livet som cykliskt, att vi föds, växer, dör och sedan återföds i en annan gestalt45. De ser inte på 

döden som ett slut utan som en förändring. Wicca använder också termen karma i betydelsen 

som man sår får man skörda.  

 

Wicca menar att eftersom vi alla är förenade med varandra så kan vi inte skada andra utan att 
skada oss själva också. Alla förtrollningar, goda som onda, kommer tillbaka till den som 
utförde den och då förstorad. Om en wicca försöker manipulera med magi så ger det dålig 
karma. För Wicca så är firandet av sabbaterna väldigt viktiga och den viktigaste anses vara 
samhain (1/11) eftersom den representerar resan mellan världarna, död och återfödelse och 
den slutliga segern över båda. 
 

Analys och diskussion 
 
Skillnader i reinkarnationstanken 

Aboriginernas reinkarnationstanke skiljer sig åt från många andra religioner eftersom deras 

själar inte bara kan återfödas som människa, utan de kan även återfödas som djur, växter. Den 

tron finns även i andra religioner så som Hare Krishna men de ser det som en bestraffning att 

                                                 
45 Hunter, 1998, sidan 28 
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återfödas som djur medan till exempel Zulu inte alls ser det som en bestraffning att födas som 

djur utan de ser det som en erfarenhet, även teosoferna och scientologerna tror att själen kan 

återfödas som djur. Hinduiska själar kan också återfödas som växter och djur. Inom 

Antroposofin återföds djur inte alls eftersom de anser att djuren inte har någon väsenskärna 

och därför kan de heller inte reinkarneras.   

 

Det som är speciellt för Aboriginerna är att en själ även kan återfödas som sten, vatten, eld, 

vind, sol, måne och stjärnor. Detta har förmodligen att göra med att det är en naturreligion och 

de är nära förbunden med naturen vilket speglar sig även inom religionen. Inom TM kan 

människor bara återfödas som människa. Medan Cao Dai-anhängarna kan reinkarneras inte 

bara på vår planet utan även på andra planeter och även i andra solsystem.  

 

Självklart måste allt detta påverka de människorna som lever med de här 

trosföreställningarna. De som ser på reinkarnation som bestraffning tänker nog sig för en 

extra gång innan de gör något dumt, om de inte vill återfödas som ett djur nästa gång. Det 

skulle vara intressant att veta om kriminaliteten är mindre i de länder där det finns en tro på 

reinkarnation som bestraffning.  

 

Som det framgår av texten tror inte alla religioner på att vi bara återföds som människor utan 

att vi även kan återfödas som djur eller växter och dessa skillnader kan bero på vilken 

världsåskådning som finns inom de olika religionerna. Det ses som en sorts bestraffning i de 

flesta fallen att inte återfödas som människa eller som i Indien att födas till ett lägre kast, man 

skulle kunna jämföra reinkarnationstron med en lagbok, som hjälper anhängarna att sköta sig 

och vara laglydiga medborgare. Det hjälper även anhängarna att bli så fullkomliga människor 

som möjligt, att nå upp till sin fulla potential.   

 

Inom de afrikanska religionerna som jag tagit upp, är själen ofta förknippad med andedräkten 

och skuggan, denna sammankoppling görs inte inom de andra religionerna i undersökningen. 

Det har enligt min åsikt att göra med deras förfaderskult, där andedräkten visar att en 

människa är levande och skuggan är en spegling av den fysiska kroppen. 

 

En stor skillnad i reinkarnationstanken mellan de olika religionerna som jag har undersökt är 

antalet reinkarnationer som en själ kan göra. Där skiljer det sig ganska mycket, allt från 

fjorton gånger till en evighet. Det västafrikanska folket Benin tror att själen återföds fjorton 
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gånger medan Bambara kan i bästa fall återfödas i all evighet genom att leva på rätt sätt. De 

stammar som lever ett visst antal liv lever förmodligen annorlunda än de som återföds i all 

evighet. Det måste påverka deras dagliga liv på något sätt, det innebär kanske att de lever mer 

försiktigt och att de kanske tar för sig mer av livet eftersom de inte får lika många chanser.  

 

En annan stor skillnad är att inom vissa religioner som till exempel hinduismen och 

buddhismen är målet att inte bli återfödd alls, medan Bambara strävar efter att få återfödas i 

all evighet, för dom är det något positivt att bli återfödd. Det är alltså raka motsatsen och det 

är ganska intressant hur människor kan uppleva samma sak på olika sätt. Det skulle vara 

intressant att veta hur och varför det är på det sättet, det har inte framgått i den litteratur som 

använts i denna undersökning. Det säger ganska mycket om hur de ser på livet, Bambara som 

strävar efter att få leva i all evighet uppskattar förmodligen livet mer än hinduer och 

buddhister som längtar efter en gudomlig tillvaro och tycker kanske att livet här på jorden är 

ganska plågsamt och något som måste genomlidas för att sedan få njuta av en gudomlig 

tillvaro.  

 

Även inom scientologin återföds thetan i all evighet. Begreppsmässigt så skiljer sig 

scientologerna från de andra religionerna när det kommer till ordet själ, som scientologerna 

kallar thetan, men det kan inte riktigt jämställas med själ eftersom den skiljer sig från både 

kropp och själ. En anledning till att religioner använder sig av egna begrepp är kanske för att 

skilja sig från de andra religionerna genom att skapa en egen begreppsapparat, på så vis blir 

den egna religioner mer unik.  

 

Ytterligare en annan skillnad i reinkarnationstron mellan de olika religionerna är att de som 

tillhör Bambara kan bli gudomliga redan under sin livstid genom att genomföra Kòrè-riterna 

medan hinduer och buddhister blir gudomliga efter att de har befriat sig från all karma och 

först efter sin död kan de gå upp i det gudomliga. Detta är en mycket intressant skillnad tycker 

jag, för mig känns det som om Bambara uppskattar livet och människor mer än buddhisterna 

som vill befria sig från livet och att vara människa och som ser fram emot en gudomlig 

tillvaro. Det är egentligen inte så konstigt eftersom Bambara är ett naturfolk som uppskattar 

och dyrkar naturen medan buddhisterna mer är fokuserade på det gudomliga. Så det är 

egentligen ganska logiskt att det är en sådan stor skillnad.     
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En stor skillnad i karma-begreppet är att inom alla religioner, utom TM, är karman personlig, 

medan inom TM kan karma ärvas genom att en person befriar sig från sin karma så överförs 

karman till en släkting eller en vän. Jag har inte fått grepp på om det blir svårare för dom som 

ärver karma från släktingar eller vänner att bli av med sin karma eftersom de får mer än sin 

egen karma. Det skulle vara intressant att veta hur det ligger till med det men jag har inte 

lyckats hitta något svar. Rimligen borde det bli svårare att bli av med karman om det läggs på 

ytterligare karma från någon annan. Det gäller att befria sig från sin egen karma först, innan 

man får ärva karman från någon annan. 

 

Likheter i reinkarnationstanken 

Både inom de afrikanska religionerna och hos Aboriginerna finns en stark tro på att det är 

förfäderna som återföds. Det är väldigt viktigt att identifiera vilken förfader som har återfötts i 

det nyfödda barnet, inte minst för själva namngivningen. Även inom Asatron finns denna tro 

genom att man där namnger barnet efter en avliden släkting.  

 

En annan likhet inom några religioner är karmabegreppet, det kommer ursprungligen från 

Buddhismen, efter vad jag har kommit fram till, men varifrån dom i sin tur har fått den idén 

har jag inte lyckats få fram. Hinduerna, TM-anhängarna, antroposoferna och teosoferna har 

blivit inspirerade av buddhisternas karmabegrepp. Karmabegreppet har en väldigt stark 

anknytning till Indien, alla religioner som använder sig av detta begrepp har sina rötter i 

Indiska religioner.  

 

Mellan de afrikanska religionerna och Cao Dai finns den likheten att de tar hjälp av ett 

medium för att komma i kontakt med andevärlden. Inom de afrikanska religionerna så kan 

man ändra sitt öde genom att ta hjälp av en siare och inom vissa delar av New Age så kan 

med hjälp av bön, meditation och genom att förändra sitt beteende, ändra sin karma. Både 

inom Teosofin och New Age råder den fria viljan även om livet kan vara förutbestämt kan en 

person alltid använda sig av den fria vilja för att förändra sitt liv. Detta är en intressant tanke 

att livet både kan vara förutbestämt och att människor har sin fria vilja och kan ändra på sitt 

öde, fast det verkar bara vara till en viss del. Det kan ju vara ganska skönt om någon annan är 

ansvarig för ens öde och även en trygghet i förvissningen om att inte gå miste om det som är 

viktigt och det som man är född till att uträtta.  
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En annan likhet jag hittade var att inom både buddhismen och hos druserna så reinkarnerar 

själen direkt utan att vistas någon annanstans. Intressant att hitta likheter hos religioner som 

annars inte har så mycket gemensamt.  

 

Regressioner förekommer både inom Wicca och New Age, där en person kan gå tillbaka till 

tidigare liv med hjälp av hypnos för att försöka hitta anledningen till varför just den personen 

har problem i detta liv och på så vis lösa problemet. Scientologerna har något liknande som 

kallas auditering men där tar man kontakt med det högre medvetandet istället för det 

undermedvetna. Dessa religioner är ju väldigt individorienterade så det är inte så konstigt att 

det är upp till dem själva att göra de ändringar som krävs. 

 

Likheten mellan Wicca och Asatron är att medlemmarna själva får bestämma om de tror på 

återfödelse eller inte. Dessa båda religioner står naturen väldigt nära och det cykliska 

förloppet är ett starkt tema så det är inte särskilt förvånande att reinkarnationstanken finns, det 

är nog mer förvånande att den inte finns som bas i själva religionen. 

 

Karma och ödet 

Karmabegreppet är ganska vanligt i de indiska religionerna och de religioner som är 

inspirerade av dessa. Trots det ser de olika religionerna på karma på lite olika sätt, inom New 

Age är karma inte alls någon bestraffning utan det ses som ett tillfälle att lära sig något. De ser 

livet som en skola och där alla erfarenheter är viktiga och nyttiga. Tanken på att problem i 

detta livet kan ha uppstått i ett tidigare liv är mycket vanligt inom New Age och genom att 

genomföra regressioner, d.v.s. de reser tillbaka till det livet där problemet har uppstått, på så 

sätt kan de komma tillrätta med dessa problem. Även inom Wicca använder medlemmarna sig 

av regressioner.  

 

Antroposofin använder sig av begreppet karma och innebörden i detta är att varje människa 

skapar sitt eget öde genom de handlingar de utför, det man sår får man skörda. Inom 

Buddhismen innefattar karma både goda och onda handlingar och en själ kan aldrig bli fri från 

karma, däremot kan en människa frigöra sig från karma genom rätt handlingar samma sak 

gäller för Hinduismen. Inom Hinduismen har karmabegreppet dock förändras genom tiden, 

från början var det en rituell handling som sedan utvecklades till en etisk handling.  
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Cao Dai använder också ordet karma, som de förmodligen har fått genom sin inspiration av 

Buddhismen, där goda gärningar blir belönade och onda gärningar blir bestraffade. Teosofin 

som också hämtat mycket inspiration från de indiska religionerna använder också begreppet 

karma och de jämställer karma med naturlagarna och även teosoferna tror att det som händer i 

livet beror på de gärningar en person utfört i ett tidigare liv.  

 

Jainismens karmabegrepp skiljer sig lite eftersom de ser det som något materiellt, ett stoff, 

som klistrar sig fast på människors själar, och all karma är enligt Jainismen negativ, detta 

karmastoff orsakar lidelse, passion, livstörst och fångenskap i tillvaron, och bara genom hård 

askes kan en själ bli befriad från karma och slippa reinkarneras.  

 

Hare Krishna-anhängarna använder sig också av begreppet karma och de menar att dom som 

utför syndiga handlingar återföds som djur eller som någon annan existensform och på så vis 

har själen blivit degraderad, de syndiga hamnar på en speciell planet efter döden där de blir 

straffade.  

 

Karma är ett väldigt viktigt begrepp när det gäller reinkarnation eftersom det påverkar hur det 

nästkommande livet kommer att se ut och det är alla religioner, där begreppet används, 

överens om. Inom TM används också karma och där kan den ärvas av släktingar om en själ 

lyckas befria sig från karma.  

 

Druserna använder inte begreppet karma, däremot tror de på en domedag där Gud kommer att 

döma alla själar utifrån deras handlingar, där själarna endera hamnar i himlen eller helvetet. 

Det är ju inte samma sak som karma eftersom drusernas handlingar inte påverkar deras nästa 

liv utan det är först på domedagen som deras handlingar får konsekvenser. Evéerna har en 

liknande tro, deras gud Mawu, dömer själarnas gärningar efter döden. Igbo tror också på att 

själar som utfört onda handlingar inte återföds som människor, de använder inte heller sig av 

karmabegreppet. Det gör inte heller scientologerna, däremot anser de att allt en människa gör 

i detta liv påverkar nästa liv, men jag har inte hittat något begrepp som de använder som kan 

jämställas med begreppet karma. 

 

Inom vissa afrikanska religioner så som Yoruba och Igbo, finns en tro på att själen väljer sitt 

öde innan den återföds. Även inom New Age finns tanken på att själen själv bestämmer hur 

sitt liv ska se ut innan själva återfödelsen. Trots det menar New Age har varje människa sin 
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fria vilja att följa den bestämda planen eller inte, men vissa ödespunkter kommer personen i 

fråga dock inte undan, varje människa bestämmer dock själv hur de ska reagera i dessa 

situationer och hur de vill bemöta de människor som det är ödesbestämt att de ska träffa. Det 

är upp till var och en att följa sitt öde eller att välja ett nytt.  

 

Även inom de afrikanska religionerna så finns denna tanke att en person kan ändra sitt öde, 

där tar dom hjälp av siare som har kontakt med andevärlden och på så vis kan även dom 

förändra sitt förutbestämda öde. Inom Antroposofin pratas om begreppet andlig-själsliga som 

innehåller människors öden, och då handlar det inte bara om händelser utan det begreppet 

inrymmer även vilka anlag, begåvningar och förmågor en person har.  

 

Att det skiljer sig i hur en person ändrar sitt öde har säkert att göra med kulturella skillnader, 

de afrikanska stammarna har väldigt stor respekt för andevärlden och de använder sig av 

speciella personer som har specialkunskaper för att få kontakt med andevärlden medan 

antroposoferna och new agarna är mer inriktad på individerna och därför ligger en persons 

öde i dennes egna händer. 

 

Trots att vissa religioner har samma begrepp så är innebörden ofta olika, ibland liknar de 

varandra, trots det har de olika trosinriktningarna gjort de olika begreppen till sina egna och 

gjort de till sina egna tolkningar. Det är nog viktigt att markera att de är annorlunda att de har 

något annat att komma med som människor inte kan hitta någon annanstans. Det har nog varit 

viktigt att hitta sin nisch och sticka ut lite mot de andra, att profilera sig handlar det nog 

mycket om.  

 

Andra begrepp som till exempel nirvana och samsara förekommer också i flera religioner och 

det visar att de olika religionerna är inspirerade av varandra, människor har i alla tider rest 

runt och hämtat intryck och inspiration från andra kulturer så det är inte konstigt att de olika 

religionerna använder samma begrepp ibland.  

 

Vad händer med själen efter döden? 

Buddhisternas själar reinkarnerar direkt utan mellanlandning någonstans. Aboriginernas själar 

färdas till ett dödsrike där de befinner sig mellan inkarnationerna, trots att de inte behöver en 

speciell boning för att existera. 
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Bambara-folket har två själsprinciper, andedräkten och skuggan, när en människa dör lämnar 

dessa kroppen och det är dessa två principer som sedan återföds. Om en person inte har tagit 

del av Kòrè-mysteriet förlorar själen lite av sin andlighet och när själen har förlorat tillräckligt 

stor del av sin andlighet så uppgår den i Gud och återföds inte mer. Det ultimata enligt 

Bambara är dock att återfödas i all evighet. Yoruba tror att själen färdas till himlen där 

förfäderna finns. Medan Evéernas själar hamnar hos guden Mawu. Igbo tror att när en person 

dör ersätts dennes själ, chi, med ande och den hamnar sedan i någon av de olika världar, 

antalet världar varierar lite, där de döda befinner sig och det är därifrån som själen sedan 

reinkarnerar, medan chi förenar sig med det stora chi som befinner sig i jorden. Zulu-själen 

förenar sig med en högre ande efter döden och det är därifrån deras själar kommer från början.  

 

Väsenskärnan inom Antroposofin kan jämställas med begreppet själen och det är den som 

återföds. Ett annat begrepp som används inom Antroposofin som kan jämställas med själen är 

astralkroppen och det är den som går vidare till den andlig-själsliga världen, där går varje själ 

igenom sitt liv och de handlingar som de utfört. Efter detta blir själen renad från önskningar 

och behov och sedan fortsätter själen till den andliga världen, där förvandlas de erfarenheter 

själen har gjort till krafter som sedan används i nästa liv. 

 

Inom New Age finns lite olika bud om vad som händer med själen efter döden. En tanke är att 

själen passerar olika nivåer eller stadier, en nivå där den går igenom de erfarenheter själen 

gjort i det senaste livet och sedan går själen vidare till en annan nivå där den tillsammans med 

olika hjälpare planerar nästa inkarnation. Sedan finns de dom inom New Age som tror att 

själen påverkas av själva dödsögonblicket och för dessa är det väldigt viktigt hur den 

övergången blir. Det är även viktigt för dessa personer att själva begravningen blir fin och 

harmonisk så att själen får en harmonisk övergång till andevärlden. 

 

Finns ett dödsrike eller en andevärld? 

Hos aboriginerna hamnar själen i ett dödsrike efter döden och där vistas den en tid innan den 

sedan återföds. Även inom de afrikanska religionerna är det vanligt att det finns en tro på ett 

dödsrike där själarna vistas innan de reinkarnerar. Oftast befinner sig dödsriket i jorden, vissa 

tror att själen måste färdas över vatten för att komma till dödsriket och en minoritet tror att 

dödsriket finns i himlen. Igbo har två olika dödsriken, dels det stora chi som befinner sig i 

jorden, dit chi färdas efter döden, och dels andevärlden dit andarna kommer efter döden, 

antalet andevärldar varierar mellan fyra och åtta. Zulus dödsrike befinner sig under jorden och 
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det är lite speciellt för den världen är en spegelbild mot de levandes värld och där är allt 

tvärtom.  

 

Andevärlden har väldigt stor betydelse för Cao Dai-anhängarna, de använder sig av medium 

för att ta kontakt med andevärlden, där befinner sig andar som tidigare har varit människor 

och som har levt så många liv att de uppnått stor vishet och därför behöver de inte återfödas 

mer. Hare Krishna’s anhängare tror att själen hamnar på någon himmelsk planet, vilken planet 

själen hamnar på beror på hur den personen har levt sitt liv. Syndarna hamnar på en planet där 

de blir bestraffade innan de återföds igen. När Jainismens anhängare lyckats befria sig från 

karma hamnar deras själar i världsalltets topp, universums övre gräns. Där mognar och vilar 

själen, där finns alla själar som inte behöver reinkarnera längre. Inom Buddhismen finns ingen 

andevärld eftersom själen återföds direkt, däremot finns tanken på en världssjäl, Brahman, 

med den förenar sig de själarna som inte behöver återfödas mer. Medan hinduernas dödsrike 

är skilt från övriga världen av en flod. Inom New Age är andevärlden indelad i två 

dimensioner, en högre och en lägre, den högsta kan liknas vid paradiset och den lägre kan 

liknas vid helvetet. Teosoferna delar in världen i sju plan där de två översta är Gud och de 

lägsta är det plan där vi människor bor. Wiccas andevärld kallas för Sommarlandet, där 

själarna vilar ut mellan de olika inkarnationerna.  

 

Det är mycket intressant hur olika de olika religionerna ser på livet efter döden, vissa tror att 

de hamnar i jorden och andra att de kommer till himlen hos gudarna och sedan finns det dom 

som tror att själen återföds direkt. Bara det här att det finns en tanke om vad som händer efter 

döden betyder att döden är viktig och människor har ett behov av att finna mening med livet 

och för att göra det är det även viktigt att finna en mening med döden. Många av religionerna 

tror att själarna själva bestämmer hur deras kommande liv ska se ut och det ger en känsla av 

kontroll som nog tilltalar många människor, att det inte är en slump det som man råkar ut för, 

speciellt om det är något jobbigt och svårt, utan att det finns en tanke bakom alla händelser 

ger många troende en tröst i tillvaron och gör det lättare för dom att stå ut med sitt lidande. 

Det är kanske framför allt de som har det svårt i livet som finner tröst i reinkarnationstron, de 

som har det bra i det här livet kanske inte funderar så mycket på nästa liv. 

 

Målet med reinkarnationerna 

Scientologerna har som mål att upp nå Operating Thetan (OT) som innebär att thetanerna 

(själarna) återfår sin ursprungliga förmåga. Medan målet för Bambara är att återfödas in i sin 
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släkt i all evighet. För Igbo innebär återfödelsen en chans att förbättra sin status. Zulu lever i 

olika former av existenser för att prova på hur det är och den högsta existensen är att 

reinkarneras som människa. Antroposofin menar att vi lär oss något nytt och får nya förmågor 

för varje inkarnation och när själen har uppnått tillräckligt hög utveckling och mognad så 

uppgår den i en gudomlig tillvaro. Inom Buddhismen är målet nirvana, att bli befriad från 

återfödelsens kretslopp. Detsamma gäller Hinduismen och där kallas det för moksha. 

Druserna har också som mål att slippa reinkarnera och detta sker genom att själen uppnår 

perfektion. Jainismens och TM:s mål är att befria sig från karma och slippa återfödas. Även 

Teosofin har som mål att slippa återfödas. Inom New Age tar själarna examen från livets 

skola och de kan sedan välja att hjälpa andra genom att inkarnera på jorden eller de kan hjälpa 

till från astralplanet.  

 

Sammanfattning 

 
• Den här undersökningen har visat att reinkarnationstanken finns inom ett flertal olika 

religioner. De religioner jag har tagit upp är Aboriginerna, några afrikanska religioner 

(Bambara, Benin, Edo, Yoruba, Evéerna, Igbo, Zulu), Antroposofi, Asatro, Buddhism, 

Cao Dai, Druser, Hare Krishna, Hinduism, Jainism, New Age, Scientologi, Taoism, 

Teosofi, Transcendental Meditation och Wicca. Jag hittade även andra religioner där 

reinkarnationstanken ingår men på grund av tidsbrist så hann jag inte sätta mig in i 

dessa. 

• Begreppet karma återfinns i nästan hälften av de religioner jag har tagit upp i min 

undersökning. De religioner där karma ingår är: Antroposofi, Buddhism, Cao Dai, 

Hare Krishna, Hinduism, Jainism, New Age, Transcendental Meditation och Wicca. 

De har alla rötter till den indiska religiösa traditionen, förutom kanske Wicca. Även 

andra begrepp var gemensamma för några religioner. Ett är begreppet samsara 

används av flera religioner, Hinduismen, Jainismen och TM, det andra begreppet 

nirvana, som används av buddhisterna och jainisterna. 

• Det är vissa skillnader när det gäller vad som händer med människor efter döden. Det 

är fascinerande att människor har så skilda uppfattningar om livet efter döden och hur 

och om våra gärningar påverkar nästa liv. Det som är gemensamt är just detta att de 

flesta som tror på reinkarnation faktiskt tror att våra handlingar i detta liv påverkar de 

kommande liven eller det kommande livet. Det är också intressant att se skillnaderna i 
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hur många liv vi kommer att leva, det spänner från fjorton liv till all evighet. Den mest 

intressanta skillnaden som jag hittade var Bambaras tro på att de kan bli gudomliga 

redan i detta liv och att de har som mål att återfödas i all evighet, det är väldigt 

fascinerande och intressant eftersom de flesta religioner i undersökningen faktiskt 

strävar efter att slippa återfödas och få leva i en gudomlig tillvaro i himlen medan 

Bambara strävar efter en gudomlig tillvaro på jorden som levande människor till 

skillnad från de indiska religionerna där en gudomlig tillvaro i himlen är det som 

eftersträvas. Det som kommit fram i denna undersökning är att det verkar finnas fler 

skillnader än likheter i reinkarnationstanken. Även de religioner som använder samma 

begrepp, har olika innebörd i begreppen. En annan skillnad är att vissa religioner som 

Zulu och Aboriginerna till exempel tror att alla någon gång inkarnerar i alla olika 

existensformer medan religioner, som TM, tror att människor bara kan inkarnerar som 

människor. 

• Målet med reinkarnationen skiljer sig mellan de olika religionerna. Allt ifrån att återgå 

till sitt ursprung till att återfödas i all evighet. Många religioner har som mål att slippa 

återfödelsens kretslopp och uppgå i en gudomlig tillvaro medan andra blir gudomliga i 

jordelivet. Ytterligare andra ser livet som en skola och reinkarnationen som en 

möjlighet att utveckla sina förmågor och talanger och bli en så fullkomlig människa 

som möjligt.  

• Syftet med den är uppsatsen har ju varit att ta reda på vilka skillnader och likheter som 

finns hos de religioner där reinkarnationstanken finns och att ta reda på inom vilka 

religioner där reinkarnationstron finns. Det finns några likheter och många skillnader. 

Det är framför allt de religioner som är inspirerade av indiska religioner där likheterna 

finns. Flera av religionerna i undersökningen tror att själarna själva bestämmer sina 

öden innan de inkarneras. I några fall kan medlemmarna på olika sätt dock ändra sina 

öden som exempelvis de afrikanska stammarna tar hjälp av siare för att förändra sina 

öden om de är missnöjda och antroposoferna och new agarna använder sin fria vilja 

om de inte gillar det som själen bestämde innan den inkarnerades.  
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