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Inledning 
 
Somliga menar att man aldrig ska tänka på döden, andra att man alltid ska tänka på den. 
Existentialisterna menade att vi skulle tänka på döden dagligen för att kunna göra något 
vettigt av vårt vardagliga liv, att vi inte skulle slösa bort det på dumheter. Det finns dock dom 
som menar att man inte kan tänka på sin egen död, att det inte går; det är ungefär som att titta 
på solen. Det tycks omöjligt att tänka på sig själv som ”icke-varande” och utan något eget 
medvetande. Att däremot tänka på det lite mer generellt; att man ska dö, att kroppen så 
småningom förmultnar osv. är lättare.  
 
Kanske är det förlusten av det vi betraktar som vår identitet som är det väsentliga. När de 
dragen försvinner kan vi inte längre tänka oss in i ett tillstånd där våra jag inte finns kvar 
längre. Men vad är det egentligen som är vår identitet? Det är tankar som uppstår just när man 
funderar på döden. ”Jag” säger man men vad är egentligen ”jaget”? Man borde kanske skilja 
på kroppslig död och personlig död? Man kan ju tänka sig att detta sammanfaller, men man 
kan ju också tänka sig att en människa dör innan kroppen har dött (t ex om man är gravt senil 
eller har tappat livslusten) En stor del av mänskligheten tror att man överlever den kroppsliga 
döden, att personen kan finnas kvar efter att kroppen är död. Det kräver att det är skillnad på 
kroppslig död och personlig död. 
 
 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att, genom intervjuer samt litteraturstudier, belysa olika sätt att se på 
döden. Jag har intervjuat elva människor i olika åldrar för att se om det hos dem finns en 
skillnad i sättet att se på döden beroende på var de befinner sig i livet.  
 
Frågeställningar 

- Varför är vi rädda/inte rädda för döden? 
- Ser vi olika på döden beroende på vilken generation vi tillhör eller är det individuellt? 
- Vilken betydelse har en tro i förhållandet till synen på döden? 
- Vilken betydelse har riten? 
- Skulle vi leva annorlunda om vi pratade mer om döden? 
 

 
Metod och material 
Min metod har bestått i intervjuer av släktingar, vänner och bekanta samt litteraturstudier. De 
intervjuade är i olika åldrar, mellan 27 och 73 år och utgörs av fyra män och sju kvinnor. 
Yrkeskategorierna är fotograf, musiker, programledare, lärare, sjukgymnast samt egna 
företagare. Att det blev just dessa personer beror på att jag ville få fram så ärliga och 
uppriktiga svar som möjligt! Jag tänkte att det skulle det vara lättare att uppnå detta om det 
var människor som stod mig nära och som därför vågade besvara mina frågor. Frågor som av 
en okänd kanske skulle ha upplevts känsliga att besvara. 
 
De personer jag tänkt ställa mina frågor till ville ha tid på sig att fundera och reflektera varför 
jag delade frågorna som en enkät och därefter återkom för en intervju. I kursboken Kvalitativ 
metod och vetenskapsteori av Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson står följande: ”Att se 
människan som unik är en nödvändig förutsättning för den kvalitativa ansatsen”. Jag har, i 
mina intervjuer, försökt utgå från detta utan förutfattade meningar och utan att ”lägga svaret i 
munnen” på de medverkande. Vi möter aldrig något eller någon förutsättningslöst så jag har 
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försökt medvetandegöra min egen förförståelse. Detta eftersom min undersökning grundar sig 
på ”en verklig undran” som grundar sig på egna erfarenheter av dödsfall i min närhet. Genom 
min sammanställning har jag försökt finna mönster som kan generaliseras trots att den 
enskilda människan är unik och hennes livssituation är unik, vilket väcker nya frågor! 
Samtidigt har varje människa och varje livssituation drag och förhållanden som delas av 
andra.1

 
De frågor jag ställde till intervjupersonerna var: 
Är du rädd för att dö? 
Har du själv varit nära att dö? 
Har någon i din närhet dött eller varit nära att dö någon gång? 
Har du tänkt på hur du skulle du vilja dö? 
Har du tänkt på hur du skulle vilja ha din begravning? 
Tror du att det är viktigt med ritualer kring döden? 
Tror du på ett liv efter döden? 
Hur bemöter du en människa som mist en nära anhörig? 
Instämmer du i dessa två påståenden om döden?: 
- ”Vi pratar för lite om döden i vårt samhälle idag”  
- ”Vi lever som om vi vore odödliga” 
Gör man sig ”död” genom att inte leva fullt ut? 
Har du några övriga tankar om döden som du vill dela med dig av? 
 
Jag har läst följande litteratur i ämnet: Döden av Elisabeth Kubler- Ross som är en antologi 
texter av både ”experter” och vanliga människor. I Dödens riter skriver en rad arkeologer, 
historiker, litteraturvetare, religionshistoriker och museiarbetare om sörjandets psykologi. Jag 
har även läst Att möta döden av Inge Stensnäs, Slutet – Om dödens höghet och låghet av Lars 
Ardelius och PC Jersild, Döden och döendet – Etiska, existentiella och psykologiska aspekter 
av Jan Arlebrink samt De sörgende og begravelseriten – En religionspsykologisk studie av 
Lars Johan Danbolt.  
 
 
Disposition 
Denna uppsats kommer efter dessa inledande delar om syfte och metod att innehålla en 
redovisning av de svar de intervjuade gav varefter det följer en analys och diskussion kring 
dessa kontra de litteraturstudier jag gjort. Framförallt kommer jag att analyser likheter och 
skillnader. Slutligen följer sedan en sammanfattning av uppsatsens innehåll och resultat. 
 

                                                 
1 Starrin & Svensson 1994, s. 78-87.  
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Redovisning 
 
 
Bakgrund 
 
I Talmud säger Rabbin Nachman till Rava: 
 

När Rava satt bredvid rabbin Nachmans dödsbädd, visste han att rabbin Nachman strax skulle somna in. 
Rabbin Nachmann sade till Rava: ”Säg till dödsängeln att han inte skall plåga mig”. Rava svarade: ”Du 
är en ärans man, du får prata med honom själv”. Rabbin Nachman sade: ”Vem är ärad, vem är hedrad, 
vem är märkvärdig inför dödsängeln?”.Just när rabbin Nachman till sist somnade in, sade Rava: ”Kom 
tillbaka och berätta för mig om döden!” Rabbin Nachman kom faktiskt tillbaka och visade sig inför 
Rava i en dröm. Rava frågade: ”Led du mycket smärta?” Rabbin Nachman svarade: ”Det var lika lätt 
som att ta ett hår från en mjölkkanna! Om Herren dock skulle säga till mig: ”Gå tillbaka till världen som 
tidigare” skulle jag inte vilja gå. Dödsångesten är bara för stor där.2

 
Judendomen betonar att vi är en del av alla som kom före oss och alla som kommer efter oss, 
och som individer är vi inte så oerhört viktiga.  
 
Människan har genom historien hanterat döden på olika sätt och idag tycks människans 
relation till döden vara ångest. Vi tar avstånd från döden och försöker låtsas som om den inte 
finns för att på så sätt bemästra den. Födelsen firas men döden ses med fruktan i vårt moderna 
samhälle. I biologisk mening är ju födelsen början till döden eftersom allt organiskt liv så 
småningom dör.3

 
I boken Dödens riter berättas om att avståndet mellan födelsen och döden i statistiskt medeltal 
aldrig varit större i vårt land: 75 år för män och 81 år för kvinnor. Spädbarnsdöden som förr 
var den vanligaste dödsorsaken har krympt till nästan ingenting. Det säger sig självt att dessa 
ändrade förhållanden också påverkar vårt sätt att se på döden.4  
 
Den relation vi har till döden speglas i de seder och bruk som omger den. Utan att egentligen 
vara kristna ritualiserar många människor döden utifrån ett kristet perspektiv. Att i vardagen 
reflektera över tillvaron på detta sätt är annars främmande, men inför döden använder sig 
många av det. När man inte har en ritual och ett språk som räcker till finns det inget som 
döden kan relateras till och då är det lätt att vända sig till en åskådning som man tror kan ge 
tröst.5  
 
Lars Johan Danbolt skriver i sin bok De sörgende og begravelseriten om värdet av ett ”sorge- 
språk”. Han menar att finns ett stort oarbetat forskningsfält som berör både sorgforskning och 
religionspsykologi, men också praktisk teologi och lingvistik. Studier har visat att psalmerna 
med metaforer från grundläggande familjerelationer eller naturen är ett språk som uttrycker 
erfarenhetsrelaterad kunskap om sorg. Dessa är knutna till verkliga upplevelser och skiljer sig 
klart från psykologibegrepp som ”kriser”, ”faser” och ”reaktioner”. De är också en del av 
kyrkans religiösa språk .6

 

                                                 
2 Robert Wolkoff 1994, s.129-138 
3 Nils-Arvid Bringèus 1994, s.9-10 
4 Nils-Arvid Bringèus 1994, s.9-10 
5 Arlebrink 1999, s.170-173 
6 Danbolt 1998, s.167-168. Översatt av Meta Sjödin 
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Han menar att vi naturligtvis fortfarande behöver det psykologiska språket kring döden men 
om kompetensen när det gäller död, sorg- och begravningsriter ska kunna tillvaratas krävs det 
ett öppnare språk som ger rum för associationer och mänsklig erfarenhet från ett större 
livssammanhang. 
 
Sorgen är, som människan, unik och sorgen, som döden, oberäknelig. Sorgen kan överrumpla 
oss långt efter det att vi förlorat en anhörig eller nära vän. I den gamla tidens storfamiljer var 
det många som deltog i sörjandet och fanns nära den drabbade. Nu är man lämnad till sig 
själv. Människor sörjer även när döden inte är den direkta orsaken. Någon har sagt att ”sorg 
orsakas av ”att vi förlorar något av det, som en gång varit ett med oss själva”. Så kan t ex en 
skilsmässa innebära ett sorgearbete. Den sorg som orsakas av döden innebär att de anhöriga 
sörjer redan innan patienten är död vilket gör riterna kring deltagandet i dödsprocessen och 
begravningen till en viktig del i sorgearbetet.7

 
Kerstin Wallin skriver i Dödens riter om hur ett sorgearbete kan delas in i fyra faser: chock, 
reaktion, reparation och nyorientering. Varje fas varierar i längd och intensitet från person till 
person. Sorgen är något högst privat samtidigt som den speglar människans förhållande till 
omgivningen. Den som ser positivt på sig själv har lättare att möta sorg och förlust än den 
som anser sig vara drabbad av ödet. Forskning kring sorg och sorgearbete visar också att det 
mera är förhållandet till verkligheten än det himmelska som styr sorgen. Ju större delaktighet 
en människa känner i tillvaron, desto större möjlighet har hon att mogna i sin sorg. En 
människa som har funnit sin plats i samhället har också lättare att integrera sorgen i sitt liv.8

 
Döendet är ändå unikt och döden är en unik händelse för varje människa, liksom människan 
är en unik varelse. Döden är därför aldrig väntad även om man kan tro det ibland. Att en 
människa dör är alltid lika overkligt och obeskrivligt smärtsamt.Denna människa är föralltid 
oersättlig. 
 
Kersti Björkman skriver igenkännande i sin dikt: 
 

Jag känner och jag känner. Känner igen dig. Men dom har kammat 
Håret åt fel håll. Vi rufsar till det lite. Småpratar, tiger, snorar, ser. 
Jag rör din nakna axel, du är ändå inte här. Allt är åt fel håll. 
 
Stensorg Blomsorg Vintersorg Florsorg Snorsorg Skrattsorg 
Stirrsorg Argsorg Sparksorg Långsorg Blötsorg Torrsorg Nattsorg 
Solsorg Lättsorg Ölsorg Svårsorg Ensamsorg Skriksorg Tystsorg 
Jordsorg Finsorg och Fulsorg Sorgkant 
 
Dörren öppnas och vi går in. Nu är jag i det där rummet. 
In mellan levande ljus och en vaktmästare. Bland levande ljus går jag 
Tills ledstången tar slut. In i det där mörkret, mot mitten, där du 
Väntar under svala lakan. Där du helt enkelt inte finns. 
 
En dag på bussen tänker jag på kroppar. Att någon just nu rör vid 
Dig med sina händer. I ett särskilt rum, där kroppar hanteras; tvättas 
Och kläs som spädbarn. Att du tas omhand av någon som 
Dagligen sysslar med kroppshantering. Jag tänker på att hon ska 
Tvätta dig mellan tårna och sätta en minneslapp där. 

 
Gråterskans yrke vore kanske något att tänka på. Jag skulle gå före 

                                                 
7 Kerstin Wallin 1994, s.195-199 
8 Kerstin Wallin 1994, s.195-199 

 6



Och blöta ner marken åt dom sörjande. Fukta den dammiga jorden, 
Göra lera. Det kunde plaska och stänka. Vattnet skulle blanda sig 
Med askan och gå att forma till något. En gök kanske. Som flög iväg 
Och satte sig på graven.9  

 
 
Sune, 73 år, fotograf, 3 barn, 2 barnbarn  
 
Döden är en del av livet. Jag har valt att bejaka livet eftersom jag inte tror på ett liv efter detta. 
När någon i min närhet har dött har det haft en avdramatiserande verkan, och det kändes 
förtroendefullt att få vara med. Själv skulle jag vilja dö ”mitt i steget”. 
 
Jag vill inte bli bortlämnad till en begravningsbyrå, utan skulle helst se att mina barn tog hand 
om mig, och min begravning skulle vara en icke-kyrklig begravning – gärna i kyrkan, helst 
med levande musik och lyrik som jag själv fått bestämma. Jag tycker om kyrkorummets 
helgd. Mina vänner och andra människor jag kommit i kontakt med skulle, av egen vilja, 
komma dit och sitta en stund i eftertanke. Jag skulle gärna vilja bli ihågkommen med ”ett 
varmt leende” 
 
Jag tror att ett visst mått av ritualer är betydelsefulla för människor. Det är ju en form av 
avsked, och avsked i alla former har alltid haft sina ritualer. Det är slutet på en ”epok” i 
människors samvaro. 
 
Idag tror jag att vi pratar för lite om döden, och allt eftersom den s.k. civilisationen fortskrider 
fjärmar vi oss från grunderna för livet – och döden är ju en av de grunderna. Därför tror jag att 
samtalet om döden är viktigt för att avdramatisera den. Men i stället tycks det som om vi 
krampaktigt försöker dölja den. 
 
Att vi lever som om vi vore odödliga är väl därför ganska sunt enligt mitt sätt att se. När vi 
lever så bör vi leva fullt ut – så mycket vi nu kan. I livets slutskede smyger sig i alla fall 
automatiskt tankarna på det förestående slutet in – ett slags naturlig förberedelseprocess 
startar, utan att ett bejakande av livet därför upphör. Kanske kan man likna det vid vinet som 
mognar mer och mer; det har olika kvaliteter beroende på ålder, men till slut ska det ju ändå 
drickas. 
 
Förmågan att leva ända till slutet är mycket beroende av omgivningen. Finns det en 
åldersdiskriminering runt en som, mer eller mindre tydligt, hela tiden signalerar att man 
uppnått en viss ålder och därför bör bete sig på ett visst sätt, så krävs det stor personlig styrka 
för att bortse från det. 
 
Det smärtar mig mycket att vi är så dåliga på att dela med oss av det goda i livet, och att p.g.a. 
det så många inte får tillräcklig substans i sitt liv, så vi blir isolerade och kanske t.o.m. väljer 
att göra slut på det.” 
 
 
Lena, 44 år, fritidspedagog, inga barn 
 
Jag tror på ett evigt liv antingen i andevärlden eller genom reinkarnation, men jag har aldrig 
varit nära eller sett en död människa någon gång. 
                                                 
9 Kersti Björkman 1997 
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Själv har jag varit nära döden två gånger; en gång i en bilolycka som kunde ha slutat med 
döden. Jag krockade med en långtradare och hamnade under den, men jag hade ”änglavakt” 
och klarade mig med mindre skador. 
 
Innan jag opererade in en pacemaker hade jag också tur! Jag var ute och körde bil den gången 
också när jag hastigt fick köra in till sidan av vägen för mitt hjärta slutade plötsligt att slå. Jag 
upplevde en enormt obehaglig känsla och tyckte att jag såg någon slags tunnel, men så 
började hjärtat lika plötsligt att slå och allt blev som vanligt igen. Min erfarenhet av att vara 
nära att dö har fått mig att inse att döden kan komma i vilket ögonblick som helst, och när den 
dagen väl kommer önskar jag att jag får somna in fridfullt. 
 
Jag tror inte på ritualer kring döden, döden är bara ett skal men min begravning skulle vara för 
den närmaste familjen, nära vänner, musik och levande ljus men inte så mycket blommor. Jag 
skulle gärna vilja bli ihågkommen som en givmild, vänlig själ. 
 
När jag möter någon som mist en nära anhörig beklagar jag sorgen och försöker att vara som 
vanligt eftersom jag förmodar att jag inte att jag är den drabbades enda kontakt. Personen i 
fråga får prata om han eller hon vill så lyssnar jag gärna. 
 
Jag tycker att vi pratar för lite om döden i vårt samhälle idag och kanske skulle 
livsåskådningsfrågor ingå i läroplanen för grundskolan och genom alla årskurser. Vi inser alla 
att vi ska dö men tror nog att det ligger långt borta och har svårt att inse att det kan ske precis 
när som helst, kanske i nästa sekund. 
 
Att kunna leva till slutet borde vara lättare med åren (det sägs ju att man blir klokare med 
åren…), men många blir nog hämmade av sjukdom och depressioner. Vår svenska syn på 
ålder och ålderdom gör det inte bättre och många kanske känner sig förbrukade och 
överflödiga redan i relativt unga år. 
 
Eftersom jag tror på ett evigt liv tycker jag inte att döden känns så ”sorglig” som många 
andra. Givetvis känner jag mig oerhört ledsen men saknaden känns större än sorgen eftersom 
jag är övertygad om att den döde lever vidare i någon form. 
 
Jag tror att man kan hamna i chock eller trauma när man ställs inför det plötsligt oväntade 
eller väntade(vid sjukdom). Kanske kan man känna sig drabbad och frågor som ”varför jag”, 
”varför vi” dyker upp. Jag känner ändå en stor tillit till att allt är som det är tänkt att vara och 
att det trots allt finns en mening med allt.” 
 
Elin, 27 år, lärare, inga barn 
 
Jag har aldrig varit speciellt rädd för döden eftersom jag tror på något vackert efteråt. Kan inte 
säga vad, men jag tycker inte att dö känns som något skrämmande. Jag var med när min 
farmor och farfar dog och jag var också med när en för mig okänd person dog på ett 
ålderdomshem när jag sommarjobbade där . 
 
Jag har en ganska stark känsla av att detta vi upplever här inte är det sista eller det enda. Jag 
ser det efter döden som något ljust och positivt, även om det är en förlust för de som förlorar 
personen. Däremot har jag blivit mer rädd för att dö sedan jag träffade min man för jag vill 
inte försvinna bort från honom. Jag kan dock känna rädsla för att någon i min närhet ska dö. 
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Jag var själv nära att dö när jag var liten och hamnade i vattnet och inte kunde simma. En kort 
sekund hade jag en känsla av att det var slut på livet men jag blev snart räddad. Själv skulle 
jag vilja dö gammal, men inte så gammal att jag hunnit bli sjuk. 
 
Jag tror att det är viktigt med ritualer kring döden.. Detta beror förstås på vilken tro man har 
och om man inte har någon speciell tro, så tror jag att man har sina sätt att ta farväl av en död 
människa på ändå. Man vet att man inte ska ses på jorden igen och då tror jag att man känner 
att man vill ta farväl på ett speciellt sätt. 
 
Vid min begravning skulle mina nära och kära ska vara där och det skulle vara en lugn och fin 
begravning där man kanske spelar någon låt eller läser en dikt som man vet eller tror att jag 
skulle ha gillat. Jag vill också att det ska vara i kyrkan eftersom kyrkan är ett vackert och 
fridfullt rum. 
 
Jag har inte tänkt mig att bli ihågkommen på något speciellt sätt. Folk får minnas mig som 
dom själva vill. Jag vet att jag har både bra och dåliga sidor. Jag tror att det är lättare att 
acceptera och se de sidorna som varit dåliga med glimten i ögat när personen inte finns längre. 
Jag hoppas dock att jag bidragit med lite roliga saker i livet så att folk får dra på smilbanden 
när de tänker på mig. 
 
Jag tycker att vi pratar för lite om döden. Vi är väldigt fokuserade på födelse och liv, men 
döden är också något naturligt som vi alla förr eller senare stöter på antingen i vår närhet eller 
till slut; vi själva. Man borde prata mer om döden i skolan och hur våra ritualer kring den ser 
ut i vårt samhälle och i andras. Kanske också hur man hanterar döden på olika sätt; vad är död 
och vad kan det innebära 
 
Om vi lever som om vi vore odödliga…? Svårt… ju yngre man är desto mer odödlig tycks 
man tro att man är. Jag tror att oron för att dö blir större när man får barn och att man då blir 
försiktigare. Även ju mer man är med om; tex äldre personer som har haft ett långt liv och 
genomgått mycket har kanske större respekt för livet, och är därför mer försiktig. Men man 
måste ju våga leva också och jag tror inte att man tänker på döden som att det kan ligga nära 
en själv eller när som helst kan hända en själv. Därför blir det en chock när någon i ens närhet 
eller någon man känner till dör. Man förstår liksom inte att det kan hända. 
 
Ingen kan säga att någon lever fullt ut eller inte. Det måste ju vara upp till var och en att leva 
sitt liv som man vill. Vissa kanske inte vill ha ett lika aktivt och händelserikt liv utan nöjer sig 
med väldigt lite. Jag tror att man kan leva ut sina liv på olika sätt. Att inte ta för sig och göra 
saker kan anses som lättja eller att inte leva fullt ut. Men olika personer är olika benägna eller 
har olika motivation till att göra saker. Att drömma är också en del av livet, tycker jag, sedan 
är det upp till var och en om man lever ut sina drömmar eller inte, beroende på förmåga och 
förutsättningar. Givetvis har man även ansvar som människa gentemot andra människor och 
det samhälle man lever i. Men åter igen så beror det på förmåga och förutsättningar vad man 
tar för sig, orsak och verkan… 
 
Frågor om liv och död är inte helt enkla att ta ställning till. Särskilt döden är inte ett ämne som 
man samtalar så mycket om och därför kanske inte har reflekterat så djupt kring. Däremot kan 
jag säga att jag kan vara rädd för att någon i min närhet ska dö. Att förlora någon nära, det är 
svårt att föreställa sig den sorgen. När jag möter någon som mist en nära anhörig försöker jag 
känna av läget, visa att jag bryr mig och finns där för att lyssna om den människan vill. 
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Ulla, 45 år, sjukgymnast, ett barn 
 
Jag är inte rädd för själva döden men jag är rädd att dö innan min son står på egna ben. Döden 
som företeelse känns lite spännande, att få veta vad som egentligen händer, hur det känns och 
om det känns. Dessutom är döden en del av livet som sannolikt går vidare i en annan form. 
 
Själv har jag upplevt döden när pappa och mormor dog samt när några kompisar och även en 
arbetskamrats barn gick bort. Jag var med och tvättade och badade mormor när hon skulle 
läggas ner i kistan. Sorgen var tärande med det var ändå något rofyllt över det hela. Min son 
var också med och sa: ”hon kändes lite kall”. 
 
Jag har också vakat över, för mig, okända människor (när jag arbetade på sjukhus) och varit 
med i själva dödsögonblicket. Det har synts tydligt och exakt när personen har dött. Det är 
som om något lämnar kroppen och lyfter, stannar kvar i rummet och ser på. Det är tydligt och 
påtagligt! En gång hade jag somnat på min post hos en kvinna som hade sk.”cheyenne”-
strokeandning dvs långa andningsuppehåll mellan djupa andetag. Något väckte mig precis när 
hon drog det sista andetaget och genast visste jag att hon hade dött. Något lämnade kroppen i 
det ögonblicket och kroppen föll i ro 
 
Det här har inte förändrat mitt sätt att se på döden men mitt sätt att se på livet. Livet måste 
vara värt att leva annars är det bättre att dö. När unga och barn dör påminns man om att livet 
kan vara väldigt krasst och till synes meningslöst men det väcker också funderingar hur man 
skall få livet meningsfyllt. Det är viktigt att ta vara på varje minut och njuta av det lilla i 
tillvaron. 
 
Själv har jag aldrig varit nära att dö. Fick jag önska hur det skulle ske skulle döden komma 
snabbt och oväntat och dessutom skulle jag vilja vara rik (så att min sons framtid skulle vara 
tryggad) Mina tankar på hur jag skulle vilja bli begravd har förändrats under livets resa. Förut 
ville jag bli bränd och spridd över vattnet men nu känns det splittrande. Nu vill jag bli 
nedgrävd hel utifall att jag, trots allt , behöver skalet till något i nästa fas. 
 
Begravningen ska vara enkel, helst i någon skogsbacke eller i något naturområde (gärna på 
min egen tomt) som jag trivts på. Någon klok människa kunde få säga några visa ord till 
oreligiös musik. Kanske skulle jag åka häst dit!? Sedan skulle människor gärna få komma 
ihåg mig med glädje! Jag ser begravningsriten som viktig, som konkreta göromål i en i övrigt 
overklig tid. Den påminner om att livet går vidare fast det känns som om det har stannat upp. 
 
Hur jag bemöter anhöriga är väldigt beroende av vem det är och vem som dog. Om det var en 
väntad död, dvs att det var någon som var gammal och kanske sjuk känns det inte så svårt 
eftersom man då kan uppleva att döden kom som en befrielse. Om det däremot är som när en 
arbetskamrat till mig hade en son som dog i ung ålder tyckte jag att det var jättesvårt. 
 
Jag tror inte att det är nödvändigt att prata om döden men däremot behöver man fundera över 
den själv. Vissa lever som om de vore odödliga och andra med en ständig dödsångest. Man 
behöver ”ha kontakt” med sin egen död för att kunna leva ett bra liv för om rädslan för döden 
blir för stark vågar man inte leva. Då kanske man tycker att allt är ”livsfarligt”, och tar 
kanske, paradoxalt nog, sitt liv. 
 
Det är viktigt att leva här och nu! Vi kan aldrig föreställa oss hur det blir i framtiden eftersom 
vi inte vet hur vi känner oss när vi blir äldre och krafterna tryter. Vi kanske inte ens har viljan 
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att leva på det sätt vi nu föreställer oss vad som är att leva. Att leva när jag blir 90 år är kanske 
att klara av att stiga upp och fortfarande klara att sitta. 
 
 
Bosse, 62 år, gymnastiklärare, 2 barn, 2 barnbarn 
 
Jag är inte ett dugg rädd för att dö, men skulle helst dö utan smärta. Det är ingen idè att oroa 
sig för något som man inte vet någonting om och den som är trygg i sitt liv har inga 
svårigheter att möta döden. Själv tror jag inte på något fortsatt liv efter döden men skulle 
gärna bli en del i det goda. 
 
Jag har själv aldrig varit nära att dö själv men alla i generationen före mig är borta och jag har 
haft förmånen att ha fått vara där när de har lämnat detta liv. Det har alltid kännts naturligt 
och varit vackra ögonblick! 
 
Min begravning får gärna vara vacker, ljus och glad med de allra närmaste närvarande och jag 
hoppas bli ihågkommen som någon som betytt mycket för mina nära och kära. Jag tror inte på 
ritualer kring döden utan rekommenderar närvaro och visshet. 
 
Hur man närmar sig en anhörig beror på vilken relation man har haft till den personen tidigare 
men jag försöker vara naturlig. Det är svårt att generalisera i den frågan. Jag tycker att vi 
pratar alldeles för lite om döden i dagens samhälle. De flesta skulle behöva inse att livet är 
ändligt och leva ett bättre liv. 
 
 
Eva, 38 år, programledare, 1 barn 
 
Jag är inte rädd för döden för att jag tror att man kommer till en bättre värld, en ljus och 
vacker värld ;himmelriket! Jag har funderat över reinkarnation men har släppt den tanken. 
Den verkar konstig! Jag tror på ett liv efter döden som är tusen gånger bättre än i den här 
fasansfulla och mörka världen. 
 
Jag har själv varit nära döden några gånger. En gång var när jag och min syster gömde oss i 
en avstängd frys när vi var små. Den var låsbar och luckan låste sig så vi hade kanske kvävts 
om inte vår farmor hade hittat oss. En annan gång hoppade jag i vattnet från en brygga och 
visste inte att det var så djupt som det var. Jag kunde inte simma och åkte upp och ner under 
vattenytan tills en man snabbt hoppade i och lyfte upp mig. Jag vet inte om jag varit riktigt 
nära att dö dessa gånger men om ingen uppmärksammat de här episoderna kunde det säkert 
gått illa. 
 
Andra tillfällen när jag varit nära döden var när min farmor, farfar, mormor och morfar dog 
men det har inte förändrat mitt sätt att se på döden. Det kändes däremot konstigt, för det känns 
inte som om det är dom som ligger där. Det känns som ett skal. 
 
Själv skulle jag vilja att döden kom snabbt, oväntat och utan smärta. Jag har funderat om jag 
ska kremeras eller inte. Om jag ska kremeras vill jag att dom ska vara väldigt säker på att jag 
verkligen är död. Jag vill inte vakna upp i ett eldhav, så när jag tänker efter så… 
 
Jag tror att begravningsriten är viktigt för sorgearbetet; att dom som sörjer samlas och får 
sörja tillsammans vid många tillfällen. Min begravning får gärna vara trevlig! Människorna 
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som är där ska umgås och ha det bra eftersom det är dom som har det jobbigt; dom som är 
kvar. Efter det hoppas jag att jag blir ihågkommen som en fantastisk och kärleksfull 
människa; ärlig, modig, omtänksam och rolig. 
 
Om jag möter en anhörig försöker jag lyssna och är noga med att säga att jag ”inte förstår”. 
Jag tror att det är viktigt att bara våga finnas där. Jag tycker vi pratar för lite om döden 
samtidigt som jag tycker att det är bra att vi lever som om vi vore odödliga för då ”lever vi 
livet”. Om vi tror på himmelriket som jag gör, är vi ju odödliga! Vi måste jobba på att leva 
livet ”här och nu”! 
 
 
P-O, 49 år, egen företagare, 1 barn 
 
Jag är inte rädd att dö för egen del men däremot på grund av rädsla för hur det skulle gå för 
mitt barn och mina anhöriga. 
 
Själv var jag nära att dö när jag föddes för jag föddes med fel blodgrupp. Jag har förstås inget 
som helst minne av detta vilket gör att det inte har förändrat mitt sätt att se på döden, men fick 
jag välja skulle jag helst se att döden kom snabbt. 
 
Om jag tror på ett liv efter döden ? Nja, jag vet inte, men skulle gärna födas på nytt som 
tamhund… Jag tror inte att riter kring döden är viktiga. Min begravning vet jag inte heller om 
jag har tänkt så mycket på men det får gärna vara ljus med både klassisk musik och rock. 
Förhoppningsvis blir jag sedan ihågkommen som en trevlig människa. 
 
Träffar jag en anhörig beror mitt bemötande på vem det är och hur väl jag känner personen i 
fråga. Jag försöker känna in hur personen mår och utgår ifrån det. Jag tycker att vi pratar för 
lite om döden i vårt samhälle idag samtidigt som jag tycker att det är viktigt att leva ”här och 
nu” ! När man blir gammal kanske man inte orkar njuta av livet på samma sätt längre. 
 
 
Mia, 46 år, barnskötare, 3 barn 
 
Jag är väldigt rädd för döden och tänker på hur det ska gå för mina barn när jag inte finns. 
Att jag är rädd beror på att jag har proppbenägenhet vilket gör att jag ofta tänker på att det kan 
hända något. För ca 10 år sedan hade jag en propp som gick mellan tredje och fjärde kotan i 
ryggmärgen vilket var mycket allvarligt men jag tror på ett liv efter döden och ser på det som 
”en vacker blomma”. 
 
När människor i min närhet har dött har jag upplevt det som svårt och fruktansvärt tungt och 
det är svårt att acceptera döden när den än kommer, men jag tror inte att det har förändrat mitt 
sätt att se på döden.  
 
Själv har jag inte tänkt på hur jag skulle vilja dö. På min begravning får det däremot gärna 
vara glad musik (gärna Christer Sjögren..), vackra blommor, kista (eftersom jag inte vill 
kremeras). Alla som vill skulle få komma och ta avsked i kyrkan och jag hoppas att jag blir 
ihågkommen som snäll, rättvis och glad. 
 
Begravningsriten och andra riter i samband med döden tror jag är viktiga bara om man så 
själv önskar. 
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När jag möter en anhörig försöker jag att framförallt lyssna. Jag tror att det är bäst att dom får 
prata om det dom vill för stunden. 
 
Jag tycker inte att vi pratar för lite om döden i dag. Det är viktigt att leva i nuet ! Blir man 
sjuk när man blir gammal så kanske man bara tynar bort vilket inte är något som jag önskar. 
 
Barbro, 58 år, dramapedagog, 3 barn, 2 barnbarn 
 
Jag är inte rädd för att dö. Eftersom jag inte vet när eller hur det kommer att ske så vet jag inte 
vad jag i så fall skulle vara rädd för. Dessutom tror jag på ett liv efter döden som är ljust, 
vackert och utan smärta.  
 
Jag har varit med om när människor har gått bort vilket var väldigt ledsamt! Det kändes 
overkligt men det förändrade inte mitt sätt att se på döden. Själv var jag allvarligt sjuk i 
barnkolera när jag var ca 2 mån. men det är inget jag har något minne av. Jag skulle önska att 
jag får vara frisk och aktiv fram till den dagen jag dör och att det sedan blir som att släcka en 
lampa. 
 
Jag har ingen bild av hur jag skulle vilja ha min begravning men jag skulle vilja bli 
ihågkommen för det goda jag har gjort och för roliga saker jag sagt och gjort. 
Begravningsriten tror jag är viktig och en tröst för de anhöriga. I samband med svepningen 
kan det kännas som om man får en möjlighet att göra en sista fin tjänst för den döde. 
 
När jag möter en anhörig försöker jag vara naturlig och prata om det hela. 
Jag tycker att vi pratar för lite om döden i samhället idag, 
 
Ann-Marie, 58 år, musiker, inga barn 
 
Jag hoppas att jag inte är rädd för döden? Att dö är ändå det enda i livet som är säkert och 
oundvikligt. Jag tror att man lever vidare på något sätt, men jag har ingen föreställning om 
hur, men jag tycker också att man lever vidare i de människor man lämnar efter sig. 
 
Själv hade jag ögonblick i tjugoårsåldern då jag i vissa situationer tänkte att ”nu var det nära 
ögat”, samtidigt som jag inte kände mig speciellt rädd för själva döden. En gång, t ex, i 
Amsterdam, när jag var ute och cyklade, hakade handtaget till min väska upp sig i 
dörrhandtaget på en bil som kom körande och då var det nära. När jag fick bröstcancer i 
fyrtioårsåldern kändes det svårare eftersom det är viktigt för mig hur man avslutar sitt liv. Det 
hänger på ögonblicket 
 
När döden väl kommer hoppas jag att jag inte ska behöva dö ensam och att man ska tänka på 
mig som en bra människa. På min begravning vill jag att det ska komma många vänner och 
det ska vara mycket musik. Egentligen ser jag begravningen som viktigare för de anhöriga än 
för den döda själv. Det är ju de som måste leva med förlusten och begravningsriten är viktig 
för att de efterlevande ska kunna bearbeta sorgen på ett aktivt sätt. 
 
På 70-talet förlorade jag en lärare i cancer, som betydde väldigt mycket för mig då. Jag var 
länge otröstlig efter det. När min pappa dog för fyra år sedan kände jag mig inte alls så 
berörd. Jag kanske hade tagit avsked från honom för länge sedan. 
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Innan jag fick cancer tyckte jag att det var svårt att bemöta människor i sorg och att alla fraser 
som man vanligtvis sa till människor som mist en nära anhörig lät så dumma. Efteråt har 
denna händelse givit mig en mycket positiv livskraft, dessutom har jag lärt mig att kunna 
umgås med och stödja människor i samma situation. Det är inte svårt mer att tala om döden. 
 
Jag tycker att vi pratar för lite om döden eftersom det är en oundviklig del av livet, som borde 
få den plats den behöver. Det skulle innebära att många skulle känna mindre rädsla inför den. 
Om man försöker ha en positiv inställning till livet blir kanske känslorna inför döden lättare. 
Så länge man lever måste livet vara värt att leva. Jag har känt människor som varit så otroligt 
rädda för döden för att de varit så rädda för livet och att leva. 
 
Erik, 64 år, egen företagare, 5 barn, 7 barnbarn 
 
Jag är inte rädd för döden eftersom jag har min tro ett evigt liv med Jesus i en annan skepnad. 
Det känns förstås ändå tråkigt men vi borde leva och planera för döden. Vi borde förstå att 
livet är ett val att göra. Livet i sig självt är fåfängt och förgängligt.  
 
Jag hoppas att få somna in när det är dags. Jag tror inte på ritualer kring döden men min 
begravning ska vara en stund för gemenskap och ett tillfälle att minnas. Jag vill gärna bli 
ihågkommen som ”en arbetskarl”!  
 
När jag mött döden dvs när människor i min närhet gått bort har det känts otäckt. 
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Analys och diskussion 
 
 
Nedan analyserar jag och diskuterar intervjusvaren i relation till den litteraturen jag valt att 
behandla i uppsatsen. Analysen och diskussionen är upplagd efter de frågeställningar jag 
inledningsvis ställde. Avslutningsvis tar jag upp några övriga tankar kring döden. 
 
 
Varför är vi rädda/inte rädda för döden ? 
 
Platon sade något om att ”filosofera är att lära sig att dö”10. Kanske är vi inte så rädda för att 
”vara död” som att ”vara döende”. Vägen dit kan te sig oerhört skrämmande. Det är viktigt att 
skilja på detta. Döendet skulle inte vara så farligt om det inte var för att det ledde till döden. 
 
Av de intervjuade svarade nästan samtliga att de inte var rädda för döden. Undantaget var Mia 
som var väldigt rädd för döden och Ann-Marie som ”hoppades att hon inte var rädd”. Lena 
och Erik ville gärna ”somna in” och Bosse och Ann-Marie ville dö bland människor som stått 
dem nära. Ulla, Eva, P-O, Barbro och Sune ville att döden skulle komma ”mitt i steget”, vilket 
av många anses som den ideala döden idag.  
 
Att döden skall komma när man gör något man älskar leder till funderingar om det är rimligt 
att (som man gör inom sjukvården) hålla en människa levande hur länge som helst, för att det 
är ett misslyckande om den människan dör? Ska vi ha rätt att sluta våra liv när vi tycker att 
”nu är det bra”? Kan vi ställa kravet på andra att dom ska ta livet av oss (läkaren t ex)? Går 
det att lagstifta i en sådan fråga? 
 
Arlebrink skriver att människan är utrustad med psykologiska försvarsmekanismer för att 
hålla tankar och känslor under kontroll och för att kunna klara vardagen. Förnekandet att 
döden kan drabba just mig är ett exempel på en sådan mekanism.11

 
I mina intervjuer är det förvånansvärt många som inte är rädda för döden vilket leder tankarna 
till det Arlebrink skriver om förnekande. Den tanken är Lena inne på. Hon säger att hennes 
erfarenhet av att själv ha varit nära att dö fått henne att inse att döden kan komma i vilket 
ögonblick som helst; något hon inte tänkt på så mycket tidigare.  
 
Men om man som många sekulariserade människor ändå är rädd för döden och tror att det inte 
kommer någonting, vad är man då rädd för? Är det att man inte vet ”vad” det är, att det är 
”något” som varar i all oändlighet? Är det tanken på att ”man inte finns till”? Då finns det 
gamla klassiska argumentet att så var det innan man föddes också, då fanns man inte heller 
till. Vad spelar det för roll att det ena är i framtiden och det andra i det förflutna? I bägge 
fallen märker vi ju ingenting. Vi har inget medvetande om någonting, vare sig bakåt eller 
framåt. Det ena bryr vi oss inte så mycket om och man undrar varför? Vad är det som är så 
speciellt med framtiden? Det finns dom som säger att vi psykologiskt är konstruerade så att vi 
är partiska till framtiden. Det är värre att ha en obehaglig händelse framför sig än bakom sig 
men att bli sviken är lika illa nästa vecka som att ”ha blivit sviken”. Så vad är det med 
framtiden som gör att vi tycker det är värre?  

                                                 
10 Platon 
11 Maria Albertsson, Gun Torstensson Nimby. 1999,s.44-45 

 15



Ser vi olika på döden beroende på vilken generation vi tillhör eller är det individuellt ? 
 
Vi har i olika tider olika tankar om vad vi upplever som ett gott liv. Dessa föreställningar 
förändras t ex när vi får barn. Arlebrink skriver om hur det särskilt för kvinnor är svårt att 
lämna små barn. ”Hur skall det gå för barnen när jag inte finns längre”, är en fråga som 
ständigt är aktuell.12

 
Dessa tankar bär både Mia, P-O och Ulla på. Dom är oroliga för hur deras barn ska klara sig 
om dom dör och hoppas att de ska få leva länge nog för att se sina barn växa upp. Elin, som är 
yngst, säger att ju yngre man är desto odödligare tror man att man är. Hon tror också att oron 
blir större när man fått barn och också när man upplevt mer och fått en annan respekt för livet.  
 
Sune, som är äldst, tycker att tankar om döden automatiskt smyger sig på när man blir äldre 
och upplever att ett slags naturlig förberedelseprocess startar. Han tycker dock att det kan vara 
svårt att leva fullt ut när man blir äldre pga. den åldersdiskriminering som finns i vårt 
samhälle, vilken säger att har man uppnått en viss ålder ska man ska bete sig på ett visst sätt. 
Detta är en tanke som också Lena har tänkt, trots att hon är betydligt yngre. Hon tror att vår 
svenska syn på ålderdom gör att många känner sig förbrukade och överflödiga redan i unga 
år. Ulla säger att just närheten till döden, att en anhörig dör, gör att man värderar livet 
annorlunda och inte tar det för givet. 
 
 
Vilken betydelse har en tro i förhållandet till synen på döden ? 
 
Vad man har för föreställning om livet efter detta påverkar också synen på döden och sorgen 
när en nära anhörig dör. Sorgen blir förmodligen betydligt större för den som inte tror att livet 
fortsätter. Skälet är att den som har en livsåskådning också har något att sätta in sina 
upplevelser i. Nu spelar det inte någon roll vilken livsåskådning man bekänner sig till: kristen, 
ateist, humanist, buddhist, etc. Hur åskådningen är utformad är inte det viktigaste, utan det 
som spelar roll är hur väl tankarna är förankrade i den egna personen. 
 
Av de intervjuade har Sune, liksom Bosse och P-O, valt att tro på livet här och nu hellre än ett 
liv efter döden. Bosse tror ändå på ett liv där man fortsätter som ”en del i det goda” och P-O 
kan tänka sig att ”födas som tamhund” i nästa liv. Lena tror på reinkarnation eller ett liv i 
andevärlden och säger att denna tro gör att döden känns mindre sorglig. Hon säger att 
saknaden måste vara större än sorgen när någon dör. Även Elin ser något vackert efter döden, 
men anser ändå att det är svårt att föreställa sig den sorg som drabbar någon som mist en 
anhörig. Erik och Eva tror på ett ”himmelrike” medan Ulla, Barbro och Ann-Marie tror på en 
ljusare tillvaro utan smärta och lidande och att vi lever vidare i en annan form. 
 
Stensnäs skriver i boken ”Att möta döden” om hur människor med svåra lidanden kan längta 
efter döden som en befrielse från alla plågor. Det finns också människor, ofta äldre, som är 
nöjda med sitt liv och beredda att lämna det efter det att de i möjligaste mån har ordnat allt 
efter sig på det sätt de själva önskar med hänsyn till de efterlevande. De är inte rädda för att 
dö.13

 
Om man lyckas finna en förklaring till något oförklarligt och hittar en egen tolkning av 
tillvaron och livet blir det inte nödvändigt att ta hjälp av de psykologiska försvaren för att 
                                                 
12 Arlebrink 1999,s.47 
13 Stensnäs 1987, s.28 
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förtränga tankar om döden och därmed hålla den på avstånd. Tolkningen behöver inte vara 
objektivt sann i någon mening, utan det räcker med att den är subjektivt sann; dvs. sann för 
den som gjort tolkningen.14

 
”Änkesyner”, dvs. att man upplever att man hör, ser eller förnimmer sin make/maka är 
allmänt känt och ändå pratar man väldigt lite om det för folk vill inte uppfattas som tokiga. 
Vissa upplever också inför döden att det kommer någon och hämtar dom, någon som har dött 
tidigare. Detta upplevs INTE som obehagligt och om detta är verklighet eller något man tar 
till för att söka tröst är förstås omöjligt att bevisa. 
 
Även i de de schartauanska kyrkorna har människor berättat om övernaturliga väsen. Just vid 
gränsen mellan liv och död och där den plötsliga döden var vanligare kan dessa frikyrkliga ha 
upplevt störst behov av en sådan tro.15

 
I GT i Bibeln, som utgör rötterna för kristen syn på livet och på döden, uppfattas människan 
som en helhet av kropp och själ. Själen är själva livskraften men föreställningen att själen 
skulle vara värdefullare än kroppen och rentav kunna överleva kroppens död är en främmande 
tanke i GT. Döden framstår i den meningen som helt naturlig när den kommer ”i rätt tid”, dvs. 
efter ett långt och innehållsrikt liv. Däremot ses den som oförklarlig och onaturlig om den 
kommer ”i fel tid”, dvs. i form av sjukdom eller olycka. Då kan den som i Psaltaren, den 
bibliska bönboken, bli föremål för protester och klaganden riktade mor Gud själv. ”Varför 
drabbar detta mig”.16

 
Under århundradena närmast före vår tideräknings början i tiden mellan tillkomsten av GT:s 
yngsta och NT:s äldsta skrifter växer det emellertid fram nya idéer om en kommande tidsålder 
präglad av ett nytt liv efter döden. Jesus och rörelsen kring honom knyter närmast an till 
fariséernas tankar om en uppståndelse för hela människan i form av pånyttfödelse efter det att 
människan som helhet med kropp och själ varit död. Speciellt Johannesevangeliets bild av 
förhållandet mellan liv och död avspeglar en för Jesus karakteristisk hållning. ”Det eviga 
livet” börjar redan i vår tid och består av ett evigt liv tillsammans Gud och guds son Jesus. 
Avgörande är alltså gudsgemenskapen och tron som bär rakt igenom döden och graven.17

 
För den grekiska antiken däremot är människan uppdelad i kropp och själ. Själen uppfattas 
ofta som odödlig medan kroppen är dödlig och förgänglig. Vår tro på reinkarnation har en av 
sina rötter i denna syn på själen som en del i en hel kedja av mänskliga existenser. En annan 
av rötterna till reinkarnationsföreställningen finns i den hinduiska iden om själens vandring 
genom tillvarons olika existensformer. Att enskilda individer existerar framstår i hinduismen 
som något otillfredsställande och måste rättas till.18

 

                                                 
14 Arlebrink 1999, s.69-70 
15 Gustavsson 1994, s.85-92 
16 Arlebrink 1999, s.139-146 
17 Arlebrink 1999, s.139-146 
18 Arlebrink 1999, s.139-146 
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Vilken betydelse har riten ?  
 
När något traumatiskt inträffar har människan ett behov av att, som ett led i bearbetningen, 
ritualisera delar av denna bearbetning, och när en människa dör har vi begravning av den 
döde. Detta har funnits sedan urminnes tider. Under olika tidsepoker och i olika kulturer har 
begravningen skett på olika sätt och någon form av ritualiserat avskedstagande av den döde 
tycks alltid ha ägt rum. 
 
I ”Dödens riter” skriver Jan-Erik Sjöberg om hur man för 70 000 år sedan lade en bukett 
ängsblommor på en neandertalmänniskas grav i grottan vid Shanidar i Iraks högland. Under 
mångtusenåriga boplatslämningar i grottans mynning fann man spåren efter en av de äldsta 
begravningar vi känner. Trots de många årtusenden som skiljer oss från dessa människor är 
omsorgen om den döde välbekant. Den döde har haft en krans av åtta sorters ängsblommor 
kring huvudet - blommor som plockats på slätten nedanför den stora grottan. Fynden från 
Shanidar är inte de enda som tyder på att neandertalmänniskan är den som tidigast utvecklar 
rituella former för begravning av de döda. I grottboplatserna vid La Ferrassie och Le Moustier 
i Dorgogne i Frankrike har man otvetydiga spår av begravningar med rituella inslag.19  
 
De gamla egyptierna trodde sig ha full kontroll över döden. I ”De dödas bok” beskrivs hur 
människan skall förhålla sig till döden. Genom att utarbeta ritualer stod människan inte ensam 
utan det den enskilde utförde i form av offer och ritual var viktigt för honom själv men även 
för samhället. Att utföra olika handlingar som är välkända för alla skapar trygghet i situationer 
där man annars kanske skulle ha känt sig hjälplös. Egyptierna uppfattade döden som en 
process. Övergången från liv till död var för dom inte en klart avskiljbar gräns, utan det var en 
mjuk övergång som ägde rum. De gamla egyptierna hade också en tro på ett liv efter detta och 
mumifieringen av kroppen var ett sätt att uttrycka detta på; kroppen skulle bevaras till den dag 
människan skulle uppstå. Enligt den gamla egyptiska tron behärskade gudarna livet på jorden, 
och det var tillsammans med dem den återuppståndne skulle tillbringa sina dagar.20

 
En begravning var för bara några decennier sedan ofta en offentlig händelse. I dag har 
begravningen alltmer blivit en privat familjeangelägenhet. Allt vanligare blir en ”begravning i 
stillhet”, varmed menas att begravningen inte annonseras utan att endast de närmaste deltar. 
Begravningen bör så vitt det är möjligt ske enligt den avlidnes egna önskemål, vilket står 
uttryckligen i lagen. Borgerlig begravning är ett alternativ som sällan utnyttjas. Den kristna 
begravningen är starkt förankrad i traditionen, och det finns undersökningar som visar att 
många uppfattar den som engagerande och meningsfull. 
 
Förr bar man sorgekläder i ett helt år men i dag så har den här tiden ”krympt”. Idag finns det 
knappt några yttre tecken som visar att en människa sörjer; ett vanligt uttalande är också att 
”sorgen sitter inte i kläderna”. Begravningen skall vara något ljust. Begravningsgästernas 
klädsel ska helst inte vara mörk. Tanken att döden inte skall vara så mörk och dyster uttrycker 
ett behov hos människan, men detta behov är inte ett uttryck för en övertygelse som är 
förankrad i en livsåskådning, utan är i stället ett sätt för människan att försöka kontrollera 
döden. Man tar lugnande för att klara av begravningen, för att inte gråta. Sorgen har ”krympt 
ihop”. 
 
Syftet med en begravning är att ge anhöriga och vänner möjlighet att under vissa speciella 
former ta avsked av den döde. Innehållsmässigt är syftet med begravningen att sätta in det 
                                                 
19 Sjöberg 1994, s.34 
20 Arlebrink 1999, s.174-182 
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som hänt i ett sammanhang som överskrider våra vanliga erfarenheter, men samtidigt ge 
döden en plats i tillvaron som inte gör människan främmande inför den. 
 
När jag frågar de intervjuade om de tänkt på sin begravning svarar samtliga nej, men efter lite 
betänketid har alla en ganska klar bild av hur de skulle vilja ha den. Sune vill att hans barn tar 
hand om honom i stället för en begravningsbyrå. Det ska vara en icke-kyrklig begravning men 
ändå gärna i kyrkan eftersom han tycker om ”kyrkorummets helgd”. Även Elin tycker om 
detta rum. Eva och Ulla har funderat över om de ska kremeras eller inte men Ulla har bestämt 
sig för att hon vill bli begravd hel (ifall att hon skulle behöva sitt kropp i sitt nästa liv)och på 
en plats hon tycker om t ex en skogsbacke. Alla vill gärna att de närmaste finns med och 
musik och blommor hör till. Sune tror att ett visst mått av ritualer är betydelsefulla för 
människor eftersom det är en form av avsked. Elin, Ulla, Eva, Ann-Marie och Barbro tycker 
att det är ett sätt att ta farväl. Barbro ser även svepningen som en möjlighet att göra en sista 
fin tjänst för den döde. Lena däremot tror inte på ritualer eftersom hon ser döden som ett skal. 
 
I ”Dödens riter” skriver Anders Jarlert, docent i kyrkohistoria, att det för kyrkan är en stor 
svårighet att många människor i vår tid inte vill möta döden i dess ”enkla och tunga allvar” 
utan vill lätta upp det som i sig självt inte är lätt – eller inte alls påminnas om döden. Att 
begrava en död närstående utan att påminnas om döden gör också själva livet till något 
skenbart eller overkligt.21  
 
Vad kommer då att hända med begravningsriten framöver? Traditionerna förändras men i 
vilken riktning? I boken ”De sörgende og begravelseriten” funderar författaren Lars Johan 
Danbolt över vad som kommer att hända: 
 

Det är svårt att tänka sig en tillbakavändning till det förprofessionella samfundets traditioner, men den 
treledade grundstrukturen som rymmer utslussningen från hemmet, själva begravningen och 
minnessamlingen efteråt har fortsatt relevans. Detta grundmönster har hållit i sig även om det 
ceremoniella är överfört från hemmet till kyrkorummet och det praktiska har övertagits av 
begravningsbyråerna. 22

 
Hans undersökning har klart pekat på begravningsritens betydelse för sorgeprocessen, varför 
han inte tror att spekulationerna om en av-proffessionalisering och av-institutionalisering av 
begravningsriten är bra för de sörjande. Det är lite som tyder på en omfattande ändring vad 
gäller begravning på andra ställen än i kyrkan t ex ceremonier vid den dödes närmiljö, 
föreningslokaler och liknande. För detta är döden ett alldeles för stort tabu och kyrkan starkt 
förankrad i traditionen. Dessutom har kyrkan genom vårt århundrade definierat sig som en del 
av närmiljön. 
 
 
Skulle vi leva annorlunda om vi pratade om döden? 
 
Elisabeth Kubler Ross var psykiater och världspionjär när det gäller vården av döende. Över 
hela världen har hennes tankar fått stor betydelse för hur vi uppfattar döden och döendet. Hon 
säger: 
 

Det är svårt att dö, och det kommer det alltid att vara, även när vi har lärt oss att acceptera döden som 
en integrerad del av livet, men om vi kan lära oss att betrakta döden i ett annat perspektiv, att åter föra 
in den i vårt liv så att den inte kommer som en fruktad främling utan som en väntad kamrat, då kan vi 

                                                 
21 Jarlert 1994, s.89-193 
22 Danbolt 1998, s.169. Översatt av Meta Sjödin 
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också lära oss att leva meningsfullt – i full insikt om vår ändlighet, om gränserna för vår tid på 
jorden.”23

 
Hon skriver om hur tanken på döden bildar kärnan i alla trosbekännelser, myter och mysterier. 
Alltifrån de indiska Veda-böckerna till våra nutida tänkares verk har huvudsyftet för alla 
filosofer varit att klargöra dödens mening och därmed hjälpa människor att övervinna sin 
fruktan. Det första eposet, det babyloniska Gilgamesh-eposet, och den äldsta kända lyriska 
dikten i världslitteraturen, en dikt av Sapfo, handlade främst om döden. Sokrates, Platon och 
Montaigne har hävdat: att filosofera betyder ingenting annat än att studera dödens problem 
och döden har även inspirerat litteraturen, konsten och musiken.24  
 
Ett sätt att bemästra döden på, och som genomsyrar dagens samhälle, är att förneka 
ålderdomen för att i stället framhålla ungdomen som ett livsmönster. ”Förmågan att leva till 
slutet är mycket beroende av omgivningen” sade Sune i min intervju med honom. ”Finns det 
en åldersdiskriminering runt en som, mer eller mindre tydligt, hela tiden signalerar att man 
uppnått en viss ålder och därför bör bete sig på ett visst sätt, så krävs det stor personlig 
styrka att bortse från det” 
 
Det är t ex sällan man ser äldre i reklamsammanhang, utan det mesta centreras kring ungdom. 
Ålderdom innebär så småningom död och därmed avslutad konsumtion, vilket går emot några 
av de ledande aktörernas, varuproducenternas och reklammakarnas intressen. I flera 
sammanhang uppfattas tom 40-åringar som förbrukade. Ålder och erfarenhet uppfattas inte 
kunna tillföra något, utan uppfattas mest som en belastning. 
 
I en kultur som präglas av dessa värden är det rimligt att döden i stället förskjuts till fiktionens 
värld, där den som dör inte gör det på ett naturligt sätt, utan skjuts, slås eller sprängs ihjäl, 
eller som vaknar till liv igen efter att blivit överkörd av en ångvält, eller som inte tycks kunna 
dö trots att hjärnan efter grundlig misshandel måste vara totalt och oåterkalleligt utslagen. 
Döden blir en konsumtionsartikel, men inte något som har någon relation till verkligheten. 
Döden blir en fiktion.25  
 
Sune anser att det är mycket tråkigt att vi är så dåliga på att dela med oss av det goda i livet att 
många till och med väljer att göra slut på det. Han tycker också att vi pratar för lite om döden. 
”Allt eftersom civilisationen fortskrider fjärmar vi oss från grunderna i livet – och döden är ju 
en av de grunderna.” Därför ser han samtalet om döden som mycket viktigt för att 
avdramatisera den. 
 
Även Lena och Elin anser att vi pratar för lite om döden och tycker att livsåskådningsfrågor 
borde ingå i läroplanen för grundskolan och genom alla årskurser. De övriga: Bosse, Agneta, 
P-O, Barbro, Ann-Marie och Erik håller också med om detta och Bosse säger: ”Ja, vi pratar 
alldeles för lite om döden. De flesta skulle behöva inse att livet är ändligt och leva ett bättre 
liv” 
 
Ulla tror inte att det är nödvändigt att prata om döden men att fundera över den själv. Ann-
Marie, som fick besked om att hon hade cancer 1987 säger att denna händelse gett henne 
positiv livskraft och dessutom lärt henne att kunna umgås med och stödja människor i samma 
situation. Hon tycker inte längre att det är svårt att prata om döden. 

                                                 
23 Kubler-Ross 1988, s.27-28 
24 Kubler-Ross 1988, s.23-25 
25 Arlebrink 1999, s.170-173 
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De anhörigas reaktion 
 
Jag tror att det är vanligt att man inte vet vad man ska säga till någon som har sorg eller som 
säger att ”jag är döende”. Vi har ingen rutin för det. Är det en förnekelse? När man drabbas av 
allvarliga besked måste man reflektera över liv och död vilket inte är så lätt – kanske inte ens 
inom vården. 
 
Arlebrink skriver om hur döden fram till 1700-talet uppfattades som något vardagligt och 
enkelt. Under 1800-talet sker dock en förändring. Från att ha varit något väntat och en högtid 
som omgetts av bestämda ritualer börjar döden upplevas annorlunda. Döden blir något hemskt 
och man ljuger nu för den som bär en livshotande sjukdom och undanhåller sanningen, en syn 
som fortsatt att prägla 1900-talet och vår tid. 
 
I modern tid har lögnen spelat stor roll och kommit att prägla den svårt sjukes sista tid. 
Lögnen har inte bara privatiserat döden utan också fråntagit den sjuke rätten till sin död. Att 
lögnen fick tillträde till sjuksalarna var ingen isolerad företeelse, utan det var ett led i 
förnekandet av döden som sådan. Det fanns även ett annat skäl och det var ”omtanke” om den 
sjuke; man ville inte oroa honom eller henne. Om man höll den sjuke ovetande om situationen 
så skulle han inte behöva tänka på det svåra som väntade. I stället skulle de anhöriga vara fullt 
informerade och vara de starka. En sorts lögnkultur fick fotfäste inom sjukvården.26

 
Att vi har en ångest inför döden är säkert helt naturligt och det finns ett överlevnadsvärde i 
detta. Men det finns också en del av ångesten som är mer eller mindre neurotiskt betingad, 
och det är denna sista som är möjlig att bearbeta. En patient säger: ”Jag ska snart dö”, men 
märker kanske att personen tar illa vid sig och tiger därför till och med inför sjukhus-
personalen. Man tiger om att man är döende eller om sina tankar om döden för att inte göra 
folk generade runt omkring sig. 
 
Därför kan man säga att den som arbetar med människor som befinner sig i en situation som 
kan vara ångestskapande för vårdaren borde bearbeta ångesten så att den inte får negativa 
effekter för den man vårdar. Att bli helt fri från sin dödsångest är knappast möjligt eller 
kanske ens önskvärt, bara man lär sig att hantera den. Det hänger förmodligen också på vilken 
relation de för övrigt har, hur länge de känt varandra osv. Detta är svårt att bedöma innan man 
vet detta, men reaktionen är säkert vanlig. 
 
För den fortsatta bearbetningen av sorgen är det viktigt för de anhöriga att se den döde, 
antingen i direkt anslutning till dödsfallet eller före begravningen. Att se en person som död 
innebär en bekräftelse på att döden verkligen inträffat. Man behöver inte sedan fundera över 
om det som hänt verkligen har hänt. 
 
Även Arlebrink skriver om hur det vid hastiga oväntade dödsfall är mycket viktigt för 
anhöriga att se den döde eftersom det inte funnits tid att förbereda sig inför döden. Man har 
inte heller getts möjlighet att sörja en förväntad död och därför är döden så mycket svårare att 
acceptera. Ett viktigt led i det gradvisa accepterandet består då i att se den döde. 
 
Ofta är det också så att det råder en frid över den döde som inte fanns under hans eller hennes 
sista tid i livet. Ångest, oro, rädsla och smärta kan ha präglat denna tid på ett sådant sätt att 
personen inte var sitt vanliga jag utan upplevdes som främmande. När döden kom medförde 

                                                 
26 Arlebrink 1999, s.170-173 
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det en återgång till ett mer fridfullt utseende, varför det sista synminnet kan vara något man 
bär med sig och som kan ge viss tröst under den svåra tiden efter dödsfallet.27

 
Med tidpunkten för dödsfallet börjar också det egentliga sorgearbetet. Dödsögonblicket är en 
mycket svår upplevelse för den anhörige som får en chock och inte kan tänka klart. Den 
anhörige kan också känna sig mycket ensam, en ensamhet som inte helt går att häva eftersom 
ett förhållande är brutet och som omöjligt går att upprätta igen. Den allra svåraste tiden kan 
vara förbi efter tre eller fyra månader, men man har också att räkna med det s.k. sorgeåret. Att 
acceptera förlusten, inse verkligheten och återknyta till nuet tar tid. Många sörjande kommer 
aldrig så långt utan sörjer resten av sitt liv. Erfarenhet av sorg är dock något som tillhör 
personlighetsmognaden och den sörjande är förhoppningsvis inte svagare efter denna 
erfarenhet, utan starkare.28

 
 
Avslutning 
 
Memento mori, kom ihåg att du ska dö, lyder ett gammalt ordspråk. Detta budskap har 
symboliserats olika i olika tider. Döden som lieman och timglaset möter oss på äldre 
gravstenar och i psalmer men i 1989 års psalmbok saknar man båda metaforerna. Om vi går 
på en kyrkogård ser vi även vallmon, den slocknade facklan och dödens ängel eller allra oftast 
den vita duvan.  
 
Döden byter ansikte och därmed också inställningen till döden. Dödskallen har förvandlats till 
en tuffhetssymbol men möter oss aldrig i dödsannonser. De nya uttrycken vill inte rikta våra 
tankar mot döden utan snarare på möjligheten att fly från den. De flygande fåglarna i 
dödsannonserna kan tydas på många sätt men en fuga mortis; flykt från döden är kanske en 
tolkning. 
 
Om döden förr i tiden ständigt fanns i människors medvetande så döljs den idag för våra ögon 
eftersom de flesta dör på sjukhus. Förr i tiden var också barnen med då man visade liket i 
hemmet, men i dag har många vuxna aldrig sett en död mer än på TV-skärmen. Vi undviker 
ordet död i dödsannonserna och ersätter det med omskrivningar som ”NN har lämnat oss”. I 
hemmet finns det inga tecken på att någon är död. Familjealbumet är kanske det enda 
påtagliga beviset för att den döde någonsin har levat. 
 
Skall man överhuvudtaget som tidigare beklaga sorgen när man möter en sörjande? Vem vet 
om hon eller han verkligen sörjer? Och hur fort skall man glömma den som dött? I ett mobilt 
samhälle är det inte lika lätt att vårda familjegraven som förr. I sorgearbetet är det en stor 
hjälp att ha en grav att gå till för att minnas. Vi kan fly från andras död, men inte från vår 
egen. Hur ska vi förhålla oss till livets sista minuter? Döden själv är varken ond eller god, 
men en nödvändig gräns för oss som individer. Vi står inte ut med det gränslösa eftersom det 
innebär kaos. Därför är det skönt om livet har en gräns. Skönt för oss själva och för våra 
närmaste. Det är djupast sett det som ger livet dess höghet.29  
 
I P C Jersilds bok Slutet berättar han om när maorierna på Nya Zeeland känner slutet närma 
sig. Då samlas en stor del av släkten kring sjukbädden: 

                                                 
27 Arlebrink 1999, s.165-166 
28 Stensnäs 1987, s.61-69 
29 Bringeus 1994, s.30-31 
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Med spänd uppmärksamhet väntar man på den döendes sista ord, och är det en hövding påminns han, 
om det dröjer, att det är hans plikt att yttra sig. Orden på dödsbädden ska ge stammen ledning inför 
framtiden, och ibland är råden tydliga nog. Men de kan också vara dunkla, och blir då genast föremål 
för olika tolkningar som ofta speglar politiska motsättningar. 30

 
Han berättar sedan om hur döendet i den kristna världen under medeltiden hade samma 
offentliga karaktär, Dödsrummet liknade ett scenrum, med sörjande väntande i tysta grupper. 
Den döende var väl förberedd och undervisades i artes morendi, konsten att dö. Han tog 
avsked av de sina och inväntade ”sanningens minut”. I sista stund ansågs den döende befinna 
sig i universums centrum, där allt blev uppenbarat. För ett kort ögonblick kunde även den 
fattige och föraktade vinna allas öra: under ”bleka dödens minut” visste han eller hon vad alla 
andra fick nöja sig med att tro eller ana. 
 
Om det är någonting vi kan vara alldeles säkra på är det att vi alla ska dö. Om vi dör i den 
slutliga meningen att vi inte kommer att finnas, om tiden är linjär eller cyklisk vet vi 
egentligen inte, vi kan bara tro eller ana. 
 
När min son Viktor var fem år funderade han mycket över livet och döden. Han sade: 
”Mamma, hur kunde dagarna börja?” eller ”Hur många år är Gud? Är han fem år?”, 
”Mamma, fyller man år i himlen?”, ”Mamma, varför blev jag människa och inte katt?”, 
”Mamma, sländorna har ett kort liv, dom hinner inte ens fylla år. Myggorna har också ett kort 
liv”, ”Mamma, jag har en bra fråga. Först föds en, sen föds en och sen föds en. Varför blir det 
så?” 
 
Jag avslutar denna uppsats med en sista fundering från Viktor:  
”Mamma, kommer du att dö före mig?” 
Man vet aldrig när man dör. (Mamma) 
”Nej, då blir det ju ingen överraskning!” 
 

                                                 
30 Jersild 1990, s.53-54 
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Sammanfattning 
 

• I mina intervjuer visade det sig att samtliga personer utom två inte var rädda för 
döden. Arlebrink skriver om psykologiska försvarsmekanismer och förnekande. Att 
döden inte kommer att drabba just mig, är ett exempel på en sådan mekanism. 

 
• Det är tydligt att vi ser olika på döden beroende på vilken generation vi tillhör men 

också beroende på vilken erfarenhet vi har av att vara nära döden. Den yngsta 
intervjupersonen säger att ju yngre vi är desto odödligare tror vi att vi är. Hon tror 
också att oron blir större när man fått barn, en tankegång som Arlebrink skriver om. 
Det är också något som tre småbarnsföräldrar i undersökningen oroar sig för. De 
hoppas att de ska leva länge nog att få se dem växa upp. Den äldsta intervjupersonen 
upplever att ett slags naturlig förberedelseprocess startar när man blir äldre, men 
tycker att det kan vara svårt att leva ”fullt ut” pga den åldersdiskriminering som finns i 
samhället. 

 
• Samtliga av de intervjuade har en tro eller en livsåskådning som är väl förankrad. 

Kanske är det en av anledningarna till att de inte är rädda för döden. En av 
intervjupersonerna utgör ett undantag eftersom hon, trots sin tro på något fint efter 
döden, ändå är väldigt rädd men det beror nog främst på hennes oro för barnen. 

 
• De intervjuade har i stora drag en traditionell bild av sin begravning. Danbolt skriver 

om hur ett grundmönster med utslussning från hemmet, begravning och 
minnessamling ”går igen”. Samtliga tycker således att begravningsriten och övriga 
riter är betydelsefulla. Två intervjupersoner utgör här ett undantag och tycker att 
begravningsriterna är överflödiga. Begravningen skall vara något ljust, vilket Jarlert 
skriver om. Han anser att det är en stor svårighet för kyrkan att många människor i vår 
tid vill lätta upp det som i sig självt inte är lätt och inte alls påminnas om döden. Detta 
gör också själva livet till något skenbart. 

 
• Samtliga av de intervjuade, utom en, tycker att vi pratar för lite om döden. En av 

intervjupersonerna säger att de flesta skulle behöva inse att livet är ändligt och leva ett 
bättre liv. Olika tider har haft olika inställning till döden. Fram till 1700-talet 
uppfattades den som något vardagligt och enkelt med allt eftersom medeltalet mellan 
födelse och död har ökat allt mer förnekar vi döden. Samtalet om döden skulle kanske 
avdramatisera detta? 
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Litteratur- och källförteckning 
 
Källor. 
 
Intervjuer av följande elva personer: 
 
Sune 73 år, fotograf , intervjuad den 2/4 2005 
Erik 64 år, egen företagare, intervjuad den 24/3 2005 
Bosse, 62 år, gymnastiklärare, intervjuad den 4/4 2005 
Ann-Marie, 58 år, musiker, intervjuad den 2/4 2005 
Barbro, 58 år, dramapedagog, intervjuad den 4/4 2005 
P-O,49 år, egen företagare, intervjuad den 15/3 2005 
Mia, 46 år, fackligt ombud, intervjuad den 15/3 2005 
Ulla, 45 år, sjukgymnast, intervjuad den 16/3 2005 
Lena, 44 år, fritidspedagog, intervjuad den 20/3 2005 
Eva, 38 år, programledare, intervjuad den 17/3 2005 
Elin, 27 år, lärare, intervjuad den 17/3 2005 
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Inledning


Somliga menar att man aldrig ska tänka på döden, andra att man alltid ska tänka på den. Existentialisterna menade att vi skulle tänka på döden dagligen för att kunna göra något vettigt av vårt vardagliga liv, att vi inte skulle slösa bort det på dumheter. Det finns dock dom som menar att man inte kan tänka på sin egen död, att det inte går; det är ungefär som att titta på solen. Det tycks omöjligt att tänka på sig själv som ”icke-varande” och utan något eget medvetande. Att däremot tänka på det lite mer generellt; att man ska dö, att kroppen så småningom förmultnar osv. är lättare. 

Kanske är det förlusten av det vi betraktar som vår identitet som är det väsentliga. När de dragen försvinner kan vi inte längre tänka oss in i ett tillstånd där våra jag inte finns kvar längre. Men vad är det egentligen som är vår identitet? Det är tankar som uppstår just när man funderar på döden. ”Jag” säger man men vad är egentligen ”jaget”? Man borde kanske skilja på kroppslig död och personlig död? Man kan ju tänka sig att detta sammanfaller, men man kan ju också tänka sig att en människa dör innan kroppen har dött (t ex om man är gravt senil eller har tappat livslusten) En stor del av mänskligheten tror att man överlever den kroppsliga döden, att personen kan finnas kvar efter att kroppen är död. Det kräver att det är skillnad på kroppslig död och personlig död.


Syfte


Syftet med uppsatsen är att, genom intervjuer samt litteraturstudier, belysa olika sätt att se på döden. Jag har intervjuat elva människor i olika åldrar för att se om det hos dem finns en skillnad i sättet att se på döden beroende på var de befinner sig i livet. 


Frågeställningar


· Varför är vi rädda/inte rädda för döden?


· Ser vi olika på döden beroende på vilken generation vi tillhör eller är det individuellt?


· Vilken betydelse har en tro i förhållandet till synen på döden?


· Vilken betydelse har riten?


· Skulle vi leva annorlunda om vi pratade mer om döden?


Metod och material


Min metod har bestått i intervjuer av släktingar, vänner och bekanta samt litteraturstudier. De intervjuade är i olika åldrar, mellan 27 och 73 år och utgörs av fyra män och sju kvinnor. Yrkeskategorierna är fotograf, musiker, programledare, lärare, sjukgymnast samt egna företagare. Att det blev just dessa personer beror på att jag ville få fram så ärliga och uppriktiga svar som möjligt! Jag tänkte att det skulle det vara lättare att uppnå detta om det var människor som stod mig nära och som därför vågade besvara mina frågor. Frågor som av en okänd kanske skulle ha upplevts känsliga att besvara.


De personer jag tänkt ställa mina frågor till ville ha tid på sig att fundera och reflektera varför jag delade frågorna som en enkät och därefter återkom för en intervju. I kursboken Kvalitativ metod och vetenskapsteori av Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson står följande: ”Att se människan som unik är en nödvändig förutsättning för den kvalitativa ansatsen”. Jag har, i mina intervjuer, försökt utgå från detta utan förutfattade meningar och utan att ”lägga svaret i munnen” på de medverkande. Vi möter aldrig något eller någon förutsättningslöst så jag har försökt medvetandegöra min egen förförståelse. Detta eftersom min undersökning grundar sig på ”en verklig undran” som grundar sig på egna erfarenheter av dödsfall i min närhet. Genom min sammanställning har jag försökt finna mönster som kan generaliseras trots att den enskilda människan är unik och hennes livssituation är unik, vilket väcker nya frågor! Samtidigt har varje människa och varje livssituation drag och förhållanden som delas av andra.


De frågor jag ställde till intervjupersonerna var:


Är du rädd för att dö?


Har du själv varit nära att dö?


Har någon i din närhet dött eller varit nära att dö någon gång?


Har du tänkt på hur du skulle du vilja dö?


Har du tänkt på hur du skulle vilja ha din begravning?


Tror du att det är viktigt med ritualer kring döden?


Tror du på ett liv efter döden?


Hur bemöter du en människa som mist en nära anhörig?


Instämmer du i dessa två påståenden om döden?:


- ”Vi pratar för lite om döden i vårt samhälle idag” 


- ”Vi lever som om vi vore odödliga”

Gör man sig ”död” genom att inte leva fullt ut?


Har du några övriga tankar om döden som du vill dela med dig av?

Jag har läst följande litteratur i ämnet: Döden av Elisabeth Kubler- Ross som är en antologi texter av både ”experter” och vanliga människor. I Dödens riter skriver en rad arkeologer, historiker, litteraturvetare, religionshistoriker och museiarbetare om sörjandets psykologi. Jag har även läst Att möta döden av Inge Stensnäs, Slutet – Om dödens höghet och låghet av Lars Ardelius och PC Jersild, Döden och döendet – Etiska, existentiella och psykologiska aspekter av Jan Arlebrink samt De sörgende og begravelseriten – En religionspsykologisk studie av Lars Johan Danbolt. 


Disposition


Denna uppsats kommer efter dessa inledande delar om syfte och metod att innehålla en redovisning av de svar de intervjuade gav varefter det följer en analys och diskussion kring dessa kontra de litteraturstudier jag gjort. Framförallt kommer jag att analyser likheter och skillnader. Slutligen följer sedan en sammanfattning av uppsatsens innehåll och resultat.

Redovisning


Bakgrund


I Talmud säger Rabbin Nachman till Rava:


När Rava satt bredvid rabbin Nachmans dödsbädd, visste han att rabbin Nachman strax skulle somna in. Rabbin Nachmann sade till Rava: ”Säg till dödsängeln att han inte skall plåga mig”. Rava svarade: ”Du är en ärans man, du får prata med honom själv”. Rabbin Nachman sade: ”Vem är ärad, vem är hedrad, vem är märkvärdig inför dödsängeln?”.Just när rabbin Nachman till sist somnade in, sade Rava: ”Kom tillbaka och berätta för mig om döden!” Rabbin Nachman kom faktiskt tillbaka och visade sig inför Rava i en dröm. Rava frågade: ”Led du mycket smärta?” Rabbin Nachman svarade: ”Det var lika lätt som att ta ett hår från en mjölkkanna! Om Herren dock skulle säga till mig: ”Gå tillbaka till världen som tidigare” skulle jag inte vilja gå. Dödsångesten är bara för stor där.2

Judendomen betonar att vi är en del av alla som kom före oss och alla som kommer efter oss, och som individer är vi inte så oerhört viktiga. 


Människan har genom historien hanterat döden på olika sätt och idag tycks människans relation till döden vara ångest. Vi tar avstånd från döden och försöker låtsas som om den inte finns för att på så sätt bemästra den. Födelsen firas men döden ses med fruktan i vårt moderna samhälle. I biologisk mening är ju födelsen början till döden eftersom allt organiskt liv så småningom dör.3

I boken Dödens riter berättas om att avståndet mellan födelsen och döden i statistiskt medeltal aldrig varit större i vårt land: 75 år för män och 81 år för kvinnor. Spädbarnsdöden som förr var den vanligaste dödsorsaken har krympt till nästan ingenting. Det säger sig självt att dessa ändrade förhållanden också påverkar vårt sätt att se på döden.4 


Den relation vi har till döden speglas i de seder och bruk som omger den. Utan att egentligen vara kristna ritualiserar många människor döden utifrån ett kristet perspektiv. Att i vardagen reflektera över tillvaron på detta sätt är annars främmande, men inför döden använder sig många av det. När man inte har en ritual och ett språk som räcker till finns det inget som döden kan relateras till och då är det lätt att vända sig till en åskådning som man tror kan ge tröst.5 


Lars Johan Danbolt skriver i sin bok De sörgende og begravelseriten om värdet av ett ”sorge- språk”. Han menar att finns ett stort oarbetat forskningsfält som berör både sorgforskning och religionspsykologi, men också praktisk teologi och lingvistik. Studier har visat att psalmerna med metaforer från grundläggande familjerelationer eller naturen är ett språk som uttrycker erfarenhetsrelaterad kunskap om sorg. Dessa är knutna till verkliga upplevelser och skiljer sig klart från psykologibegrepp som ”kriser”, ”faser” och ”reaktioner”. De är också en del av kyrkans religiösa språk .6

Han menar att vi naturligtvis fortfarande behöver det psykologiska språket kring döden men om kompetensen när det gäller död, sorg- och begravningsriter ska kunna tillvaratas krävs det ett öppnare språk som ger rum för associationer och mänsklig erfarenhet från ett större livssammanhang.


Sorgen är, som människan, unik och sorgen, som döden, oberäknelig. Sorgen kan överrumpla oss långt efter det att vi förlorat en anhörig eller nära vän. I den gamla tidens storfamiljer var det många som deltog i sörjandet och fanns nära den drabbade. Nu är man lämnad till sig själv. Människor sörjer även när döden inte är den direkta orsaken. Någon har sagt att ”sorg orsakas av ”att vi förlorar något av det, som en gång varit ett med oss själva”. Så kan t ex en skilsmässa innebära ett sorgearbete. Den sorg som orsakas av döden innebär att de anhöriga sörjer redan innan patienten är död vilket gör riterna kring deltagandet i dödsprocessen och begravningen till en viktig del i sorgearbetet.7

Kerstin Wallin skriver i Dödens riter om hur ett sorgearbete kan delas in i fyra faser: chock, reaktion, reparation och nyorientering. Varje fas varierar i längd och intensitet från person till person. Sorgen är något högst privat samtidigt som den speglar människans förhållande till omgivningen. Den som ser positivt på sig själv har lättare att möta sorg och förlust än den som anser sig vara drabbad av ödet. Forskning kring sorg och sorgearbete visar också att det mera är förhållandet till verkligheten än det himmelska som styr sorgen. Ju större delaktighet en människa känner i tillvaron, desto större möjlighet har hon att mogna i sin sorg. En människa som har funnit sin plats i samhället har också lättare att integrera sorgen i sitt liv.8

Döendet är ändå unikt och döden är en unik händelse för varje människa, liksom människan är en unik varelse. Döden är därför aldrig väntad även om man kan tro det ibland. Att en människa dör är alltid lika overkligt och obeskrivligt smärtsamt.Denna människa är föralltid oersättlig.


Kersti Björkman skriver igenkännande i sin dikt:


Jag känner och jag känner. Känner igen dig. Men dom har kammat


Håret åt fel håll. Vi rufsar till det lite. Småpratar, tiger, snorar, ser.


Jag rör din nakna axel, du är ändå inte här. Allt är åt fel håll.


Stensorg Blomsorg Vintersorg Florsorg Snorsorg Skrattsorg


Stirrsorg Argsorg Sparksorg Långsorg Blötsorg Torrsorg Nattsorg


Solsorg Lättsorg Ölsorg Svårsorg Ensamsorg Skriksorg Tystsorg


Jordsorg Finsorg och Fulsorg Sorgkant


Dörren öppnas och vi går in. Nu är jag i det där rummet.


In mellan levande ljus och en vaktmästare. Bland levande ljus går jag


Tills ledstången tar slut. In i det där mörkret, mot mitten, där du


Väntar under svala lakan. Där du helt enkelt inte finns.


En dag på bussen tänker jag på kroppar. Att någon just nu rör vid


Dig med sina händer. I ett särskilt rum, där kroppar hanteras; tvättas


Och kläs som spädbarn. Att du tas omhand av någon som


Dagligen sysslar med kroppshantering. Jag tänker på att hon ska

Tvätta dig mellan tårna och sätta en minneslapp där.

Gråterskans yrke vore kanske något att tänka på. Jag skulle gå före


Och blöta ner marken åt dom sörjande. Fukta den dammiga jorden,


Göra lera. Det kunde plaska och stänka. Vattnet skulle blanda sig


Med askan och gå att forma till något. En gök kanske. Som flög iväg


Och satte sig på graven.9 


Sune, 73 år, fotograf, 3 barn, 2 barnbarn 


Döden är en del av livet. Jag har valt att bejaka livet eftersom jag inte tror på ett liv efter detta. När någon i min närhet har dött har det haft en avdramatiserande verkan, och det kändes förtroendefullt att få vara med. Själv skulle jag vilja dö ”mitt i steget”.


Jag vill inte bli bortlämnad till en begravningsbyrå, utan skulle helst se att mina barn tog hand om mig, och min begravning skulle vara en icke-kyrklig begravning – gärna i kyrkan, helst med levande musik och lyrik som jag själv fått bestämma. Jag tycker om kyrkorummets helgd. Mina vänner och andra människor jag kommit i kontakt med skulle, av egen vilja, komma dit och sitta en stund i eftertanke. Jag skulle gärna vilja bli ihågkommen med ”ett varmt leende”

Jag tror att ett visst mått av ritualer är betydelsefulla för människor. Det är ju en form av avsked, och avsked i alla former har alltid haft sina ritualer. Det är slutet på en ”epok” i människors samvaro.


Idag tror jag att vi pratar för lite om döden, och allt eftersom den s.k. civilisationen fortskrider fjärmar vi oss från grunderna för livet – och döden är ju en av de grunderna. Därför tror jag att samtalet om döden är viktigt för att avdramatisera den. Men i stället tycks det som om vi krampaktigt försöker dölja den.


Att vi lever som om vi vore odödliga är väl därför ganska sunt enligt mitt sätt att se. När vi lever så bör vi leva fullt ut – så mycket vi nu kan. I livets slutskede smyger sig i alla fall automatiskt tankarna på det förestående slutet in – ett slags naturlig förberedelseprocess startar, utan att ett bejakande av livet därför upphör. Kanske kan man likna det vid vinet som mognar mer och mer; det har olika kvaliteter beroende på ålder, men till slut ska det ju ändå drickas.


Förmågan att leva ända till slutet är mycket beroende av omgivningen. Finns det en åldersdiskriminering runt en som, mer eller mindre tydligt, hela tiden signalerar att man uppnått en viss ålder och därför bör bete sig på ett visst sätt, så krävs det stor personlig styrka för att bortse från det.


Det smärtar mig mycket att vi är så dåliga på att dela med oss av det goda i livet, och att p.g.a. det så många inte får tillräcklig substans i sitt liv, så vi blir isolerade och kanske t.o.m. väljer att göra slut på det.”

Lena, 44 år, fritidspedagog, inga barn


Jag tror på ett evigt liv antingen i andevärlden eller genom reinkarnation, men jag har aldrig varit nära eller sett en död människa någon gång.


Själv har jag varit nära döden två gånger; en gång i en bilolycka som kunde ha slutat med döden. Jag krockade med en långtradare och hamnade under den, men jag hade ”änglavakt” och klarade mig med mindre skador.


Innan jag opererade in en pacemaker hade jag också tur! Jag var ute och körde bil den gången också när jag hastigt fick köra in till sidan av vägen för mitt hjärta slutade plötsligt att slå. Jag upplevde en enormt obehaglig känsla och tyckte att jag såg någon slags tunnel, men så började hjärtat lika plötsligt att slå och allt blev som vanligt igen. Min erfarenhet av att vara nära att dö har fått mig att inse att döden kan komma i vilket ögonblick som helst, och när den dagen väl kommer önskar jag att jag får somna in fridfullt.


Jag tror inte på ritualer kring döden, döden är bara ett skal men min begravning skulle vara för den närmaste familjen, nära vänner, musik och levande ljus men inte så mycket blommor. Jag skulle gärna vilja bli ihågkommen som en givmild, vänlig själ.


När jag möter någon som mist en nära anhörig beklagar jag sorgen och försöker att vara som vanligt eftersom jag förmodar att jag inte att jag är den drabbades enda kontakt. Personen i fråga får prata om han eller hon vill så lyssnar jag gärna.


Jag tycker att vi pratar för lite om döden i vårt samhälle idag och kanske skulle livsåskådningsfrågor ingå i läroplanen för grundskolan och genom alla årskurser. Vi inser alla att vi ska dö men tror nog att det ligger långt borta och har svårt att inse att det kan ske precis när som helst, kanske i nästa sekund.


Att kunna leva till slutet borde vara lättare med åren (det sägs ju att man blir klokare med åren…), men många blir nog hämmade av sjukdom och depressioner. Vår svenska syn på ålder och ålderdom gör det inte bättre och många kanske känner sig förbrukade och överflödiga redan i relativt unga år.


Eftersom jag tror på ett evigt liv tycker jag inte att döden känns så ”sorglig” som många andra. Givetvis känner jag mig oerhört ledsen men saknaden känns större än sorgen eftersom jag är övertygad om att den döde lever vidare i någon form.


Jag tror att man kan hamna i chock eller trauma när man ställs inför det plötsligt oväntade eller väntade(vid sjukdom). Kanske kan man känna sig drabbad och frågor som ”varför jag”, ”varför vi” dyker upp. Jag känner ändå en stor tillit till att allt är som det är tänkt att vara och att det trots allt finns en mening med allt.”

Elin, 27 år, lärare, inga barn


Jag har aldrig varit speciellt rädd för döden eftersom jag tror på något vackert efteråt. Kan inte säga vad, men jag tycker inte att dö känns som något skrämmande. Jag var med när min farmor och farfar dog och jag var också med när en för mig okänd person dog på ett ålderdomshem när jag sommarjobbade där .


Jag har en ganska stark känsla av att detta vi upplever här inte är det sista eller det enda. Jag ser det efter döden som något ljust och positivt, även om det är en förlust för de som förlorar personen. Däremot har jag blivit mer rädd för att dö sedan jag träffade min man för jag vill inte försvinna bort från honom. Jag kan dock känna rädsla för att någon i min närhet ska dö.


Jag var själv nära att dö när jag var liten och hamnade i vattnet och inte kunde simma. En kort sekund hade jag en känsla av att det var slut på livet men jag blev snart räddad. Själv skulle jag vilja dö gammal, men inte så gammal att jag hunnit bli sjuk.


Jag tror att det är viktigt med ritualer kring döden.. Detta beror förstås på vilken tro man har och om man inte har någon speciell tro, så tror jag att man har sina sätt att ta farväl av en död människa på ändå. Man vet att man inte ska ses på jorden igen och då tror jag att man känner att man vill ta farväl på ett speciellt sätt.


Vid min begravning skulle mina nära och kära ska vara där och det skulle vara en lugn och fin begravning där man kanske spelar någon låt eller läser en dikt som man vet eller tror att jag skulle ha gillat. Jag vill också att det ska vara i kyrkan eftersom kyrkan är ett vackert och fridfullt rum.


Jag har inte tänkt mig att bli ihågkommen på något speciellt sätt. Folk får minnas mig som dom själva vill. Jag vet att jag har både bra och dåliga sidor. Jag tror att det är lättare att acceptera och se de sidorna som varit dåliga med glimten i ögat när personen inte finns längre. Jag hoppas dock att jag bidragit med lite roliga saker i livet så att folk får dra på smilbanden när de tänker på mig.


Jag tycker att vi pratar för lite om döden. Vi är väldigt fokuserade på födelse och liv, men döden är också något naturligt som vi alla förr eller senare stöter på antingen i vår närhet eller till slut; vi själva. Man borde prata mer om döden i skolan och hur våra ritualer kring den ser ut i vårt samhälle och i andras. Kanske också hur man hanterar döden på olika sätt; vad är död och vad kan det innebära


Om vi lever som om vi vore odödliga…? Svårt… ju yngre man är desto mer odödlig tycks man tro att man är. Jag tror att oron för att dö blir större när man får barn och att man då blir försiktigare. Även ju mer man är med om; tex äldre personer som har haft ett långt liv och genomgått mycket har kanske större respekt för livet, och är därför mer försiktig. Men man måste ju våga leva också och jag tror inte att man tänker på döden som att det kan ligga nära en själv eller när som helst kan hända en själv. Därför blir det en chock när någon i ens närhet eller någon man känner till dör. Man förstår liksom inte att det kan hända.


Ingen kan säga att någon lever fullt ut eller inte. Det måste ju vara upp till var och en att leva sitt liv som man vill. Vissa kanske inte vill ha ett lika aktivt och händelserikt liv utan nöjer sig med väldigt lite. Jag tror att man kan leva ut sina liv på olika sätt. Att inte ta för sig och göra saker kan anses som lättja eller att inte leva fullt ut. Men olika personer är olika benägna eller har olika motivation till att göra saker. Att drömma är också en del av livet, tycker jag, sedan är det upp till var och en om man lever ut sina drömmar eller inte, beroende på förmåga och förutsättningar. Givetvis har man även ansvar som människa gentemot andra människor och det samhälle man lever i. Men åter igen så beror det på förmåga och förutsättningar vad man tar för sig, orsak och verkan…


Frågor om liv och död är inte helt enkla att ta ställning till. Särskilt döden är inte ett ämne som man samtalar så mycket om och därför kanske inte har reflekterat så djupt kring. Däremot kan jag säga att jag kan vara rädd för att någon i min närhet ska dö. Att förlora någon nära, det är svårt att föreställa sig den sorgen. När jag möter någon som mist en nära anhörig försöker jag känna av läget, visa att jag bryr mig och finns där för att lyssna om den människan vill.


Ulla, 45 år, sjukgymnast, ett barn

Jag är inte rädd för själva döden men jag är rädd att dö innan min son står på egna ben. Döden som företeelse känns lite spännande, att få veta vad som egentligen händer, hur det känns och om det känns. Dessutom är döden en del av livet som sannolikt går vidare i en annan form.

Själv har jag upplevt döden när pappa och mormor dog samt när några kompisar och även en arbetskamrats barn gick bort. Jag var med och tvättade och badade mormor när hon skulle läggas ner i kistan. Sorgen var tärande med det var ändå något rofyllt över det hela. Min son var också med och sa: ”hon kändes lite kall”.


Jag har också vakat över, för mig, okända människor (när jag arbetade på sjukhus) och varit med i själva dödsögonblicket. Det har synts tydligt och exakt när personen har dött. Det är som om något lämnar kroppen och lyfter, stannar kvar i rummet och ser på. Det är tydligt och påtagligt! En gång hade jag somnat på min post hos en kvinna som hade sk.”cheyenne”-strokeandning dvs långa andningsuppehåll mellan djupa andetag. Något väckte mig precis när hon drog det sista andetaget och genast visste jag att hon hade dött. Något lämnade kroppen i det ögonblicket och kroppen föll i ro


Det här har inte förändrat mitt sätt att se på döden men mitt sätt att se på livet. Livet måste vara värt att leva annars är det bättre att dö. När unga och barn dör påminns man om att livet kan vara väldigt krasst och till synes meningslöst men det väcker också funderingar hur man skall få livet meningsfyllt. Det är viktigt att ta vara på varje minut och njuta av det lilla i tillvaron.


Själv har jag aldrig varit nära att dö. Fick jag önska hur det skulle ske skulle döden komma snabbt och oväntat och dessutom skulle jag vilja vara rik (så att min sons framtid skulle vara tryggad) Mina tankar på hur jag skulle vilja bli begravd har förändrats under livets resa. Förut ville jag bli bränd och spridd över vattnet men nu känns det splittrande. Nu vill jag bli nedgrävd hel utifall att jag, trots allt , behöver skalet till något i nästa fas.

Begravningen ska vara enkel, helst i någon skogsbacke eller i något naturområde (gärna på min egen tomt) som jag trivts på. Någon klok människa kunde få säga några visa ord till oreligiös musik. Kanske skulle jag åka häst dit!? Sedan skulle människor gärna få komma ihåg mig med glädje! Jag ser begravningsriten som viktig, som konkreta göromål i en i övrigt overklig tid. Den påminner om att livet går vidare fast det känns som om det har stannat upp.


Hur jag bemöter anhöriga är väldigt beroende av vem det är och vem som dog. Om det var en väntad död, dvs att det var någon som var gammal och kanske sjuk känns det inte så svårt eftersom man då kan uppleva att döden kom som en befrielse. Om det däremot är som när en arbetskamrat till mig hade en son som dog i ung ålder tyckte jag att det var jättesvårt.


Jag tror inte att det är nödvändigt att prata om döden men däremot behöver man fundera över den själv. Vissa lever som om de vore odödliga och andra med en ständig dödsångest. Man behöver ”ha kontakt” med sin egen död för att kunna leva ett bra liv för om rädslan för döden blir för stark vågar man inte leva. Då kanske man tycker att allt är ”livsfarligt”, och tar kanske, paradoxalt nog, sitt liv.


Det är viktigt att leva här och nu! Vi kan aldrig föreställa oss hur det blir i framtiden eftersom vi inte vet hur vi känner oss när vi blir äldre och krafterna tryter. Vi kanske inte ens har viljan att leva på det sätt vi nu föreställer oss vad som är att leva. Att leva när jag blir 90 år är kanske att klara av att stiga upp och fortfarande klara att sitta.


Bosse, 62 år, gymnastiklärare, 2 barn, 2 barnbarn


Jag är inte ett dugg rädd för att dö, men skulle helst dö utan smärta. Det är ingen idè att oroa sig för något som man inte vet någonting om och den som är trygg i sitt liv har inga svårigheter att möta döden. Själv tror jag inte på något fortsatt liv efter döden men skulle gärna bli en del i det goda.


Jag har själv aldrig varit nära att dö själv men alla i generationen före mig är borta och jag har haft förmånen att ha fått vara där när de har lämnat detta liv. Det har alltid kännts naturligt och varit vackra ögonblick!


Min begravning får gärna vara vacker, ljus och glad med de allra närmaste närvarande och jag hoppas bli ihågkommen som någon som betytt mycket för mina nära och kära. Jag tror inte på ritualer kring döden utan rekommenderar närvaro och visshet.


Hur man närmar sig en anhörig beror på vilken relation man har haft till den personen tidigare men jag försöker vara naturlig. Det är svårt att generalisera i den frågan. Jag tycker att vi pratar alldeles för lite om döden i dagens samhälle. De flesta skulle behöva inse att livet är ändligt och leva ett bättre liv.

Eva, 38 år, programledare, 1 barn


Jag är inte rädd för döden för att jag tror att man kommer till en bättre värld, en ljus och vacker värld ;himmelriket! Jag har funderat över reinkarnation men har släppt den tanken. Den verkar konstig! Jag tror på ett liv efter döden som är tusen gånger bättre än i den här fasansfulla och mörka världen.


Jag har själv varit nära döden några gånger. En gång var när jag och min syster gömde oss i en avstängd frys när vi var små. Den var låsbar och luckan låste sig så vi hade kanske kvävts om inte vår farmor hade hittat oss. En annan gång hoppade jag i vattnet från en brygga och visste inte att det var så djupt som det var. Jag kunde inte simma och åkte upp och ner under vattenytan tills en man snabbt hoppade i och lyfte upp mig. Jag vet inte om jag varit riktigt nära att dö dessa gånger men om ingen uppmärksammat de här episoderna kunde det säkert gått illa.


Andra tillfällen när jag varit nära döden var när min farmor, farfar, mormor och morfar dog men det har inte förändrat mitt sätt att se på döden. Det kändes däremot konstigt, för det känns inte som om det är dom som ligger där. Det känns som ett skal.


Själv skulle jag vilja att döden kom snabbt, oväntat och utan smärta. Jag har funderat om jag ska kremeras eller inte. Om jag ska kremeras vill jag att dom ska vara väldigt säker på att jag verkligen är död. Jag vill inte vakna upp i ett eldhav, så när jag tänker efter så…


Jag tror att begravningsriten är viktigt för sorgearbetet; att dom som sörjer samlas och får sörja tillsammans vid många tillfällen. Min begravning får gärna vara trevlig! Människorna som är där ska umgås och ha det bra eftersom det är dom som har det jobbigt; dom som är kvar. Efter det hoppas jag att jag blir ihågkommen som en fantastisk och kärleksfull människa; ärlig, modig, omtänksam och rolig.


Om jag möter en anhörig försöker jag lyssna och är noga med att säga att jag ”inte förstår”. Jag tror att det är viktigt att bara våga finnas där. Jag tycker vi pratar för lite om döden samtidigt som jag tycker att det är bra att vi lever som om vi vore odödliga för då ”lever vi livet”. Om vi tror på himmelriket som jag gör, är vi ju odödliga! Vi måste jobba på att leva livet ”här och nu”!


P-O, 49 år, egen företagare, 1 barn


Jag är inte rädd att dö för egen del men däremot på grund av rädsla för hur det skulle gå för mitt barn och mina anhöriga.


Själv var jag nära att dö när jag föddes för jag föddes med fel blodgrupp. Jag har förstås inget som helst minne av detta vilket gör att det inte har förändrat mitt sätt att se på döden, men fick jag välja skulle jag helst se att döden kom snabbt.


Om jag tror på ett liv efter döden ? Nja, jag vet inte, men skulle gärna födas på nytt som tamhund… Jag tror inte att riter kring döden är viktiga. Min begravning vet jag inte heller om jag har tänkt så mycket på men det får gärna vara ljus med både klassisk musik och rock. Förhoppningsvis blir jag sedan ihågkommen som en trevlig människa.


Träffar jag en anhörig beror mitt bemötande på vem det är och hur väl jag känner personen i fråga. Jag försöker känna in hur personen mår och utgår ifrån det. Jag tycker att vi pratar för lite om döden i vårt samhälle idag samtidigt som jag tycker att det är viktigt att leva ”här och nu” ! När man blir gammal kanske man inte orkar njuta av livet på samma sätt längre.


Mia, 46 år, barnskötare, 3 barn


Jag är väldigt rädd för döden och tänker på hur det ska gå för mina barn när jag inte finns.


Att jag är rädd beror på att jag har proppbenägenhet vilket gör att jag ofta tänker på att det kan hända något. För ca 10 år sedan hade jag en propp som gick mellan tredje och fjärde kotan i ryggmärgen vilket var mycket allvarligt men jag tror på ett liv efter döden och ser på det som ”en vacker blomma”.


När människor i min närhet har dött har jag upplevt det som svårt och fruktansvärt tungt och det är svårt att acceptera döden när den än kommer, men jag tror inte att det har förändrat mitt sätt att se på döden. 


Själv har jag inte tänkt på hur jag skulle vilja dö. På min begravning får det däremot gärna vara glad musik (gärna Christer Sjögren..), vackra blommor, kista (eftersom jag inte vill kremeras). Alla som vill skulle få komma och ta avsked i kyrkan och jag hoppas att jag blir ihågkommen som snäll, rättvis och glad.


Begravningsriten och andra riter i samband med döden tror jag är viktiga bara om man så själv önskar.


När jag möter en anhörig försöker jag att framförallt lyssna. Jag tror att det är bäst att dom får prata om det dom vill för stunden.


Jag tycker inte att vi pratar för lite om döden i dag. Det är viktigt att leva i nuet ! Blir man sjuk när man blir gammal så kanske man bara tynar bort vilket inte är något som jag önskar.


Barbro, 58 år, dramapedagog, 3 barn, 2 barnbarn

Jag är inte rädd för att dö. Eftersom jag inte vet när eller hur det kommer att ske så vet jag inte vad jag i så fall skulle vara rädd för. Dessutom tror jag på ett liv efter döden som är ljust, vackert och utan smärta. 


Jag har varit med om när människor har gått bort vilket var väldigt ledsamt! Det kändes overkligt men det förändrade inte mitt sätt att se på döden. Själv var jag allvarligt sjuk i barnkolera när jag var ca 2 mån. men det är inget jag har något minne av. Jag skulle önska att jag får vara frisk och aktiv fram till den dagen jag dör och att det sedan blir som att släcka en lampa.


Jag har ingen bild av hur jag skulle vilja ha min begravning men jag skulle vilja bli ihågkommen för det goda jag har gjort och för roliga saker jag sagt och gjort. Begravningsriten tror jag är viktig och en tröst för de anhöriga. I samband med svepningen kan det kännas som om man får en möjlighet att göra en sista fin tjänst för den döde.


När jag möter en anhörig försöker jag vara naturlig och prata om det hela.

Jag tycker att vi pratar för lite om döden i samhället idag,


Ann-Marie, 58 år, musiker, inga barn


Jag hoppas att jag inte är rädd för döden? Att dö är ändå det enda i livet som är säkert och oundvikligt. Jag tror att man lever vidare på något sätt, men jag har ingen föreställning om hur, men jag tycker också att man lever vidare i de människor man lämnar efter sig.


Själv hade jag ögonblick i tjugoårsåldern då jag i vissa situationer tänkte att ”nu var det nära ögat”, samtidigt som jag inte kände mig speciellt rädd för själva döden. En gång, t ex, i Amsterdam, när jag var ute och cyklade, hakade handtaget till min väska upp sig i dörrhandtaget på en bil som kom körande och då var det nära. När jag fick bröstcancer i fyrtioårsåldern kändes det svårare eftersom det är viktigt för mig hur man avslutar sitt liv. Det hänger på ögonblicket


När döden väl kommer hoppas jag att jag inte ska behöva dö ensam och att man ska tänka på mig som en bra människa. På min begravning vill jag att det ska komma många vänner och det ska vara mycket musik. Egentligen ser jag begravningen som viktigare för de anhöriga än för den döda själv. Det är ju de som måste leva med förlusten och begravningsriten är viktig för att de efterlevande ska kunna bearbeta sorgen på ett aktivt sätt.


På 70-talet förlorade jag en lärare i cancer, som betydde väldigt mycket för mig då. Jag var länge otröstlig efter det. När min pappa dog för fyra år sedan kände jag mig inte alls så berörd. Jag kanske hade tagit avsked från honom för länge sedan.


Innan jag fick cancer tyckte jag att det var svårt att bemöta människor i sorg och att alla fraser som man vanligtvis sa till människor som mist en nära anhörig lät så dumma. Efteråt har denna händelse givit mig en mycket positiv livskraft, dessutom har jag lärt mig att kunna umgås med och stödja människor i samma situation. Det är inte svårt mer att tala om döden.


Jag tycker att vi pratar för lite om döden eftersom det är en oundviklig del av livet, som borde få den plats den behöver. Det skulle innebära att många skulle känna mindre rädsla inför den. Om man försöker ha en positiv inställning till livet blir kanske känslorna inför döden lättare. Så länge man lever måste livet vara värt att leva. Jag har känt människor som varit så otroligt rädda för döden för att de varit så rädda för livet och att leva.


Erik, 64 år, egen företagare, 5 barn, 7 barnbarn


Jag är inte rädd för döden eftersom jag har min tro ett evigt liv med Jesus i en annan skepnad. Det känns förstås ändå tråkigt men vi borde leva och planera för döden. Vi borde förstå att livet är ett val att göra. Livet i sig självt är fåfängt och förgängligt. 


Jag hoppas att få somna in när det är dags. Jag tror inte på ritualer kring döden men min begravning ska vara en stund för gemenskap och ett tillfälle att minnas. Jag vill gärna bli ihågkommen som ”en arbetskarl”! 


När jag mött döden dvs när människor i min närhet gått bort har det känts otäckt.

Analys och diskussion


Nedan analyserar jag och diskuterar intervjusvaren i relation till den litteraturen jag valt att behandla i uppsatsen. Analysen och diskussionen är upplagd efter de frågeställningar jag inledningsvis ställde. Avslutningsvis tar jag upp några övriga tankar kring döden.


Varför är vi rädda/inte rädda för döden ?


Platon sade något om att ”filosofera är att lära sig att dö”10. Kanske är vi inte så rädda för att ”vara död” som att ”vara döende”. Vägen dit kan te sig oerhört skrämmande. Det är viktigt att skilja på detta. Döendet skulle inte vara så farligt om det inte var för att det ledde till döden.


Av de intervjuade svarade nästan samtliga att de inte var rädda för döden. Undantaget var Mia som var väldigt rädd för döden och Ann-Marie som ”hoppades att hon inte var rädd”. Lena och Erik ville gärna ”somna in” och Bosse och Ann-Marie ville dö bland människor som stått dem nära. Ulla, Eva, P-O, Barbro och Sune ville att döden skulle komma ”mitt i steget”, vilket av många anses som den ideala döden idag. 

Att döden skall komma när man gör något man älskar leder till funderingar om det är rimligt att (som man gör inom sjukvården) hålla en människa levande hur länge som helst, för att det är ett misslyckande om den människan dör? Ska vi ha rätt att sluta våra liv när vi tycker att ”nu är det bra”? Kan vi ställa kravet på andra att dom ska ta livet av oss (läkaren t ex)? Går det att lagstifta i en sådan fråga?


Arlebrink skriver att människan är utrustad med psykologiska försvarsmekanismer för att hålla tankar och känslor under kontroll och för att kunna klara vardagen. Förnekandet att döden kan drabba just mig är ett exempel på en sådan mekanism.11

I mina intervjuer är det förvånansvärt många som inte är rädda för döden vilket leder tankarna till det Arlebrink skriver om förnekande. Den tanken är Lena inne på. Hon säger att hennes erfarenhet av att själv ha varit nära att dö fått henne att inse att döden kan komma i vilket ögonblick som helst; något hon inte tänkt på så mycket tidigare. 

Men om man som många sekulariserade människor ändå är rädd för döden och tror att det inte kommer någonting, vad är man då rädd för? Är det att man inte vet ”vad” det är, att det är ”något” som varar i all oändlighet? Är det tanken på att ”man inte finns till”? Då finns det gamla klassiska argumentet att så var det innan man föddes också, då fanns man inte heller till. Vad spelar det för roll att det ena är i framtiden och det andra i det förflutna? I bägge fallen märker vi ju ingenting. Vi har inget medvetande om någonting, vare sig bakåt eller framåt. Det ena bryr vi oss inte så mycket om och man undrar varför? Vad är det som är så speciellt med framtiden? Det finns dom som säger att vi psykologiskt är konstruerade så att vi är partiska till framtiden. Det är värre att ha en obehaglig händelse framför sig än bakom sig men att bli sviken är lika illa nästa vecka som att ”ha blivit sviken”. Så vad är det med framtiden som gör att vi tycker det är värre? 

Ser vi olika på döden beroende på vilken generation vi tillhör eller är det individuellt ?


Vi har i olika tider olika tankar om vad vi upplever som ett gott liv. Dessa föreställningar förändras t ex när vi får barn. Arlebrink skriver om hur det särskilt för kvinnor är svårt att lämna små barn. ”Hur skall det gå för barnen när jag inte finns längre”, är en fråga som ständigt är aktuell.12

Dessa tankar bär både Mia, P-O och Ulla på. Dom är oroliga för hur deras barn ska klara sig om dom dör och hoppas att de ska få leva länge nog för att se sina barn växa upp. Elin, som är yngst, säger att ju yngre man är desto odödligare tror man att man är. Hon tror också att oron blir större när man fått barn och också när man upplevt mer och fått en annan respekt för livet. 

Sune, som är äldst, tycker att tankar om döden automatiskt smyger sig på när man blir äldre och upplever att ett slags naturlig förberedelseprocess startar. Han tycker dock att det kan vara svårt att leva fullt ut när man blir äldre pga. den åldersdiskriminering som finns i vårt samhälle, vilken säger att har man uppnått en viss ålder ska man ska bete sig på ett visst sätt. Detta är en tanke som också Lena har tänkt, trots att hon är betydligt yngre. Hon tror att vår svenska syn på ålderdom gör att många känner sig förbrukade och överflödiga redan i unga år. Ulla säger att just närheten till döden, att en anhörig dör, gör att man värderar livet annorlunda och inte tar det för givet.


Vilken betydelse har en tro i förhållandet till synen på döden ?


Vad man har för föreställning om livet efter detta påverkar också synen på döden och sorgen när en nära anhörig dör. Sorgen blir förmodligen betydligt större för den som inte tror att livet fortsätter. Skälet är att den som har en livsåskådning också har något att sätta in sina upplevelser i. Nu spelar det inte någon roll vilken livsåskådning man bekänner sig till: kristen, ateist, humanist, buddhist, etc. Hur åskådningen är utformad är inte det viktigaste, utan det som spelar roll är hur väl tankarna är förankrade i den egna personen.


Av de intervjuade har Sune, liksom Bosse och P-O, valt att tro på livet här och nu hellre än ett liv efter döden. Bosse tror ändå på ett liv där man fortsätter som ”en del i det goda” och P-O kan tänka sig att ”födas som tamhund” i nästa liv. Lena tror på reinkarnation eller ett liv i andevärlden och säger att denna tro gör att döden känns mindre sorglig. Hon säger att saknaden måste vara större än sorgen när någon dör. Även Elin ser något vackert efter döden, men anser ändå att det är svårt att föreställa sig den sorg som drabbar någon som mist en anhörig. Erik och Eva tror på ett ”himmelrike” medan Ulla, Barbro och Ann-Marie tror på en ljusare tillvaro utan smärta och lidande och att vi lever vidare i en annan form.


Stensnäs skriver i boken ”Att möta döden” om hur människor med svåra lidanden kan längta efter döden som en befrielse från alla plågor. Det finns också människor, ofta äldre, som är nöjda med sitt liv och beredda att lämna det efter det att de i möjligaste mån har ordnat allt efter sig på det sätt de själva önskar med hänsyn till de efterlevande. De är inte rädda för att dö.13

Om man lyckas finna en förklaring till något oförklarligt och hittar en egen tolkning av tillvaron och livet blir det inte nödvändigt att ta hjälp av de psykologiska försvaren för att förtränga tankar om döden och därmed hålla den på avstånd. Tolkningen behöver inte vara objektivt sann i någon mening, utan det räcker med att den är subjektivt sann; dvs. sann för den som gjort tolkningen.14

”Änkesyner”, dvs. att man upplever att man hör, ser eller förnimmer sin make/maka är allmänt känt och ändå pratar man väldigt lite om det för folk vill inte uppfattas som tokiga. Vissa upplever också inför döden att det kommer någon och hämtar dom, någon som har dött tidigare. Detta upplevs INTE som obehagligt och om detta är verklighet eller något man tar till för att söka tröst är förstås omöjligt att bevisa.


Även i de de schartauanska kyrkorna har människor berättat om övernaturliga väsen. Just vid gränsen mellan liv och död och där den plötsliga döden var vanligare kan dessa frikyrkliga ha upplevt störst behov av en sådan tro.15

I GT i Bibeln, som utgör rötterna för kristen syn på livet och på döden, uppfattas människan som en helhet av kropp och själ. Själen är själva livskraften men föreställningen att själen skulle vara värdefullare än kroppen och rentav kunna överleva kroppens död är en främmande tanke i GT. Döden framstår i den meningen som helt naturlig när den kommer ”i rätt tid”, dvs. efter ett långt och innehållsrikt liv. Däremot ses den som oförklarlig och onaturlig om den kommer ”i fel tid”, dvs. i form av sjukdom eller olycka. Då kan den som i Psaltaren, den bibliska bönboken, bli föremål för protester och klaganden riktade mor Gud själv. ”Varför drabbar detta mig”.16

Under århundradena närmast före vår tideräknings början i tiden mellan tillkomsten av GT:s yngsta och NT:s äldsta skrifter växer det emellertid fram nya idéer om en kommande tidsålder präglad av ett nytt liv efter döden. Jesus och rörelsen kring honom knyter närmast an till fariséernas tankar om en uppståndelse för hela människan i form av pånyttfödelse efter det att människan som helhet med kropp och själ varit död. Speciellt Johannesevangeliets bild av förhållandet mellan liv och död avspeglar en för Jesus karakteristisk hållning. ”Det eviga livet” börjar redan i vår tid och består av ett evigt liv tillsammans Gud och guds son Jesus. Avgörande är alltså gudsgemenskapen och tron som bär rakt igenom döden och graven.17

För den grekiska antiken däremot är människan uppdelad i kropp och själ. Själen uppfattas ofta som odödlig medan kroppen är dödlig och förgänglig. Vår tro på reinkarnation har en av sina rötter i denna syn på själen som en del i en hel kedja av mänskliga existenser. En annan av rötterna till reinkarnationsföreställningen finns i den hinduiska iden om själens vandring genom tillvarons olika existensformer. Att enskilda individer existerar framstår i hinduismen som något otillfredsställande och måste rättas till.18

Vilken betydelse har riten ? 


När något traumatiskt inträffar har människan ett behov av att, som ett led i bearbetningen, ritualisera delar av denna bearbetning, och när en människa dör har vi begravning av den döde. Detta har funnits sedan urminnes tider. Under olika tidsepoker och i olika kulturer har begravningen skett på olika sätt och någon form av ritualiserat avskedstagande av den döde tycks alltid ha ägt rum.


I ”Dödens riter” skriver Jan-Erik Sjöberg om hur man för 70 000 år sedan lade en bukett ängsblommor på en neandertalmänniskas grav i grottan vid Shanidar i Iraks högland. Under mångtusenåriga boplatslämningar i grottans mynning fann man spåren efter en av de äldsta begravningar vi känner. Trots de många årtusenden som skiljer oss från dessa människor är omsorgen om den döde välbekant. Den döde har haft en krans av åtta sorters ängsblommor kring huvudet - blommor som plockats på slätten nedanför den stora grottan. Fynden från Shanidar är inte de enda som tyder på att neandertalmänniskan är den som tidigast utvecklar rituella former för begravning av de döda. I grottboplatserna vid La Ferrassie och Le Moustier i Dorgogne i Frankrike har man otvetydiga spår av begravningar med rituella inslag.19 


De gamla egyptierna trodde sig ha full kontroll över döden. I ”De dödas bok” beskrivs hur människan skall förhålla sig till döden. Genom att utarbeta ritualer stod människan inte ensam utan det den enskilde utförde i form av offer och ritual var viktigt för honom själv men även för samhället. Att utföra olika handlingar som är välkända för alla skapar trygghet i situationer där man annars kanske skulle ha känt sig hjälplös. Egyptierna uppfattade döden som en process. Övergången från liv till död var för dom inte en klart avskiljbar gräns, utan det var en mjuk övergång som ägde rum. De gamla egyptierna hade också en tro på ett liv efter detta och mumifieringen av kroppen var ett sätt att uttrycka detta på; kroppen skulle bevaras till den dag människan skulle uppstå. Enligt den gamla egyptiska tron behärskade gudarna livet på jorden, och det var tillsammans med dem den återuppståndne skulle tillbringa sina dagar.20

En begravning var för bara några decennier sedan ofta en offentlig händelse. I dag har begravningen alltmer blivit en privat familjeangelägenhet. Allt vanligare blir en ”begravning i stillhet”, varmed menas att begravningen inte annonseras utan att endast de närmaste deltar. Begravningen bör så vitt det är möjligt ske enligt den avlidnes egna önskemål, vilket står uttryckligen i lagen. Borgerlig begravning är ett alternativ som sällan utnyttjas. Den kristna begravningen är starkt förankrad i traditionen, och det finns undersökningar som visar att många uppfattar den som engagerande och meningsfull.


Förr bar man sorgekläder i ett helt år men i dag så har den här tiden ”krympt”. Idag finns det knappt några yttre tecken som visar att en människa sörjer; ett vanligt uttalande är också att ”sorgen sitter inte i kläderna”. Begravningen skall vara något ljust. Begravningsgästernas klädsel ska helst inte vara mörk. Tanken att döden inte skall vara så mörk och dyster uttrycker ett behov hos människan, men detta behov är inte ett uttryck för en övertygelse som är förankrad i en livsåskådning, utan är i stället ett sätt för människan att försöka kontrollera döden. Man tar lugnande för att klara av begravningen, för att inte gråta. Sorgen har ”krympt ihop”.


Syftet med en begravning är att ge anhöriga och vänner möjlighet att under vissa speciella former ta avsked av den döde. Innehållsmässigt är syftet med begravningen att sätta in det som hänt i ett sammanhang som överskrider våra vanliga erfarenheter, men samtidigt ge döden en plats i tillvaron som inte gör människan främmande inför den.


När jag frågar de intervjuade om de tänkt på sin begravning svarar samtliga nej, men efter lite betänketid har alla en ganska klar bild av hur de skulle vilja ha den. Sune vill att hans barn tar hand om honom i stället för en begravningsbyrå. Det ska vara en icke-kyrklig begravning men ändå gärna i kyrkan eftersom han tycker om ”kyrkorummets helgd”. Även Elin tycker om detta rum. Eva och Ulla har funderat över om de ska kremeras eller inte men Ulla har bestämt sig för att hon vill bli begravd hel (ifall att hon skulle behöva sitt kropp i sitt nästa liv)och på en plats hon tycker om t ex en skogsbacke. Alla vill gärna att de närmaste finns med och musik och blommor hör till. Sune tror att ett visst mått av ritualer är betydelsefulla för människor eftersom det är en form av avsked. Elin, Ulla, Eva, Ann-Marie och Barbro tycker att det är ett sätt att ta farväl. Barbro ser även svepningen som en möjlighet att göra en sista fin tjänst för den döde. Lena däremot tror inte på ritualer eftersom hon ser döden som ett skal.


I ”Dödens riter” skriver Anders Jarlert, docent i kyrkohistoria, att det för kyrkan är en stor svårighet att många människor i vår tid inte vill möta döden i dess ”enkla och tunga allvar” utan vill lätta upp det som i sig självt inte är lätt – eller inte alls påminnas om döden. Att begrava en död närstående utan att påminnas om döden gör också själva livet till något skenbart eller overkligt.21 


Vad kommer då att hända med begravningsriten framöver? Traditionerna förändras men i vilken riktning? I boken ”De sörgende og begravelseriten” funderar författaren Lars Johan Danbolt över vad som kommer att hända:


Det är svårt att tänka sig en tillbakavändning till det förprofessionella samfundets traditioner, men den treledade grundstrukturen som rymmer utslussningen från hemmet, själva begravningen och minnessamlingen efteråt har fortsatt relevans. Detta grundmönster har hållit i sig även om det ceremoniella är överfört från hemmet till kyrkorummet och det praktiska har övertagits av begravningsbyråerna. 22

Hans undersökning har klart pekat på begravningsritens betydelse för sorgeprocessen, varför han inte tror att spekulationerna om en av-proffessionalisering och av-institutionalisering av begravningsriten är bra för de sörjande. Det är lite som tyder på en omfattande ändring vad gäller begravning på andra ställen än i kyrkan t ex ceremonier vid den dödes närmiljö, föreningslokaler och liknande. För detta är döden ett alldeles för stort tabu och kyrkan starkt förankrad i traditionen. Dessutom har kyrkan genom vårt århundrade definierat sig som en del av närmiljön.


Skulle vi leva annorlunda om vi pratade om döden?


Elisabeth Kubler Ross var psykiater och världspionjär när det gäller vården av döende. Över hela världen har hennes tankar fått stor betydelse för hur vi uppfattar döden och döendet. Hon säger:


Det är svårt att dö, och det kommer det alltid att vara, även när vi har lärt oss att acceptera döden som en integrerad del av livet, men om vi kan lära oss att betrakta döden i ett annat perspektiv, att åter föra in den i vårt liv så att den inte kommer som en fruktad främling utan som en väntad kamrat, då kan vi också lära oss att leva meningsfullt – i full insikt om vår ändlighet, om gränserna för vår tid på jorden.”23

Hon skriver om hur tanken på döden bildar kärnan i alla trosbekännelser, myter och mysterier. Alltifrån de indiska Veda-böckerna till våra nutida tänkares verk har huvudsyftet för alla filosofer varit att klargöra dödens mening och därmed hjälpa människor att övervinna sin fruktan. Det första eposet, det babyloniska Gilgamesh-eposet, och den äldsta kända lyriska dikten i världslitteraturen, en dikt av Sapfo, handlade främst om döden. Sokrates, Platon och Montaigne har hävdat: att filosofera betyder ingenting annat än att studera dödens problem och döden har även inspirerat litteraturen, konsten och musiken.24 


Ett sätt att bemästra döden på, och som genomsyrar dagens samhälle, är att förneka ålderdomen för att i stället framhålla ungdomen som ett livsmönster. ”Förmågan att leva till slutet är mycket beroende av omgivningen” sade Sune i min intervju med honom. ”Finns det en åldersdiskriminering runt en som, mer eller mindre tydligt, hela tiden signalerar att man uppnått en viss ålder och därför bör bete sig på ett visst sätt, så krävs det stor personlig styrka att bortse från det”

Det är t ex sällan man ser äldre i reklamsammanhang, utan det mesta centreras kring ungdom. Ålderdom innebär så småningom död och därmed avslutad konsumtion, vilket går emot några av de ledande aktörernas, varuproducenternas och reklammakarnas intressen. I flera sammanhang uppfattas tom 40-åringar som förbrukade. Ålder och erfarenhet uppfattas inte kunna tillföra något, utan uppfattas mest som en belastning.


I en kultur som präglas av dessa värden är det rimligt att döden i stället förskjuts till fiktionens värld, där den som dör inte gör det på ett naturligt sätt, utan skjuts, slås eller sprängs ihjäl, eller som vaknar till liv igen efter att blivit överkörd av en ångvält, eller som inte tycks kunna dö trots att hjärnan efter grundlig misshandel måste vara totalt och oåterkalleligt utslagen. Döden blir en konsumtionsartikel, men inte något som har någon relation till verkligheten. Döden blir en fiktion.25 


Sune anser att det är mycket tråkigt att vi är så dåliga på att dela med oss av det goda i livet att många till och med väljer att göra slut på det. Han tycker också att vi pratar för lite om döden. ”Allt eftersom civilisationen fortskrider fjärmar vi oss från grunderna i livet – och döden är ju en av de grunderna.” Därför ser han samtalet om döden som mycket viktigt för att avdramatisera den.


Även Lena och Elin anser att vi pratar för lite om döden och tycker att livsåskådningsfrågor borde ingå i läroplanen för grundskolan och genom alla årskurser. De övriga: Bosse, Agneta, P-O, Barbro, Ann-Marie och Erik håller också med om detta och Bosse säger: ”Ja, vi pratar alldeles för lite om döden. De flesta skulle behöva inse att livet är ändligt och leva ett bättre liv”

Ulla tror inte att det är nödvändigt att prata om döden men att fundera över den själv. Ann-Marie, som fick besked om att hon hade cancer 1987 säger att denna händelse gett henne positiv livskraft och dessutom lärt henne att kunna umgås med och stödja människor i samma situation. Hon tycker inte längre att det är svårt att prata om döden.


De anhörigas reaktion


Jag tror att det är vanligt att man inte vet vad man ska säga till någon som har sorg eller som säger att ”jag är döende”. Vi har ingen rutin för det. Är det en förnekelse? När man drabbas av allvarliga besked måste man reflektera över liv och död vilket inte är så lätt – kanske inte ens inom vården.

Arlebrink skriver om hur döden fram till 1700-talet uppfattades som något vardagligt och enkelt. Under 1800-talet sker dock en förändring. Från att ha varit något väntat och en högtid som omgetts av bestämda ritualer börjar döden upplevas annorlunda. Döden blir något hemskt och man ljuger nu för den som bär en livshotande sjukdom och undanhåller sanningen, en syn som fortsatt att prägla 1900-talet och vår tid.


I modern tid har lögnen spelat stor roll och kommit att prägla den svårt sjukes sista tid. Lögnen har inte bara privatiserat döden utan också fråntagit den sjuke rätten till sin död. Att lögnen fick tillträde till sjuksalarna var ingen isolerad företeelse, utan det var ett led i förnekandet av döden som sådan. Det fanns även ett annat skäl och det var ”omtanke” om den sjuke; man ville inte oroa honom eller henne. Om man höll den sjuke ovetande om situationen så skulle han inte behöva tänka på det svåra som väntade. I stället skulle de anhöriga vara fullt informerade och vara de starka. En sorts lögnkultur fick fotfäste inom sjukvården.26

Att vi har en ångest inför döden är säkert helt naturligt och det finns ett överlevnadsvärde i detta. Men det finns också en del av ångesten som är mer eller mindre neurotiskt betingad, och det är denna sista som är möjlig att bearbeta. En patient säger: ”Jag ska snart dö”, men märker kanske att personen tar illa vid sig och tiger därför till och med inför sjukhuspersonalen. Man tiger om att man är döende eller om sina tankar om döden för att inte göra folk generade runt omkring sig.


Därför kan man säga att den som arbetar med människor som befinner sig i en situation som kan vara ångestskapande för vårdaren borde bearbeta ångesten så att den inte får negativa effekter för den man vårdar. Att bli helt fri från sin dödsångest är knappast möjligt eller kanske ens önskvärt, bara man lär sig att hantera den. Det hänger förmodligen också på vilken relation de för övrigt har, hur länge de känt varandra osv. Detta är svårt att bedöma innan man vet detta, men reaktionen är säkert vanlig.


För den fortsatta bearbetningen av sorgen är det viktigt för de anhöriga att se den döde, antingen i direkt anslutning till dödsfallet eller före begravningen. Att se en person som död innebär en bekräftelse på att döden verkligen inträffat. Man behöver inte sedan fundera över om det som hänt verkligen har hänt.


Även Arlebrink skriver om hur det vid hastiga oväntade dödsfall är mycket viktigt för anhöriga att se den döde eftersom det inte funnits tid att förbereda sig inför döden. Man har inte heller getts möjlighet att sörja en förväntad död och därför är döden så mycket svårare att acceptera. Ett viktigt led i det gradvisa accepterandet består då i att se den döde.


Ofta är det också så att det råder en frid över den döde som inte fanns under hans eller hennes sista tid i livet. Ångest, oro, rädsla och smärta kan ha präglat denna tid på ett sådant sätt att personen inte var sitt vanliga jag utan upplevdes som främmande. När döden kom medförde det en återgång till ett mer fridfullt utseende, varför det sista synminnet kan vara något man bär med sig och som kan ge viss tröst under den svåra tiden efter dödsfallet.27

Med tidpunkten för dödsfallet börjar också det egentliga sorgearbetet. Dödsögonblicket är en mycket svår upplevelse för den anhörige som får en chock och inte kan tänka klart. Den anhörige kan också känna sig mycket ensam, en ensamhet som inte helt går att häva eftersom ett förhållande är brutet och som omöjligt går att upprätta igen. Den allra svåraste tiden kan vara förbi efter tre eller fyra månader, men man har också att räkna med det s.k. sorgeåret. Att acceptera förlusten, inse verkligheten och återknyta till nuet tar tid. Många sörjande kommer aldrig så långt utan sörjer resten av sitt liv. Erfarenhet av sorg är dock något som tillhör personlighetsmognaden och den sörjande är förhoppningsvis inte svagare efter denna erfarenhet, utan starkare.28

Avslutning


Memento mori, kom ihåg att du ska dö, lyder ett gammalt ordspråk. Detta budskap har symboliserats olika i olika tider. Döden som lieman och timglaset möter oss på äldre gravstenar och i psalmer men i 1989 års psalmbok saknar man båda metaforerna. Om vi går på en kyrkogård ser vi även vallmon, den slocknade facklan och dödens ängel eller allra oftast den vita duvan. 


Döden byter ansikte och därmed också inställningen till döden. Dödskallen har förvandlats till en tuffhetssymbol men möter oss aldrig i dödsannonser. De nya uttrycken vill inte rikta våra tankar mot döden utan snarare på möjligheten att fly från den. De flygande fåglarna i dödsannonserna kan tydas på många sätt men en fuga mortis; flykt från döden är kanske en tolkning.


Om döden förr i tiden ständigt fanns i människors medvetande så döljs den idag för våra ögon eftersom de flesta dör på sjukhus. Förr i tiden var också barnen med då man visade liket i hemmet, men i dag har många vuxna aldrig sett en död mer än på TV-skärmen. Vi undviker ordet död i dödsannonserna och ersätter det med omskrivningar som ”NN har lämnat oss”. I hemmet finns det inga tecken på att någon är död. Familjealbumet är kanske det enda påtagliga beviset för att den döde någonsin har levat.


Skall man överhuvudtaget som tidigare beklaga sorgen när man möter en sörjande? Vem vet om hon eller han verkligen sörjer? Och hur fort skall man glömma den som dött? I ett mobilt samhälle är det inte lika lätt att vårda familjegraven som förr. I sorgearbetet är det en stor hjälp att ha en grav att gå till för att minnas. Vi kan fly från andras död, men inte från vår egen. Hur ska vi förhålla oss till livets sista minuter? Döden själv är varken ond eller god, men en nödvändig gräns för oss som individer. Vi står inte ut med det gränslösa eftersom det innebär kaos. Därför är det skönt om livet har en gräns. Skönt för oss själva och för våra närmaste. Det är djupast sett det som ger livet dess höghet.29 


I P C Jersilds bok Slutet berättar han om när maorierna på Nya Zeeland känner slutet närma sig. Då samlas en stor del av släkten kring sjukbädden:


Med spänd uppmärksamhet väntar man på den döendes sista ord, och är det en hövding påminns han, om det dröjer, att det är hans plikt att yttra sig. Orden på dödsbädden ska ge stammen ledning inför framtiden, och ibland är råden tydliga nog. Men de kan också vara dunkla, och blir då genast föremål för olika tolkningar som ofta speglar politiska motsättningar. 30

Han berättar sedan om hur döendet i den kristna världen under medeltiden hade samma offentliga karaktär, Dödsrummet liknade ett scenrum, med sörjande väntande i tysta grupper. Den döende var väl förberedd och undervisades i artes morendi, konsten att dö. Han tog avsked av de sina och inväntade ”sanningens minut”. I sista stund ansågs den döende befinna sig i universums centrum, där allt blev uppenbarat. För ett kort ögonblick kunde även den fattige och föraktade vinna allas öra: under ”bleka dödens minut” visste han eller hon vad alla andra fick nöja sig med att tro eller ana.


Om det är någonting vi kan vara alldeles säkra på är det att vi alla ska dö. Om vi dör i den slutliga meningen att vi inte kommer att finnas, om tiden är linjär eller cyklisk vet vi egentligen inte, vi kan bara tro eller ana.


När min son Viktor var fem år funderade han mycket över livet och döden. Han sade: ”Mamma, hur kunde dagarna börja?” eller ”Hur många år är Gud? Är han fem år?”, ”Mamma, fyller man år i himlen?”, ”Mamma, varför blev jag människa och inte katt?”, ”Mamma, sländorna har ett kort liv, dom hinner inte ens fylla år. Myggorna har också ett kort liv”, ”Mamma, jag har en bra fråga. Först föds en, sen föds en och sen föds en. Varför blir det så?”

Jag avslutar denna uppsats med en sista fundering från Viktor: 


”Mamma, kommer du att dö före mig?”

Man vet aldrig när man dör. (Mamma)


”Nej, då blir det ju ingen överraskning!”

Sammanfattning


· I mina intervjuer visade det sig att samtliga personer utom två inte var rädda för döden. Arlebrink skriver om psykologiska försvarsmekanismer och förnekande. Att döden inte kommer att drabba just mig, är ett exempel på en sådan mekanism.


· Det är tydligt att vi ser olika på döden beroende på vilken generation vi tillhör men också beroende på vilken erfarenhet vi har av att vara nära döden. Den yngsta intervjupersonen säger att ju yngre vi är desto odödligare tror vi att vi är. Hon tror också att oron blir större när man fått barn, en tankegång som Arlebrink skriver om. Det är också något som tre småbarnsföräldrar i undersökningen oroar sig för. De hoppas att de ska leva länge nog att få se dem växa upp. Den äldsta intervjupersonen upplever att ett slags naturlig förberedelseprocess startar när man blir äldre, men tycker att det kan vara svårt att leva ”fullt ut” pga den åldersdiskriminering som finns i samhället.


· Samtliga av de intervjuade har en tro eller en livsåskådning som är väl förankrad. Kanske är det en av anledningarna till att de inte är rädda för döden. En av intervjupersonerna utgör ett undantag eftersom hon, trots sin tro på något fint efter döden, ändå är väldigt rädd men det beror nog främst på hennes oro för barnen.


· De intervjuade har i stora drag en traditionell bild av sin begravning. Danbolt skriver om hur ett grundmönster med utslussning från hemmet, begravning och minnessamling ”går igen”. Samtliga tycker således att begravningsriten och övriga riter är betydelsefulla. Två intervjupersoner utgör här ett undantag och tycker att begravningsriterna är överflödiga. Begravningen skall vara något ljust, vilket Jarlert skriver om. Han anser att det är en stor svårighet för kyrkan att många människor i vår tid vill lätta upp det som i sig självt inte är lätt och inte alls påminnas om döden. Detta gör också själva livet till något skenbart.


· Samtliga av de intervjuade, utom en, tycker att vi pratar för lite om döden. En av intervjupersonerna säger att de flesta skulle behöva inse att livet är ändligt och leva ett bättre liv. Olika tider har haft olika inställning till döden. Fram till 1700-talet uppfattades den som något vardagligt och enkelt med allt eftersom medeltalet mellan födelse och död har ökat allt mer förnekar vi döden. Samtalet om döden skulle kanske avdramatisera detta?


Litteratur- och källförteckning


Källor.


Intervjuer av följande elva personer:


Sune 73 år, fotograf , intervjuad den 2/4 2005


Erik 64 år, egen företagare, intervjuad den 24/3 2005


Bosse, 62 år, gymnastiklärare, intervjuad den 4/4 2005


Ann-Marie, 58 år, musiker, intervjuad den 2/4 2005


Barbro, 58 år, dramapedagog, intervjuad den 4/4 2005


P-O,49 år, egen företagare, intervjuad den 15/3 2005


Mia, 46 år, fackligt ombud, intervjuad den 15/3 2005


Ulla, 45 år, sjukgymnast, intervjuad den 16/3 2005


Lena, 44 år, fritidspedagog, intervjuad den 20/3 2005


Eva, 38 år, programledare, intervjuad den 17/3 2005


Elin, 27 år, lärare, intervjuad den 17/3 2005

Litteratur:


Maria Albertsson , Gun Torstensson Nimby 1999, “Psykologiska reaktioner hos den svårt sjuke, närstående och vårdåersonal”i Jan Arlebrink(red)Döden och döendet. Etiska, existentiella och psykologiska aspekter. Studentlitteratur. Lund.

Ardelius, Lars och Jersild PC. 1990. Slutet. Om dödens höghet och låghet. Bokförlaget Legenda.


Arlebrink, Jan.(red.) 1999. Döden och döendet. Etiska, existentiella och psykologiska aspekter. Studentlitteratur. Lund.


Björkman, Kersti 1997. http:// members.chello.se/harrypersonius/dod/dikt.html


Bringèus, Nils-Arvid 1994. ”Vår hållning till döden”, Dödens riter, Carlssons bokförlag, Stockholm.


Danbolt, Lars Johan. 1998. De sörgende og begravelseriten. En religionspsykologisk studie. ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS UPPSALA 1998.


Jarlert, Anders 1994. ” Kyrkans budskap”, Dödens riter, Carlssons bokförlag, Stockholm.

Kubler-Ross, Elisabeth. Andra upplagan 1988. Döden. Bokförlaget Raben & Sjögren.


Sjöberg, Jan-Erik. 1994. ”…inte sorgen men graven” ,Dödens riter. Carlssons Bokförlag, Stockholm.


Starrin, Bengt och Svensson Per-Gunnar (red.). 1994. Kvalitativ metod och vetenskapsteori


Studentlitteratur. Lund


Stensnäs, Inge. Andra upplagan 1987. Att möta döden. Bokförlaget Natur och Kultur.


Wallin, Kerstin 1994. ”Sorgens ansikte”. Dödens riter. Carlssons bokförlag, Stockholm.


Wolkoff, Robert 1994. ”Tankar om döden”. Dödens riter. Carlssons Bokförlag, Stockholm.

� Starrin & Svensson 1994, s. 78-87. 


2 Robert Wolkoff 1994, s.129-138


3 Nils-Arvid Bringèus 1994, s.9-10


4 Nils-Arvid Bringèus 1994, s.9-10


5 Arlebrink 1999, s.170-173


6 Danbolt 1998, s.167-168. Översatt av Meta Sjödin


7 Kerstin Wallin 1994, s.195-199


8 Kerstin Wallin 1994, s.195-199


9 Kersti Björkman 1997


10 Platon


11 Maria Albertsson, Gun Torstensson Nimby. 1999,s.44-45


12 Arlebrink 1999,s.47


13 Stensnäs 1987, s.28


14 Arlebrink 1999, s.69-70


15 Gustavsson 1994, s.85-92


16 Arlebrink 1999, s.139-146


17 Arlebrink 1999, s.139-146


18 Arlebrink 1999, s.139-146


19 Sjöberg 1994, s.34


20 Arlebrink 1999, s.174-182


21 Jarlert 1994, s.89-193


22 Danbolt 1998, s.169. Översatt av Meta Sjödin


23 Kubler-Ross 1988, s.27-28


24 Kubler-Ross 1988, s.23-25


25 Arlebrink 1999, s.170-173


26 Arlebrink 1999, s.170-173


27 Arlebrink 1999, s.165-166


28 Stensnäs 1987, s.61-69


29 Bringeus 1994, s.30-31


30 Jersild 1990, s.53-54





PAGE  

13




Beteckning: Rel C vt 2007:19

		Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap



		Döden är aldrig väntad

En intervjustudie kring synen på döden


bland några personer i Hudiksvalls kommun



		Margareta Sjödin

Juni 2007



		C-uppsats, 10 poäng

Religionsvetenskap



		Religionsvetenskap C

Handledare: Olov Dahlin





� EMBED Word.Picture.8  ���








_1035985488.doc








