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Abstract 
Supernatural experiences can be understood if they are connected to theories within 

parapsychology and also researches that have been done within the subject has more 

understanding that is based on trauma, hallucinations, the different layers of the persona 

or for example, stress. 

 

The purpose of this essay is to study how the supernatural experiences that the 

individuals I have interviewed may occur. The questions that will be answered 

throughout the essay is, whether a person become more religious after the experience 

and why the individual is having these supernatural experiences. Based on theories and 

studies from Jungian psychology about the persona and the different layers of the self I 

will see if there are any connections or understanding to why these individuals have 

supernatural experiences in different forms.  

 

Stern also has a theory that involves an individuals’ different levels of the self, but his 

theory is focused on the evolution in different ages that starts from ones’ birth. Also 

recent research on hallucinations, trauma and stress within the parapsychological field 

may help to bring the essay forward. 

 

The religion that some of the interviewers refer to is by chance Christianity, the essays 

alignment is not to compare different religions therefore I only bring up a short segment 

on faith in God from a Christian perspective. This will make it easier to answer the 

question whether the faith in God has more meaning after the anomalous experience or 

not.  

 

As a result, the theories from both C. G. Jung and Stern are applicable to the individuals 

experiences when connected to the research categories that involves hallucination, 

trauma and stress. Most of the individuals that were interviewed said that their religious 

beliefs became more relevant after the experiences. This has brought them to see life 

through different perspectives and faith has in one way, religious or not, become a part 

of their lives.   

 

C. G. Jung, drömmar, Gud, hallucinationer, parapsykologi, religiös, Stern, stress, 

sömnparalys, trauma, tro, utomkroppslig upplevelse, övernaturlig upplevelse. 
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1. Inledning 
En stor del av människans förståelse för saker och ting väljs att baseras på fakta, svart 

på vitt. Vi lever just nu i  en modern värld där allt har en vetenskaplig bevisning. Eller? 

Fenomen som sömnparalys och kontakt med en övernaturlig varelse är på riktigt, i alla 

fall om du som läsare väljer att tro på vad person, A, B, C och D berättar om i sina 

intervjuer längre fram i uppsatsen. Fokuset i uppsatsen ligger till mesta dels på vad som 

berättas i intervjuerna samt tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som valts ut. 

Uppsatsen kommer fokusera på övernaturliga upplevelser hos fyra individer, tidigare 

vetenskaplig forskning om vad upplevelser är samt psykologiska teorier och teoretiska 

perspektiv som appliceras på ämnet.  

 

Vanligtvis tror förmodligen många att detta handlar om att ha upplevt en kontakt med 

någon närstående som gått bort (vilket även är de vanligaste berättelserna vi både hör 

och ser om i diverse tv program rörande andlighet). Det jag vill belysa i uppsatsen är 

några av de mörkare upplevelserna som kan sätta skräck i även den modigaste personen. 

För att dessa övernaturliga upplevelser ska få ett vetenskapligt och teoretiskt värde i 

uppsatsen har specifika teorier inom bland annat jungiansk psykologi använts. För att få 

en tydligare bild av personen som blir intervjuad, ska hens personliga syn, koppling 

samt tankegång kring religiositeten kartläggas. Vad säger personerna som blir 

intervjuade om sina övernaturliga upplevelser. Finns det likheter i deras övernaturliga 

upplevelser? Vad skiljer sig åt? I förbifarten i berättandet om sina övernaturliga 

upplevelser nämner somliga av de intervjuade aspekter från exempelvis sin barndom, 

hög stress eller traumatiska händelser som gjort bakrundsforskningen samt den 

teoretiska delens inriktning viktig.  

 

1.1 Syfte & Frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva personliga övernaturliga upplevelser hos fyra 

individer och se vad som kan ligga till grunden för dessa upplevelser. För att kunna ge 

svar på frågeställningen och vad det är som egentligen kan ligga till grunden för en 

individs övernaturliga upplevelser kommer den tidigare forskningen vara bestående av 

forskning inom områden som, hallucinationer, trauma, stress och några teorier, bland 

annat teorier från, Stern och Jung. 
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• Vad är det som ligger till grunden för en individs övernaturliga upplevelser ur ett 

religionspsykologiskt perspektiv?  

 

• Går tidigare forskning och teorier att tillämpa på resultatet av intervjuerna?  

 

• Blir man mer religiöst troende efter en övernaturlig upplevelse?  

 

• Vad kan tron på Gud ha för betydelse i en situation där man upplevt något 

övernaturligt? 

 

1.2 Avgränsningar 
Avgränsningarna som gjorts i uppsatsen var avgörande då det ger ett tydligare resultat 

och inriktning av det område jag valt att undersöka. Intervjuerna har skett med en 

inriktning på åldersgruppen 20-40 i en ort i Dalarna.   

 

Den religionsvetenskapliga forskningen rörande övernaturliga fenomen studeras inom 

parapsykologin som jag valt använda mig av för att föra uppsatsskrivandet framåt. Även 

religionspsykologiska teorier har använts i uppsatsen för att göra kopplingar och skapa 

förståelse för de övernaturliga upplevelserna som tas upp. I och med att de intervjuades 

övernaturliga upplevelser påvisar olikheter så som, sömnparalys, kontakt med ande och 

utomkroppslig upplevelse, har jag valt att använda mig av varierande tidigare forskning 

och material. Vilket sedermera kan appliceras på resultatet av intervjuerna, då 

individerna har olika övernaturliga upplevelser krävs teorier samt tidigare forskning 

med varierande utgångspunkt.  

 

I uppsatsen kommer inte religiositeten stå i huvudfokus utan det är de övernaturliga 

upplevelserna hos person, A, B, C och D samt den vetenskapliga forskningen och de 

teoretiska perspektiven som står i fokus. I och med att vissa av personerna A, B, C och 

Ds religiösa tro är kristendomen kommer ett inslag av tron på Gud vara med, för att med 

enkelhet kunna referera till vad tron innebär i ett liv med helighet. En jämförelse med 

andra religioner kommer inte att tas upp då det inte är en del av den forskning som 

uppsatsen riktar in sig på, detta är en uppsats som behandlar övernaturliga upplevelser 

och dess kopplingar till vad som i grunden kan orsaka dem, samt om individerna är mer 

eller mindre religiöst troende efter sina upplevelser.  
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1.3 Bakgrund 

I sökandet av material samt tidigare forskning visar det sig att övernaturliga upplevelser 

är förekommande hos en mängd individer. Däremot är undersökningen av detta inte lika 

förekommande inom religionsvetenskapliga studier. Därav används oftast teorier och 

insamlad undersökning från redan skriven litteratur och tidigare forskning inom det 

parapsykologiska området för att applicera samt tolka de olika ämnen som finns inom 

det övernaturliga. Parapsykologin är förekommande när övernaturliga fenomen studeras 

närmare. Som en av de främsta pionjärerna inom den moderna psykoanalysen och 

psykologin belyser Jung andliga och religiösa föreställningar som tros ha en koppling 

till det omedvetna och att den personliga upplevelsen är en assimilering av det 

omedvetna själsinnehållet. Vilket är en förutsättning för jagets förvandling då de 

manifesterar sig i våra drömmar och fantasier.  

 
Frågeställningen angående hurvida en individ blir mer religiöst troende i och med en 

övernaturlig upplevelse blir enklast besvarad i uppsatsen om tron på Gud beskrivs. 

Detta gör trappistmunken och författaren Thomas Merton (2000), han belyser att en 

människa kan vara andlig och samtidigt avskild på ett logiskt samt idealistiskt sätt och 

ändå vara i sin så kallade ’’köttsliga natur’’, detta enligt Nya testamentet (1 Kor 3:1-4; 

Jak 3:13-18). Tron är det som skiljer köttet från anden, med andra ord det som ger oss 

liv ’’i Anden’’ och ’’i Kristus’’ vilket är innebörden av Bibelns uttryck om att ’’den 

rättfärdige skall leva av tro’’. Merton menar att Kristus ger kraft och blir ’’Guds kraft’’ i 

ett liv om man väljer att tro, då man bara är kristen (religiös) till namnet om man 

utesluter tron. En som väljer att inte se kyrkan som Kristi kropp är inte religiöst troende 

och gör det inte av kärlek till Gud. Istället tolkas det som en social institution och en 

religiös organisation där man rättar sig efter normer som är vedertagna bland andra 

kristna. Somliga gör detta för att uppnå gott uppträdande och acceptans i gruppen 

(Merton 2000, s.89). 

 

1.4 Disposition 
Den första inledande delen av uppsatsen som är bestående av abstraktet där uppsatsens 

syfte, frågeställningar, avgränsningar, metod och material, teoretiska perspektiv, resultat 

samt slutsatser framgår är på engelska. Abstraktet följs av begrepp som exempel, Jung, 

sömnparalys och övernaturliga upplevelser. Introduktion, syftet och frågeställningen 

framkommer även den i den första delen av uppsatsen. Därefter följer andra delen som 
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behandlar den tidigare forskningen och är uppdelad under mindre rubriker vars ämnen 

behandlar forskning inom parapsykologin om trauma, hallucinationer, stress, 

sömnparalys, utomkroppslig upplevelse samt tron på Gud. Tredje delen belyser teorier 

samt det teoretiska perspektiv som valts att användas som utgångs punkt i uppsatsen, 

med hjälp av C. G. Jungs teori angående persona och jaget samt Sterns teori om självet 

kommer analysen av intervjuerna underlättas. Därefter följer den fjärde delen där 

intervjuerna med individernas egna övernaturliga upplevelser framställs. I femte delen 

analyseras undersökningen utifrån de genomgångna teoretiska perspektiv som valts från 

Stern och Jung. Den sjätte delen är diskussionsdelen i uppsatsen där diskuteras 

resultatet och analysen i förhållande till den tidigare forskningen. Sjunde delen 

innefattar en sammanfattning av uppsatsen, en avslutning och framtida forskning där 

förslag på vilken inriktning vidare forskning inom fältet som uppsatsen utgår från skulle 

kunna ha. Källförteckningen består av en litteraturlista samt övriga källor som använts 

för att uppsatsskrivandet kunnat genomförts, detta är åttonde delen. I den nionde och 

sista delen framkommer begrepp och definitioner som ofta förekommer i uppsatsen. 

 
1.5 Metod  
 
Övernaturliga upplevelser och religiositet kan kartläggas på ett antal vis, genom en 

fältstudie på specifika platser, intervju eller genom att analysera tidigare forskning. 

För att fullständiggöra uppsatsen har jag valt att använda mig av metoden intervju. 

Detta ger ett bredare perspektiv och möjligheten att jämföra, se likheter samt se övriga 

kopplingar med det material som samlats in dels före men även under den skrivande 

processen. Med personlig koppling till Dalarna har jag varit i kontaktat med närstående 

och berättat om min uppsats idé, därefter fick jag genom dem kontakt med bekanta som 

jag inte träffat förut men som gärna ville framföra sina övernaturliga upplevelser och 

delta i intervjun. De fyra personerna som valts ut har ingen personlig koppling, varken 

med varandra eller med mig. Individerna som deltagit i intervjun har fått samma frågor 

ställda med möjlighet att svara så självständigt och sanningsenligt som de möjligen kan, 

deras övernaturliga upplevelser ger teorierna som uppsatsen belyser ett värde då de 

kopplas samman. Samtliga som valt att medverka i intervjun är anonyma, därutav 

kommer individerna att refereras till som person, A, B, C och D.  
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1.6 Materialinsamling 
Uppsatsens ämne och avgränsning var avgörande för att materialinsamlingen skulle bli 

så användbar och passande som möjligt. Sökningen i databaser varierade men grundade 

sig i det syftet som framgår i uppsatsens, scholar.google.se var den databas jag vände 

mig till först även EBSCOhost. Följande sökord användes i databaserna: Sleep paralysis, 

Night terror, unusual experiences, ghost, spirits, parapsychology, out-of-body 

experience, trauma, stress, hallucinations, C. G. Jung, Christianity. Samtlig litteratur 

valdes ut i högskolans bibliotek i Gävle. De upplevelser som framförs i uppsatsen är 

fyra individers övernaturliga upplevelser. Under intervjuer vid olika tillfällen har 

personerna svarat på mina frågor medan dokumentation i form av inspelning skett. Där 

efter har transkribering utförts för att färdigställa materialet.  

 
2. Tidigare forskning 
 
För att förstå övernaturliga upplevelser och vad som kan ligga bakom dem, måste man 

ta sig en närmare titt på de psykologiska samt vetenskapliga studier som finns angående 

detta.  Den religionsvetenskapliga forskningen som existerar kring övernaturliga 

upplevelser hänvisar till stor del till hjärnaktivitet och olika drömstadier. Forskningen 

vill ha en vetenskaplig förklaring där av studeras övernaturliga fenomen inom 

parapsykologin. Jung (1967) belyser en sida vi har av det omedvetna, detta område 

menar han består av bortträngt innehåll samt allt det psykiska material som finns 

nedanför medvetandes tröskel. Det som finns där har oftast inte någon förklaring i och 

med bortträngningsprincipen (Jung, 1967, s.13-14). 

 

2.1 Parapsykologi  
Parapsykologi innefattar studiet av särskilda fenomen, dessa fenomen kallas anomalier 

då de är svåra att förklara inom särskilda vetenskapliga modeller. De första drivande 

forskarna inom området var kritiska till spiritualismen. För att studera detta 

övernaturliga fenomen ville forskarna använda sig av vetenskapliga forskningsmetoder 

där utgångspunkten var att upplevelserna var producerade av människan själv och inte 

övernaturliga fenomen (MacKenzie 1983, s.259). Parapsykologin studerar en rad olika 

fenomen och dess trovärdighet, därför är vikten att ifrågasätta upplevelser avgörande. 

Bluffar är förekommande och forskare utreder vissa individer som säger sig ha särskilda 
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förmågor. Detta för att en bluff tar bort trovärdigheten i forskares vetenskapliga studier 

och i andras övernaturliga upplevelser (Roberts & Groome 2001, s.52). 

 

2.2 Trauma och trauma i barndomen 
Cardena, Lynn och Krippner (2014) belyser att personlighetsdrag, trauma och 

hjärnfunktion är bidragande till övernaturliga upplevelser. Den kan även ha influenser 

beroende på vilken kulturell gemenskap man befinner sig i. Övernaturliga upplevelser 

anses vara individualistiska. En liknande upplevelse hos en annan kan därför tolkas 

olika, detta nämns från boken Varieties of Anomalous experience (2014, s.397).   

 

Barndomstrauma har en övertygande koppling med psykos och särskilt med 

hallucinationer, detta framgår i studier som gjorts på individer och samhället menar 

Fisher et al (2011).  

 

Varese, Barkus och Bentall (2012) fann konsekvent bevis i sina studier för att trauma i 

barndomen, exempelvis sexuell, fysisk och psykisk misshandel, bortgång av förälder 

samt mobbning bidrar till en 50% ökad risk att uppleva psykoser och/eller 

hallucinationer (Bentall 2012, s.113). 

 

2.3 Hallucinationer 
Relationen mellan kultur och hallucination har varit en källa till kontrovers, med några 

författare som rapporterar att många samhällen över hela världen anser att 

hallucineringar är normalt att uppleva (Bourguignon, 1970). Al-Issa (1995) föreslog att 

den positiva attityd som många utvecklingssamhällen har till hallucination är en del av 

mer generella metafysiska attityder som ofta är ganska olika dem som omfattas av 

människor i väst. Personliga rapporter kräver klassificering av upplevelsen då den måste 

tolkas som verklig eller imaginär.  

the world’s religions do not have a common core in mystical experience that 
are everywhere one and the same…. The experiences are as individual as the 
dreams of sleep; their contents are shaped both by the particulars of individual 
mystics’ lives and by shared cultural materials.  

 
 Merkur (2010) psychoanalyst and scholar of religion  
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2.4 Stress 
Stressen är svårare att utvärdera hos vuxna än hos barn. Det finns bevis som pekar på att 

stressiga levande händelser är en bidragande faktor till återfallssänkningar hos patienter 

som tidigare diagnostiserats med schizofreni (Bebbomgton, Bowen, Hirsch, & Kuipers, 

1995). Patienter med en psykoshistoria kan vara mer sårbara för framtida episoder av 

föreställningar om de exponeras för kroniska stressorer, särskilt en fientlig eller 

överbeskyddande (ofta kallad hög uttryckt känsla) familjemiljö (Butzlaff & Hooley, 

1998; Vaughn & Leff, 1976). Dessa observationer har lett många teoretiker att föreslå 

modeller för stress-sårbarhet som förklarar schizofreni-uppdelning när det gäller 

komplexa interaktioner mellan biologiska och miljömässiga variabler (Nuechterlein et 

al., 1991; Walker, Mittal, & Tessner, 2008; Zubin & Spring, 1977).  

 

2.5 Sömnparalys 
Hur sömnparalysen uppstår beskrivs som något man upplever och som sker i hypnagog 

tillståndet innan man somnar eller i hypnop tillståndet innan man vaknar upp från 

sömnen Apelle et al (2014). Detta kännetecknas av en oförmåga att röra sig och tala 

med en associerande känslan av en närvaro i rummet vilket väcker en rädsla hos 

individen som upplever en sömnparalys. Sömnparalysen kan innefatta hörbara, synliga 

eller kännbara hallucinationer, detta tros vara vanföreställningar där övernaturliga 

upplevelser sker. Det är mycket förekommande och en individ kan uppleva sömnparalys 

en eller fler gånger under sin livstid. En ovanlig dröm, där kroppen antingen känns 

ovanligt tung eller viktlös, känslan av desorientering, en rädsla som snabbt går över i 

panik då individen varken är kapabel att röra sig eller tala. I vissa fall beskriver 

individer sin skrämmande upplevelse relaterat till paranormal folklore eller i linje med 

kulturella berättelser. I den medeltida mytologin berättades det om den manliga 

demonen (incubus) och den kvinnliga demonen (succubus) som livnär sig på sårbara 

sovande individer för att sedan utföra sexuella gärningar på den som sover. Denna 

mytologiska myt tros ha uppstått från sömnparalysen (Apelle 2014, s.126-27). 

 

2.6 Utomkroppslig upplevelse 
Den känslomässiga reaktionen av att se sin egna kropp har i studier visat sig variera, 

vissa försöker i panik och desperation återfå sin kropp medan andra inte bryr sig om det 

faktum att en utomkroppslig upplevelse sker. Författaren och skeptikern Susan 
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Blackmore (1993) belyser att utomkroppsliga upplevelser kan förklaras i enlighet med 

ett allmänt sinne av självet som finns i vårt huvud precis bakom ögat. Hon menar att det 

är en faktisk tolkning vi själva gör och är inte riktig på något vis. Detta är den 

sannolikaste avbildning av verkligheten vi har med tanke på vilken typ av sensoriskt 

tillträde vi får genom just synen. Det mest dominanta sinnet hos människan är synen 

och ur ett visuellt perspektiv är det naturligt för självet att vara placerad vid en punkt där 

den framstår som mest märkbar (Roberts & Groome 2001, s.154). 

 

 

3. Teori och teoretiskt perspektiv 
 
3.1 Stern 
Psykoterapeuten Daniel Stern (1985) föreslog att själens aspekter utvecklas under en 

persons livstid efter fyra huvuddrag: (a) ett framväxande själv, (b) ett kärnsjälv, (c) ett 

subjekt själv och (d) en verbalt själv. Under de första månaderna av livet är spädbarn 

upptagna med att organisera vad de upplever (känsla av framväxande själv). Från 

ungefär 2 till 7 månader börjar spädbarnet utveckla en känsla av en distinkt och 

sammanhängande kropp, kontroll över sina handlingar (ett kärnsjälv). Vid ungefär 7 till 

9 månader bildar spädbarn grunden för sin själsorientering, och utvecklar en förståelse 

för att andra har separata sinnen än sig själv (ett subjektivt själv). Under det andra året 

av livet framträder spädbarnets språk och därmed möjligheten att skapa en berättelse om 

jaget.  

 

I en enklare kategorisering kan man tala om en generell progression från det biologiska 

till det sociala och sedan till det symboliska (Harré & Lamb, 1986). En viktig aspekt av 

Sterns teori är idén om regression, som föreslår att tidigare upplevelsemetoder (t ex en 

känsla av ett framväxande själv) inte försvinner men tjänar som grund för senare 

etapper och kan bli dominerande under perioder med extrem stress. Olika förändringar i 

sin självupplevelse kan uppstå, ibland i samband med dissociation eller annan 

neurologisk eller psykologisk störning, såsom att avkänna en del av kroppen som 

frånvarande, domningar, överkänslighet eller förlora känsla eller kontroll av delar av 

kroppen (Cardena & Alvardo 2014, s.177). 
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3.2 Jung 

En teori liknande Sterns är C. G. Jungs teori rörande människans psyke, uppbyggnad 

samt dess funktion. Enligt den jungianska psykologin är det mänskliga psyket bestående 

av ett flertal lager. Dessa lager är persona, jaget, det omedvetna, det kollektivt 

omedvetna samt självet. Inom det kollektiva omedvetna hänvisar Jung till Sigmund 

Freud, han menar att en individ kan ha omedvetna önskningar som är oförenliga med 

naturen hos det vakna medvetandet. Detta kan handla om hemska önskningar som 

individen inte erkänner för sig själv, detta menar Freud är ursprunget till de egentliga 

drömmar vi har. Innebörden av detta behöver inte leda till hemska handlingar, utan detta 

är drömmar i vårt undermedvetna, ej önsketänkande (Jung 1965, s.28-29). Persona är 

vad människan upplevs vara utåt, hur man framstår som individ och i vilka roller. Ur 

dessa roller i persona framstår jaget (Jung 1967, s.47-56). Den medvetna personliga 

uppfattning man har om sig själv, som ingen annan än man själv kan få till gång till 

eller uppfatta är Jaget. I och med att jaget är medvetet finns även motsatsen till detta, 

vilket är det omedvetna som är bestående av alla de psykiska erfarenheter en individ har 

erfarit men som inte kan relateras till det medvetna Jaget i och med att det skett en 

bortträngning ner till det omedvetna. I det omedvetna kan material integreras 

tillsammans med det medvetna som i sin tur kan hjälpa individen i den psykiska 

tillväxten som är individuationen. Bortträngda sidor och karaktärsdrag, negativa eller 

positiva är något som finns i det omedvetna och kallas skuggan. Drömmar och spontana 

fantasier som kan komma till uttryck genom arketypiska bilder eller symboler är bland 

annat innehållet i det kollektiva omedvetna. I detta lager finns möjligheten till arketyper, 

det är universella strukturer och symboler som man kan återfinna i mytologin samt 

konsten. Dessa arketyper fungerar som ett slags grundmönster för människan då det 

handlar om symboler och situationer som är biologiskt nedärvda i det mänskliga psyket. 

Detta menar Jung har betydelse för människans både inre och yttre liv då det hjälper till 

både att förstå och att medvetandegöra det psykiska material en individ innehar, 

individuationsprocessen tillåter arketyper att förändras och utvecklas. I form av 

drömmar, aktiv föreställning eller spontan fantasi är arketyper mest förekommande 

(Mattoon 2005, s.1-40).  
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4. Resultat och undersökning 
 
För att få en tydligare bild av personen som blir intervjuad, ska hens personliga 

uppfattningar om religiositeten kartläggas. Vad säger personerna som blir intervjuade 

om sina övernaturliga upplevelser. Finns det likheter i deras övernaturliga upplevelser? 

Vad skiljer sig åt?  

 

4.1 Intervjuerna 
Med hjälp av en frågeställning innehållande fyra frågor har individerna fått svara 

muntligt. 

 
 Intervju 1 -  Person A - Kvinna 35 år 
 
Är du en religiös person? (Ja/nej) Berätta gärna varför. 
 
Ja, jag har alltid trott på det onda och det goda. Mina mor- och farföräldrar samt många 

i min släkt är kristna, jag anser mig själv också vara kristen.  

 
Har du någonsin upplevt något övernaturligt, om ja i så fall vad?  
 
Hösten år 2016 flyttade jag och min pojkvän in i ett hus tillsammans, det låg lite avigt, 

mycket skog och på gården stod en lada. De första dagarna och veckorna var relativt 

lugna, fullt upp med flytten och känslomässiga stormar. Jag märkte inget speciellt 

förrän en dag när jag helt plötsligt började känna mig iakttagen konstant, vart jag än 

befann mig så kände jag mig inte ensam. Detta var en känsla jag aldrig tidigare upplevt 

och försökte skaka av mig den då det var fullt upp med det nya huset och omställningen. 

Några månader innan flytten hade jag och min pojkvän gått igenom ett missfall, vilket 

påminde mig varje dag i huset då det var tänkt att sonens rum skulle ligga intill vårt, 

höger om trappan på andra våningen. Det var en tuff och känslomässig period i mitt liv 

som jag aldrig tidigare berättat om för någon mer än min pojkvän och nära familj.   

      

Iakttagelserna fortsatte och känslan började småningom bli mer obehaglig. Den var 

konstant, när jag sov, när jag vaknade, lagade mat, duschade, var i tvättstugan och på 

gården. Trots att det bara var jag och min pojkvän så var det ändå inte det. En dag jag 

minns mycket väl är en fredag eftermiddag då jag kommit hem tidigare från jobbet och 

är hemma själv. Jag inväntar pojkvännen som jobbat över och tänker att han kommer 

snart, ska precis gå in i köket för att titta vad klockan visar, hinner sätta ena foten över 
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tröskeln när den från ingenstans ramlar ned. Krasch i golvet och jag gruvar mig för detta 

innebär att jag måste gå upp på andra våningen och hämta dammsugaren. När jag var 

själv hemma gillade jag inte att vara på övervåningen då obehaget var större där. Precis 

när jag ska gå upp förtrappan hör jag att min pojkvän kommer uppkörande på gården 

och jag vänder för att möta honom istället. Samma kväll ska vi gå ut i ladan för att 

hämta ved och redan några meter ifrån känner jag en obekant doft och jag rynkar på 

näsan, pojkvännen tittar på mig och skrattar samtidigt som han undrar varför jag 

grimaserar. Tittar upp på honom och frågar om han inte känner lukten, vilket han svarar 

nej. Väl där inne så blir det mer intensivt och jag måste hålla andan från den lukt jag 

tycker likna en gammal och rutten mat. Jag skyndar mig och tar ut den första veden för 

att snabbt gå tillbaka till huset, pojkvännen är kvar i ladan och jag går in i huset och 

tänder brasan. Vardagsrumsfönstret ligger synligt ut mot ladan, det lyser där inne och 

tydligt ser jag hur pojkvännen travar ved. Men det är inte det enda jag ser den kvällen 

när jag tittar ut mot ladan. Jag ser någon mer, en skepnad som liknar en äldre kvinna. 

Jag ringer snabbt upp pojkvännen och frågar vad vår granne gör inne i ladan med 

honom nu. Han tittar upp mot huset och frågar vad jag säger, berättar att han är själv 

och en kyla går igenom hela min kropp. Ber han genast komma in och den kvällen 

berättar jag allt för honom om mina obehagskänslor. Vilket han är förstående för.  

 

Vi bodde kvar i huset i två år, lite småhändelser här och där, lukt och plötslig kyla i 

vissa rum, ofattbara upplevelser som för mig hade blivit ’’småhändelser’’. Efter mycket 

slit med gården och en körsträcka på en timme fram och tillbaka från stan bestämmer vi 

oss för att flytta närmare centrum och till ett mindre hus. När vi flyttat ut och gjort oss 

hemmastadda i nya huset säger min pojkvän att han har något att berätta för mig. Jag 

tittar på honom och blir fundersam på vad det kan vara. Han börjar prata om det gamla 

huset vi bodde i och att han nyligen fått nys om att en äldre kvinna begått självmord på 

gården vi bott. En rysning utan dess like gick över hela min kropp och så tyst som jag 

var då har jag nog aldrig blivit.  

 

Blev du mer/mindre religiöst troende efter upplevelsen? 

Jag blev faktiskt mer religiöst troende efter vad jag upplevde på gården. Inte när vi 

flyttat där i från utan strax några månader efter upplevelsen. Min övernaturliga 

upplevelse har gjort mig mer mottaglig för just det andliga. Vilket har fått mig att öppna 

upp tankar om att det finns mer än vad fakta kan bevisa. Innan gården ansåg jag mig 
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som kristen eftersom det var personer i min släkt som också var kristna, det kändes 

bättre för mig att kalla sig kristen än ateist till exempel, just för att man kunde luta sig 

tillbaka på att det finns en högre makt och allt har en mening. Det kommer något gott ur 

det onda som sker runt i kring oss. Det finns en samhörighet inom religionen.  

 

 

Intervju 2 Person B – Man 20 år 

Är du en religiös person? (Ja/nej) Berätta gärna varför.  
Nej, varken mina föräldrar eller jag är religiösa personer, däremot firar vi kristna 

högtider och vistas i kyrka när det är tillställningar som dop, bröllop eller 

skolavslutning. 

 

Har du någonsin upplevt något övernaturlig, om ja i så fall vad? 

I vissa perioder av mitt liv har jag upplevt vad många väljer att kalla en ’’övernaturlig 

upplevelse’’. När jag var 13 år låg mina föräldrar i skilsmässa och hemmaförhållandena 

var inte som de engång varit. Samtidigt var skolan jag gick på inte hjälpsam då jag har 

koncentrationsproblem. Mamma ansåg att det bästa för mig var att byta till en skola där 

lärare gav tid och rätt hjälpmedel till eleverna. Jag ville inte byta skola eftersom jag var 

orolig att inte få några vänner. Jag bytte till en annan skola och redan första dagen fick 

jag både hjälp och nya vänner. Skolan blev en favoritplats, det var skratt, lek och lärarna 

fanns där när man behövde något. Varje gång jag kom hem från skolan möttes jag av 

bråk mellan mamma och pappa, dag som kväll. Om nätterna hade jag svårt att sova, jag 

blev mörkrädd och fick en tung ångest över mig så fort det mörknade. En kväll somnar 

jag fort men vaknar med ett ryck, jag känner att jag vill vända mig om men kan inte röra 

något annat än mina ögon. Jag tittar förtvivlat på mina armar som ligger på min mage, 

jag kan inte röra dom. Ur dörren som är vid min fotända träder en lång skugga fram, jag 

hör ett mumlande ljud men inga ord. Jag försöker skrika på mina föräldrar men inte ett 

ljud kommer fram, skuggan närmar sig sängen. Jag ser inga ansiktsdrag, knappt några 

färger då det är mörkt i rummet, allt som syns är konturerna av en person som verkar 

vara en man med en hatt. Efter vad som känns som en timme lyckas jag röra mina armar 

och drar täcket över huvudet och provar att skrika åter igen på mina föräldrar. Dom hör 

mig och kommer inrusande, skakandes sitter jag på sängkanten. Medan mamma håller 

om mig frågar pappa mig vad som hänt. Jag berättar det jag såg men dom säger att det 

bara var en mardröm. Mannen med hatten kan jag se än idag och han visar sig för mig 

periodvis.  
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Blev du mer/mindre religiöst troende efter upplevelsen? 

Nu i efterhand så kan jag reflektera mer över det jag varit med om, vilket får mig att 

vilja tro på något utöver vad man kan se och ta på. Om det är religiöst eller inte kan jag 

inte svara på.  

 

Intervju 3 Person C - Man 40 år 

Är du en religiös person (Ja/Nej) Berätta gärna varför.  

Ja, det kan jag nog kalla mig. Min uppväxt har omgetts av religiösa traditioner och mina 

mor- och farföräldrar har alltid haft en fast tro. Att det har ärvts vidare känns naturligt 

för mig och min familj.  

 

Har du någonsin upplevt något övernaturligt, om ja i så fall vad?  

När jag började komma upp i ungefär 30-års åldern började min mamma berätta för mig 

att jag ofta hade mardrömmar som liten. Jag var rädd för mörkret och att sova själv i 

mitt rum, jag brukade tjata om att det stod en man vid min garderob i hörnet av rummet. 

Detta minns jag inte i vuxen ålder, vilket jag har svårt att greppa då jag var runt 6–8 år 

när det pågick. Att min egen mamma skulle ljuga om detta är för mig svårt och 

fullständigt orimligt att tro. Jag tänkte inte mer på vad mamma berättat och vardagen 

fortsatte som den vanligtvis brukar göra.  

Efter några veckor började jag få drömmar om när jag var liten, jag såg mig själv 

sovandes i pojkrummet jag hade då, när jag tittar åt vänster ser jag hur min axel snuddar 

mot min garderob i hörnet. Snabbt vänds blicken från garderoben till 6 åriga jag som 

sitter upp i  sängen och stirrar förstenat mot garderoben. I ett ryck vaknar jag av mitt 

larm på väckarklockan som går i gång. Först förstår jag inte vad det är jag precis varit 

med om, jag ser mig själv som liten, en dröm som är så konstig att den nästan är bisarr. 

Oddsen att detta händer nu, när jag nyligen fått veta vad jag upplevde som liten känns 

sjukt. Det var en dröm, men kändes på något vis ändå som en utomkroppslig känsla. 

Desto mer jag tänker på det blir jag osäker om det var en dröm eller en verklig 

övernaturlig upplevelse. Var jag mannen vid garderoben, såg jag mig själv, visste jag att 

det var mig själv som jag såg? Är det därför jag inte kunde minnas det som liten? 

Frågorna blir inte färre med åren och jag ifrågasätter min upplevelse alltför ofta.   
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Blev du mer/mindre religiöst troende efter upplevelsen? 

Varken mer eller mindre, min tro på Gud har alltid och kommer alltid att vara 

densamma. Dock minns jag hur jag i stunden som upplevelsen skedde, ifrågasatte min 

religiösa tro och vad den innebär för mig.  

 

Intervju 4 person D – Kvinna 26 år  

Är du en religiös person (Ja/Nej) Berätta gärna varför.  

Nej jag är inte en religiös person, däremot respekterar jag religionerna och tycker den 

fria viljan om sin tro är viktig. Religiositet har inte varit något för mig, däremot tror jag 

på någonting men vad det specifikt är vet jag inte.  

 

Har du någonsin upplevt något övernaturligt, om ja i så fall vad?  

För 2 år sedan gick min äldre syster bort vilket raserade hela mitt liv. Efter många 

veckor av sorg var mitt liv tvunget att fortsätta, jag började känna mig extremt stressad, 

både till vardags och i skolan. All energi gick åt att hinna med saker och ting, inte en 

stund fanns över till att varva ner eller reflektera över situationen. I samband med detta 

började jag sova dåligt och låg ofta sömnlös om nätterna, långa kvällar och nätter bar 

med sig ett mörker.  

 

Det dröjde inte länge förrän jag kände en närvaro runt ikring mig vart jag än befann 

mig. ’’Min syster är här med mig’’ var den första tanken som slog mig. Fast jag inte är 

religiöst troende så ville jag tro att det finns en fortsättning i livet efter döden. Där man 

fortfarande omges av dem som man förlorat i hopp om att de på något vis lever kvar. En 

trygg närvaro som jag inte alls hade några problem med. En morgon hade ett foto på 

mig och min syster från när vi var små ramlat i golvet från väggen i mitt vardagsrum. 

Jag tolkade det som att hon visade sin närvaro genom att ha ner fotot på oss. Andra 

händelser som denna ägde rum inom loppet av några veckor, lampor tändes, dörrar 

kunde stängas och Tv:n startades av sig själv. Emellanåt kändes det lite skrämmande, 

speciellt på kvällarna när jag kunde ligga sömnlös av att dörrarna i lägenheten gnisslade. 

När jag vaknade sent på morgonen kände jag mig helt utslagen, som jag sprungit ett 

maratonlopp dagen innan. Jag sträcker mig efter min mobil för att se vad klockan är, 

innan jag greppar den ser jag hur min arm är bitvis täckt av rivmärken. Blicken går från 

armarna ner till händerna och jag tittar på mina naglar, de är korta och inget blod finns 

under dem, jag rev inte mig själv i sömnen tänkte jag flera gånger om. En enorm rädsla 
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följt av rysningar går igenom hela kroppen och jag vet på en gång  att det inte är min 

syster som är närvaron i min lägenhet. Efter denna övernaturliga upplevelse vägrade jag 

sova själv i lägenheten så jag bad min yngre bror att sova hemma hos mig i princip varje 

kväll. Under perioden han sover hemma hos mig minskar händelserna, det enda som 

sker är att Tv:n sätts av och på samt att dörrarna fortsätter gnissla. Inga mer rivsår 

uppstår och jag känner mig trygg att sova själv i lägenheten igen. Det går några nätter 

och jag känner inte samma rädsla som förr, tills en kväll när jag ligger i soffan och både 

känner och ser hur filten sakta dras bort från mina ben och ner mot golvet, jag önskar 

jag hade filmat, eller på något annat vis hunnit dokumentera det jag upplevt men jag var 

för rädd, och ville inte inse vad jag var med om. Jag har aldrig trott på spöken innan och 

för mig har det alltid varit orimligt att tro på historier jag hört andra människor berätta. 

Att jag skulle få uppleva det själv hade jag aldrig trott. Händelserna fortsatte ett bra tag 

och det var påfrestande psykiskt men även fysiskt då det gav mig en kroppslig trötthet 

och utmattning. Jag vände mig till internet och sökte hjälp för att bli av med närvaron 

jag hade runt mig jämt och ständigt. En kvinna i 40-års åldern som kallade sig själv 

medium hjälpte mig att bli av med dåliga energier, samt den närvaro hon beskrev som 

ovanlig, aggressiv, och näst in till farlig. Jag berättade för henne att jag inte ville veta 

mer ingående vad det var för närvaro jag hade vid min sida, då jag var och fortfarande 

är rädd att det ska bidra till djupare påverkan av det jag upplevt.  

 

Blev du mer/mindre religiöst troende efter upplevelsen? 

Jag minns att jag i stunden som jag vaknade med rivsår på armen bad till Gud, att han 

skulle hjälpa mig. Det var som en reflex, i den situation som jag var i kändes det rimligt, 

rätt och något som var rent av tvunget.  

 
5. Analys 
 

Stern (1985) hävdar i sin teori att själens aspekter utvecklas under en persons livstid 

efter fyra huvuddrag: (a) ett framväxande själv, (b) ett kärnsjälv, (c) ett subjekt själv och 

(d) ett verbalt själv. Dessa aspekter av själen formar en individ till vem den är då 

utvecklingen sker i de fyra huvuddragen. I och med att alla människor besitter dessa 

huvuddrag kan vem som helst uppleva förändringar i självupplevelsen, när detta uppstår 

sker det ofta i form av dissociation eller annan neurologisk eller psykologisk störning. 

Kroppen kan upplevas som frånvarande, bortdomnad, överkänslig, eller förlorad 
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känsla/kontroll av delar av kroppen. Detta tjänar som grund för senare etapper och kan 

utge en dominerande effekt under perioder med exempelvis extrem stress (Butzlaff & 

Hooley, 1998; Vaughn & Leff, 1976). 

 

Den teori Stern framför kan appliceras på somliga av de personer som intervjuats. 

Person B:s övernaturliga upplevelser kan knytas an med teorin då han berättar att han 

haft sömnparalys. Inom en sån upplevelse, precis som han beskriver tappar individen 

förmågan att röra kroppen. Man förlorar kontroll och får domningar. Förändringar i 

självupplevelsen uppstår och själens fyra aspekter (a, b, c & d) påverkas i samband med 

detta då det precis som Stern hävdar, kan tjäna som grund för senare etapper och kan bli 

dominerande under perioder med extrem stress. Under den period när person B började 

uppleva sömnparalys som sitt övernaturliga fenomen låg hans föräldrar i skilsmässa 

vilket för honom var en påfrestande, livsomställande samt stressrelaterad period i hans 

liv. Individen utsätts i och med sömnparalysen för en neurologisk störning som påverkar 

hans självupplevelse.  

 

Person D var med om en traumatisk period i livet då hennes syster gick bort vilket ledde 

till att hon upplevde stress i vardagen samt i skolan. I samband med stressen började 

hon känna av en närvaro som hon upplevde vara sin syster, närvaron började bli 

aggressiv och hon konstaterade att det var en ond närvaro och inte alls hennes syster. 

Stern belyser hur upplevelsemetoder kan bli mer dominerande under perioder med 

extrem stress. Precis som hos person D uppstår en förändring i självupplevelsen där 

även hennes fyra huvuddrag, det framväxande självet, kärnsjälvet, subjekt självet samt 

det verbala självet som utgör vem en individ är som person, huvuddragen genomgår en 

förändring i samband med en psykisk/neurologisk störning eller i detta fall, påfrestning 

från vad det engång varit.  

 

 

Jung har en teori rörande jaget och dess olika lager. Vissa av dessa lager har en stor 

betydelse för resultatet av somliga intervjuer. Det omedvetna är bestående av alla de 

psykiska erfarenheter en individ har erfarit men som inte kan relateras till det medvetna 

Jaget i och med att det skett en bortträngning ner till det omedvetna. I det omedvetna 

kan material integreras tillsammans med det medvetna som i sin tur kan hjälpa 

individen i den psykiska tillväxten som är individuationen.  
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Den övernaturliga upplevelse person C upplevt kan ha en förklaring när man ser över 

Jungs teori angående bortträngningsprincipen då han belyser en sida vi har av det 

omedvetna. Detta område menar Jung innehar bortträngt innehåll samt allt det psykiska 

material som finns nedanför medvetandes tröskel. Det som finns där har oftast inte 

någon förklaring i och med bortträngningsprincipen. Person C minns inte de hemska 

mardrömmar han haft som liten och mamman återberättar vad han upplevt. En man som 

står i mörkret vid hans garderob i rummet. Drömmar och spontana fantasier som kan 

komma till uttryck genom arketypiska bilder eller symboler är en del av innehållet i det 

kollektiva omedvetna, i lagret finns möjligheten till arketyper som är strukturer och 

återfinns i mytologi eller konst. Då det rör sig om situationer och symboler som är 

biologiskt nedärvda i det mänskliga psyket fungerar dessa arketyper som ett slags 

grundmönster för människan. Jung menar att detta kan påverka en individs inre och 

yttre liv då det hjälper att förstå samt att medvetandegöra det psykiska material en 

individ innehar. Återberättandet av mamman medvetandegjorde individens 

övernaturliga upplevelse när han var yngre och gav honom förståelse för det psykiska 

materialet. Det uppstår även en förändring av självupplevelsen inom de huvuddrag som 

Stern belyser i sin teori och en form av dissociation sker genom en frånvarande känsla 

av person C:s kropp.  

 

Jung och Sterns teorier begränsar sig till stor del till jaget och självet, de psykiska lagren 

och utvecklingen som gör oss till den vi är och vad vi upplever. I form av drömmar, 

spontan fantasi eller som i detta fall en aktiv föreställning är arketyper mest 

förekommande hos person As övernaturliga upplevelser.  

 

6. Diskussion 
I uppsatsen har parapsykologiska teorier och tidigare forskning samt teorier från Jung 

och Stern presenterats för att ge en möjlig religionspsykologisk förståelse och förklaring 

av de övernaturliga upplevelser som framställs. För att kunna svara på den 

grundläggande frågeställningen om vad som ligger till grund för en individs 

övernaturliga upplevelser, knyts resultatet av intervjuerna samman med teorier rörande 

jaget och självet från Jung och Sterns studier.  
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Även tidigare forskning inom parapsykologin där teorier om hur vida hallucinationer, 

stress och trauma kan vara en bidragande faktor till dessa övernaturliga upplevelser 

utgör en avgörande del för uppsatsens huvudsakliga syfte. Den tidigare forskningen och 

de religionspsykologiska teorierna är avgörande för uppsatsen, i och med att syftet är att 

se hurvida en övernaturlig upplevelse bidrar med religiös tro hos en individ samt få en 

inblick i vad det är som kan ligga till grunden för att dessa övernaturliga upplevelser 

kommer till uttryck.  

 

Vad det är som ligger till grunden för en individs övernaturliga upplevelser varierar från 

person till person. Ser man till person A, så kan den tidigare forskningen inom trauma 

appliceras som en förklaring till upplevelserna, även stress. Detta i och med att hon 

nämner att hon genomgått ett missfall som lett till en stor sorg. Detta var en traumatisk 

upplevelse för både henne och pojkvännen, även om den forskning som P. Bentall 

belyser, riktar in sig på just trauma i barndomen, stress och hallucinationer där det till en 

större del kopplas samman med psykiska sjukdomar som psykos eller schizofreni. Den 

mentala bilden påverkar hur situationer och händelser upplevs hos oss som individer på 

en daglig basis. Tydliga spår och avtryck utmärker sig samt en påverkan hos individens 

mentala bild. Detta utan att en psykisk sjukdom ligger till grund för den övernaturliga 

upplevelsen.  

 

Person B, som upplevt sömnparalys har haft hemförhållanden som orsakat en ostabil 

atmosfär där han var omgiven av ständigt bråk mellan sin mamma och pappa. 

Barndomstrauma och trauma upplevs samt tolkas varierande hos individer beroende på 

vad som skett, följden av ett trauma förklaras enligt P. Bentall vara en grundläggande 

faktor i vad en individ kan ha för upplevelse. Förutom den teori belysande trauma och 

kopplingar med Sterns teori om förändring i självbilden, förklaras den övernaturliga 

upplevelsen som ett tillstånd där upplevelsen sker i hypnagog tillståndet innan man 

somnar eller i hypnopomp tillståndet innan man vaknar upp från sömnen. Detta 

kännetecknas av en oförmåga att röra sig och tala med en associerande känslan av en 

närvaro i rummet vilket väcker en rädsla hos individen som upplever en sömnparalys. 

Sömnparalysen kan innefatta hörbara, synliga eller kännbara hallucinationer, detta tros 

vara vanföreställningar där övernaturliga upplevelser sker.  
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En utomkroppslig händelse är vad person C berättar om i sin övernaturliga upplevelse. 

Detta kan förstås utifrån Sterns teori som en förändring i självbilden hos de fyra 

huvuddragen, det framväxande självet, kärnsjälvet, subjekt självet och det verbala 

självet. Då man inom förändring av självbilden kan uppleva en dissociation i form av att 

känna en frånvarande känsla i kroppen. Person C upplever en frånvarande känsla med 

sin egen kropp därefter vaknar han upp ur vad han kallar en dröm. Detta belyser även 

Jung och han menar att övernaturliga upplevelser sker i den mentala aktiviteten. I detta 

fall sker det i drömstadiet hos person C. I och med att de psykiska erfarenheter som en 

individ erfarit men inte minns existerar i det omedvetna kan Jungs teori om det 

omedvetna appliceras. I och med att person C inte minns sina mardrömmar och rädslor 

från när han var liten men blir påmind när mamman väljer att berätta cirka 20 år senare. 

Låt oss säga att person C som 6-åring såg en avbildning av sig själv cirka 20 år senare, 

en utomkroppslig upplevelse gör teorin om bortträngningsprincipen rimlig, då det är en 

chockerande och nästintill absurd upplevelse för ett barn att hantera. Den övernaturliga 

upplevelse som person C haft kan tolkas som en dröm då inom det kollektiva 

omedvetna innehåller arketyper och symboler. I form av drömmar, aktiv föreställning 

eller spontan fantasi är arketyper mest förekommande. Blackmore (1993) belyser att 

utomkroppsliga upplevelser kan förklaras i enlighet med ett allmänt sinne av självet 

som finns i vårt huvud precis bakom ögat. Hon menar att det är en faktisk tolkning vi 

själva utför och inte är riktig på något vis.  

 

Person D har övernaturliga upplevelser där en närvaro påfrestar henne både psykiskt 

och såväl som fysiskt, Stern belyser hur upplevelsemetoder kan bli mer dominerande 

under perioder med extrem stress. I och med den stressrelaterade utlösningsfaktorn så 

uppstår en förändring i självbilden hos person D. Dessa fyra huvuddrag spelar stor roll 

för vad som utgör och formar en individ, ändras dessa i samband med exempelvis en 

stressrelaterad påfrestning kan det mycket väl leda till hallucinationer.  

 

 

En av studiens frågeställning är hur vida en individ med övernaturliga upplevelser blir 

mer religiöst troende i samband med den. Merton (2000) belyser att en människa kan 

vara andlig och samtidigt avskild på ett logiskt samt idealistiskt sätt och ändå vara i sin 

så kallade ’’köttsliga natur’’. Det som skiljer köttet från anden är specifikt tron och den 

rättfärdige bör leva ett liv med tro, då det är de som ger oss liv i Anden och i Kristus. 
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Väljer man att leva ett liv med tron på Gud så ger Kristus all sin kraft till honom. 

Utesluter man tron är man bara kristen (religiös) till namnet. Individer som inte väljer 

att se kyrkan som Kristi kropp eller tror på Gud utav kärlek till honom använder 

religiositeten i form av gott uppträdande eller för acceptans av särskild grupp. I intervju 

1 berättar person A att hon anser sig själv vara kristen och tror på det goda samt det 

onda. Efter den övernaturliga upplevelsen ansåg hon att tron på Gud växte och upplevde 

en samhörighet inom religionen. Person A har varken uteslutit tron eller tvivlat på att 

kyrkan är Kristi kropp, däremot växte den religiösa tron och blev mer betydelsefull efter 

händelsen. Person B anser sig inte vara religiöst troende, varken före eller efter 

upplevelsen. Den nedärvda tron finns hos person C, kristna traditioner och den fasta 

tron på Gud har han ärvt av sina mor- och farföräldrar. Efter den övernaturliga 

upplevelsen bestod tron på Gud. Han berättar att den alltid kommer vara densamma. 

Däremot ifrågasatte han den religiösa tron och vad den innebär för honom.  

 

7. Slutsatser 
 
Läser man de psykologiska studier och teorier som framgår i den tidigare forskningen 

hävdar författarna att övernaturliga upplevelser sker i den mentala aktiviteten. Hur vida 

en individ som haft en övernaturlig upplevelse blir mer religiöst troende är varierande, 

denna slutsats kan dras i och med uppsatsens forskning inom området med hjälp av 

intervjuerna. Somliga anser att tron på en högre religiös makt ökat i samband med 

upplevelsen, exempelvis så ifrågasatte person C sin tro och vad den innebär för just 

honom men det påverkade inte det faktum att han tror lika mycket då som nu på Gud. 

Medan person B inte anser sig vara religiöst troende över huvud taget. Förändringar i 

självupplevelsen ligger till grunden för majoriteten av de intervjuandes övernaturliga 

upplevelser. Studier där trauma, hallucinationer och stress kopplas samman med 

schizofreni eller annan psykisk sjukdom kan säkerligen ge en individ falska 

projiceringar av verkligheten, som i sin tur leder till att en koppling mellan 

övernaturliga upplevelser och hallucinationer kan dras. Ingen kan ta ifrån en annan 

människa vad den anses ha upplevt, däremot kan det som i detta fall studeras, 

ifrågasättas samt analyseras. Jung och Sterns teorier avgränsar sig till stor del till jaget 

och självet, de psykiska lagren och utvecklingen som gör oss till den vi är och vad vi 

upplever. Psykisk sjukdom eller inte, en individ äger sin sanning om den övernaturliga 

upplevelsen.  
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7.1 Avslutning 
Efter mycket läsande och analyserande väcks tankar och många funderingar. Stärker 

dessa övernaturliga upplevelser spekulationerna kring att det finns något mer, kanske ett 

liv efter det vi har nu, eller en annan dimension? Den mentala aktiviteten är en del hos 

varje individ som styr vad vi väljer att projicera och tolka. Det vi ser tolkar vi som en 

ärlig verklighet, sanningsenlig i och med att varje individ har sin fria tolkning om den 

verklighet vi lever i. Personligen tror jag inte enbart att det är parapsykologiska teorier 

eller vetenskaplig forskning som har ett svar på varför vissa har övernaturliga 

upplevelser, i somliga fall kan det bero på vad parapsykologin belyser (trauma, stress, 

hallucinationer) men i somliga fall rör det förmodligen sig om något oförklarligt, som 

vetenskapen ännu inte har ett svar på, därför är de teorier och den tidigare forskningen 

inte så bred inom ämnet som man kanske hoppats. Antingen tror man på det 

övernaturliga, eller inte. Parapsykologin utgår från att ge en vetenskaplig grund till 

varför och hur övernaturliga upplevelser sker. Anomalistiska fenomen studeras och 

kanske finns svar utöver de vetenskapliga förklaringar som finns, men vi är inte redo att 

höra dem ännu, där av brist på en bred tidigare forskning.  

 

7.2 Framtida forskning 
Framtida forskning inom det fält som uppsatsen berört skulle kunna rikta in sig på ett 

flertal olika områden inom ämnet då det är väldigt brett, det berättas om enormt många 

olika övernaturliga upplevelser. En forskning där studiet av individer och vetenskapliga 

perspektiv sker över en betydligt längre period för att fastställa och kartlägga avgörande 

faktorer. Inriktningen kan vara en specifik upplevelse som är vanlig bland de som någon 

gång upplevt något övernaturligt, exempelvis sömnparalys. Undersökningen borde 

belysa varför personer som har sömnparalys ofta upplever samma sak. I 

insamlingsprocessen av material till uppsatsen läste jag ett flertal studier och berättelser 

på olika hemsidor/forum där sömnparalysen i många fall ofta kännetecknar samma 

upplevelser. Mannen med hatten är mycket vanlig, hur kommer det sig att fler individer 

med samma övernaturliga upplevelse ser, hör eller känner liknande saker? Är det en 

slump, eller något man hört talas om och är rädd för, därför projiceras det under just 

sömnparalysen? 
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8. Begrepp och definitioner 
 

Hallucinationer: Sinnena skickar nervimpulser till hjärnan, där de tolkas och omvandlas 

till bild och/eller ljud. Om bilderna och ljuden kommer från omgivningen eller skapas i 

huvudet kan inte hjärnan skilja på.  

 

Sömnparalys: Något som sker i hypnagog tillståndet innan man somnar eller i 

hypnopomp tillståndet innan man vaknar upp från sömnen. Man kan se, höra eller känna 

något medan man har en oförmåga att röra kroppen och att tala.  

 

Psykiskt trauma: Resultatet av en smärtsam och chockartad upplevelse som skapar 

extrem stress och överväldigande känslor. Detta gör att känslorna blir svåra att hantera, 

vilket kan framkalla psykiska och fysiska reaktioner hos individen. 

 
Övernaturlig upplevelse: Något man kan se, känna eller höra. Brukar inte gå att förklara 
med logiken men studeras inom parapsykolog
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