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Abstract 

Den här studien har syftat till att undersöka hur en mammas religiositet präglas av 

förlusten av ett vuxet barn där bortgången kommit av suicid. Undersökningen är en 

litteraturstudie och forskningsansatsen är hermeneutisk. Valet av metod kommer sig av 

att studien fokuserar på vad förlusten innebär för föräldern, meningsskapande aktiviteter 

har stått i centrum. Materialet har bestått av två skilda verk om en och samma människas 

trauma och upplevelser där den ena skildringen är en bearbetad självbiografisk text och 

den andra utgörs av en intervju. Metodarbetet har bestått av att analysera utvalda stycken 

om mystika upplevelser. Existentiell hermeneutik har utgjort grunden i analysarbetet. 

Arbetets teoretiska utgångspunkt har i huvudsak varit religionsvetenskapligt: Carl Gustav 

Jungs teori om föreställningskomplexet samt Lewis R. Rambos processorienterade 

modell har verkat som analysredskap. Det sistnämnda har inslag av antropologiska och 

sociologiska perspektiv. Studiens resultat visar att föräldern erfarit mystika upplevelser 

efter barnets bortgång vilket i sin tur lett till en ny livsåskådning. Hermeneutisk tolkning 

hävdar att erfarenheterna fyller funktion som meningsskapare. 

 

Nyckelord 

Föreställningskomplex, hängivenhetsreligiositet, meningsskapande aktiviteter, mystika 
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1. Inledning 
 

 
Vem är du? frågade jag 

Jag är sorgen, svarade Sorgen 

Vad vill du mig? frågade jag   

Ge dig en gåva, svarade Sorgen 

Jag har inte bett dig komma, sa jag 

Jag kommer ändå, sa Sorgen 

Jag vill att du går nu, sa jag 

Jag går när du tagit emot mig, sa Sorgen 

                                                    

                                  -Elisabeth Lindström, I sorgens famn, 2015 

  

Hur påverkas livsåskådningen hos människor vars närstående tar sina liv? Många unga 

män i Sverige i vår samtid väljer att ta sitt liv. De som tar sitt liv lider ofta av psykisk 

ohälsa och för dem kan den självvalda döden upplevas som den enda utvägen (Wasserman 

2018). Vi har för avsikt att undersöka hur religiositet fungerar som meningsskapare för 

en mamma efter det vuxna barnets suicid. Vårt arbete är en fallstudie. Anledningen till 

att vi valt att utföra en fallstudie är på grund av: ”Det enskilda fallet pekar också (ofta) 

mot större sammanhang: poängen med att beskriva ett fall är ofta att illustrera ett mer 

allmänt förekommande fenomen.” (Alvehus 2013, s.75).  Vi har valt att titta på ett 

specifikt fall, dock ur två skildringar - den första skildringen är självbiografisk, den andra 

är en intervju. De båda verken säger sig ha ett likartat syfte: att hjälpa andra i liknande 

situation innebärande att förbättra oddsen för en återhämtning och att finna någon form 

av livsglädje igen efter en närståendes suicid. 

     Mamman, Elisabeth Lindström, i vår undersökning beskriver sin hållning till 

religiositet, innan sonen tog sitt liv, på följande sätt: “Då tänkte jag att hon måste ha helt 

fel angående andlighet eftersom jag förknippade det med religiositet och jag är inte 

speciellt religiös. Visst, jag är döpt och konfirmerad i den svenska kyrkan men jag har 

aldrig varit speciellt troende. Det har varit mer som en fin tradition med skolavslutningar, 

dop och bröllop i våra fina kyrkor.” (Lindström 2015, s. 89). Lindström visar i sin bok att 

hon särskiljer begreppen religiositet och andlighet. I vår analys utgår vi dock ifrån att 

andlighet ingår i begreppet religiositet. 
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     Lindströms 28-åriga son David valde att sitt liv. Hans suicid kom inte som någon 

överraskning då han lidit av psykisk ohälsa sedan 15-års ålder. Sjukdomen hade inneburit 

långvarig kontakt med psykiatrin. Men Lindströms sorg lättades inte av det faktum att 

David varit sjuk, snarare bidrog familjens erfarenheter av vården till att sorgen 

försvårades. En del av Lindströms sorgearbete bestod av att skriva dagbok om 

händelserna kring och efter sonens död. Dagboken har sedan bearbetats och givits ut i 

syfte att ge andra i samma situation stöd. Boken skriven av Lindström samt en intervju 

med henne i en reportagebok utgör analysmaterialet i vår studie. Det utvalda materialet 

skildrar Lindströms mystika upplevelser.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Genom att titta på skildringarna ur religionspsykologiska perspektiv ämnar vi skapa en 

bild av hur traumat påverkar Lindströms livsåskådning. De teorier vi valt för att belysa 

Lindströms mystika upplevelser är Carl Gustav Jungs religionspsykologiska teori om 

föreställningskomplexet; Lewis R. Rambos processorienterade modell tillämpas i syfte 

att belysa en eventuell omvändelseprocess. Vi har valt att utgå ifrån följande 

frågeställning: 

 

Kan vi med hjälp av religionspsykologiska aspekter identifiera: 

• Hur kan meningsskapande aktiviteter påverka sorgearbetet? 

 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Vi har valt att efter uppsatsens inledande del redogöra för valda teori. Religionspsykologi 

behandlas övergripande och sedan följer en beskrivning av de valda 

religionspsykologiska teorierna: Jungs teori om föreställningskomplexet och Rambos 

processorienterade modell. Vidare redogör vi gör tidigare forskning. Därefter följer 

metodavsnittet i vilket vi bland annat beskriver analysens tillvägagångssätt samt 

presenterar studiens material. I följande huvudavsnitt presenterar vi vår textanalys, vilken 

tar avstamp i valda citat från litteraturen. Efter det analytiska avsnittet kommer en 

resultatredovisning som leder vidare in på diskussion följt av självständiga reflektioner. 

Förslag på framtida forskning följer samt slutord. 



 

3 

 

 

1.3 Centrala begrepp 

 

1.3.1 Religiositet 

Religiositet är beteckningen på individens sätt att vara religiös enligt Henry Egidius 

(2005). Vetenskapen har upprättat särskiljningar mellan olika former av religiositet: 

extrinsikal religiositet innebär att religionen utgör ett redskap för att nå särskilda mål; 

intrinsikal religiositet innebär att i och med ett religiöst levnadssätt har individen uppfyllt 

ett av de religiösa syftena; konsensusreligiositet är benämningen på en religiositet där den 

troendes uppfattning är dogmatisk, det vill säga bygger på en kompromisslös religiös 

uppfattning; hängivenhetsreligiositet är en autonom religiositet vilken lägger sitt fokus på 

upplevelser av andlighet snarare än uppsatta regler (Egidius 2005). Vi anser utifrån 

skildringarna att Lindströms religiositet är entydig med den så kallade 

hängivenhetsreligiositeten. 

 

 

1.3.2 Mystika upplevelser 

Antoon Geels och Owe Wikström (red.) förklarar i sin bok Den religiösa människan 

(2017) att begreppet mystik innefattar en kontakt med något som uppfattas vara 

övernaturligt. Författarna använder sig av Robert S. Ellwoods (1980) definition av 

begreppet: 

 

1. Mystik erfarenhet är erfarenhet i en religiös eller profan kontext, som 

omedelbart eller vid ett senare tillfälle av den upplevande tolkas som 

ett möte med en högre eller en yttersta verklighet. 

 

2. Detta möte sker på omedelbar, enligt subjektet icke rationell väg och 

medför en djup känsla av enhet och ett intryck av att denna erfarenhet 

ligger på ett annat plan än det vanliga, alldagliga. 

 

3. Denna erfarenhet medför vittgående konsekvenser i individens liv. 

(Geels & Wikström (red.), s. 218–219) 
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I den valda litteraturen som ska analyseras förekommer ett antal mystika upplevelser och 

det är utifrån Ellwoods definition vi tolkar upplevelserna.  

 

 

1.3.3 Sorg 

Psykologen och terapeuten Ann-Kristin Lundmark redogör i sin bok Sorgens olika 

ansikten (2007) för olika typer av sorg. Vi väljer här att lyfta hennes beskrivning av sorg 

vid suicid, då den är relevant för vår studie. Lundmark skriver att anhöriga, vars 

närstående begått suicid, många gånger tappar sin självkänsla. Risken är stor att de 

anhöriga skuldbelägger sig själva. Författaren skriver dock att det aldrig är någons fel att 

en person begår suicid, orsakerna ligger snarare i psykisk ohälsa, svartsjuka, sjukdomar 

av olika slag eller att personen känner sig socialt utanför. En vanlig känsla när en 

närstående begått suicid är ilska. Ilska över att personen i fråga inte bett om hjälp, eller 

ilska över att personen satt så många människor i sorg. I den avslutande delen av sin bok 

skriver Lundmark att hon genom sina erfarenheter kunnat dra slutsatsen att svår sorg 

förändrar människor, att de efter processen tycks nå delar av sig själva de aldrig annars 

skulle ha upptäckt (Lundmark 2015).  

 

 

 

1.3.4 Traumatisk kris 

Antoon Geels och Owe Wikström (red.) refererar i sin bok Den religiösa människan 

(2017) till Johan Cullbergs framställning av psykologiska kriser. Cullberg menar att en 

psykisk kris är en följd av en situation där erfarenheter och inlärda beteenden inte räcker 

till för att hantera situationen. Cullberg särskiljer två olika typer av kriser: traumatisk kris 

och utvecklingskris. Vi kommer att fokusera på den förstnämnda typen i detta arbete, då 

det är denna typ av kris som möter flest kriterier i Lindströms trauma. Den traumatiska 

krisen inträder då den utlösande händelsen får individen att känna sig existentiellt hotad. 

Enligt Cullberg orsakas den existentiella krisen företrädesvis av kränkning och förlust. 

Traumats skada avgör krisens intensitet (Geels & Wikström 2017). 

     Vidare lyfter Geels och Wikström (red.), i sitt referat till Cullberg, krisens fyra faser. 

Den första fasen kallas för chockfasen, och är den mest akuta fasen. Personen kan i denna 

fas tyckas lugn och sansad men under den yttre fasaden råder kaos. All energi går åt till 

att förstå vad som har hänt och individen har svårt att greppa vad som händer. Denna fas 
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brukar vara varaktig mellan ett antal timmar eller dagar. Därefter hamnar personen i den 

så kallade reaktionsfasen. Precis som namnet antyder börjar individen i denna fas att 

reagera på den traumatiska upplevelsen. Känslor som sorg, smärta och förtvivlan kommer 

till personen. Som en följd av detta är det vanligt med sömnsvårigheter och 

aptitstörningar. Författarna förklarar att de ihållande tankarna på den avlidne kan leda till 

hallucinationer. I den tredje fasen, som inträffar efter några veckor eller några månader, 

börjar en bearbetningsprocess och den intensiva smärtan börjar trappas av. Individen 

börjar i denna fas att kunna hantera det alldagliga livet på bättre sätt. Efter cirka ett halvår 

eller ett år träder individen in i den sista fasen, nyorienteringsfasen, vilket innebär att 

individen kan kontrollera sorgen och smärtan. Författarna lyfter dock att det kan vara 

särskilt svårt att få ett avslut på sin sorg när traumat innefattar förlust av ett barn. De 

menar att förlusten av ett barn blir extra svår eftersom föräldern både sörjer det förlorade 

barnet och barnets framtid (Geels & Wikström (red.) 2017). 

 

 

2. Teori 

2.1 Religionspsykologi - allmän introduktion  

Geels och Wikström (red.) (2012) hävdar att religionspsykologin har som praxis att bruka 

religiöst obundna uttryck för den enskilda religiösa upplevelsens psykologiska 

antaganden. Den sociala varelsen står i fokus där intellekt, föreställningsvärld och 

känsloliv utgör individen som en del av den kulturella kontextens beståndsdelar (Geels & 

Wikström (red.) 2012).      

     Det vetenskapliga forskningsfältet religionspsykologi studerar den individuella 

religiositeten och utgår därmed inte utifrån några normativa föreställningar om religiösa 

uttryck. Det religionspsykologiska förfarandet innebär i grova drag att insamla data som 

tolkas. Teorin lutar sig på den generella utvecklingen som görs inom det psykologiska 

forskningsfältet i allmänhet. Då teorin är tolkande lämpar dess teorier sig vid en 

hermeneutisk analys (Svensson & Arvidsson (red.) 2008).  

     En definition av religionspsykologi: “Vetenskapen om religionen som upplevelse och 

beteende i historia och nutid” enligt Egidius (2005, s. 585).  

     James Leuba (1868–1946), var en av religionspsykologins pionjärer. Leuba verkade i 

USA under 1800-talets slut. Han ansåg att religiösa företeelser är förlopp av psykologisk 
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natur. Leuba hävdade att den religiösa upplevelsen fyller ett ordningsskapande syfte för 

den känslomässigt kluvna människan. I likhet med Leuba ansåg Sigmund Freud (1856–

1939), att religionens syfte är att skapa balans i det mänskliga psyket (Egidius 2005). 

     Vår första tanke var att applicera ett flertal religionsvetenskapliga teorier på de valda 

verken i sin helhet. En bit in i arbetsprocessen insåg vi att detta inte kunde förverkligas 

inom tidsramen för en C-uppsats. Därför valde vi att enbart applicera 

religionspsykologiska teorier. Det innebar att det blev nödvändigt för oss att gå igenom 

det framarbetade materialet och sålla bort sådant som inte längre var relevant. Vi tänker 

dock att denna omarbetning har varit positiv för vår förståelse och för analysen av de 

valda verken i sin helhet men även de utvalda delarna.  

     Vårt val av teorier grundar sig i vår förförståelse. Vi introducerades för den jungianska 

läran under vår pågående utbildning och det sådde ett frö. Vi fann delkursen intressant. 

Momentets examination bestod av en analys av historiska mystikers upplevelser, och vi 

hade en tanke om att göra ett liknande arbete i vår C-uppsats, dock ville vi applicera idéer 

från Jung på en person nära vår samtid. De teoretiska perspektiv vårt val föll på var Jungs 

teori om föreställningskomplexet samt Rambos processorienterade modell. Skälet till att 

vi valde dessa teorier beror på ett medvetet urval. Då vi studerade jungianska begrepp 

fann vi att föreställningskomplexet skulle kunna vara ett gynnsamt analysredskap. 

Rambos modell visade sig vara ett dugligt komplement till Jungs teori om 

föreställningskomplexet. Vi bestämde oss för två teorier samt ett urval av citat ur 

Lindströms samt Björkqvists skildringar. Vi valde delar av texten som beskriver 

Lindströms mystika upplevelser som underlag för det jungianska perspektivet. I studien 

har vi även med citat i vilka det beskrivs hur Lindströms förhållande till andlighet sett ut 

både före och efter sonens suicid. Dessa delar valde vi främst för att kunna urskilja en 

omvändelse genom att applicera Rambos processorienterade modell.  

     I mån att göra en analys av de valda textavsnitten lästes de utvalda partier ur materialet 

och sattes i relation till Jungs teori om föreställningskomplexet. Vi kunde då avgöra på 

ett mer sakligt grundat plan vilka textavsnitt som lämpade sig att arbeta vidare med i syfte 

att titta på mystika upplevelser. Sedan närlästes avsnitten åter igen och vi kunde 

identifiera faktorer som vi, enligt vår tolkning av Jungs teori, kunde alstras ur vad han 

kallar den psykiska energin eller fantasin.  

     Beträffande Rambos processorienterade modell: den applicerades på ett vidare 

perspektiv än Jungs, innebärande att individens omgivning utgjort en relevant del av 

analysen, vad vi menar med det är hur personen agerar i sin kontext och hur den medvetet 
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förändrar sina livsvillkor. För att kunna applicera Rambos teori krävdes tillägg till den 

utvalda litteraturen. Vi adderade rubriken ”Citatförståelse” i syfte att kunna måla upp en 

mer utförlig bild av dels skeendena inom Lindström, dels hur de tog sig uttryck i hennes 

vardagliga liv. 

 

2.1.1 Jungs teori om föreställningskomplexet 

 C G Jung skriver i samlingsverket Psykologiska typer (1993) om den mänskliga fantasin. 

Han menar att fantasin är ett föreställningskomplex sprunget ur föreningar av olika 

psykiska beståndsdelar. Fantasin kan visserligen vara konstruerad av det upplevda, det 

vill säga minnen, men behöver inte ha ett sådant fundament. Fantasin, vilken Jung 

definierar som den psykiska energin, kan alstras omedvetet men kan likväl framkallas helt 

eller delvis avsiktligt (Jung 1993).   

     Henry Egidius berör Jungs föreställningskomplex i relation till teorier om 

aktpsykologi. Teorin innehar synsättet att det mänskliga medvetandet är försett med en 

självständigt meningsskapande drift. Motsatsen till aktpsykologi är innehållspsykologi 

vilken hävdar att beståndsdelarna i medvetandet utgörs av föreställningar och 

sinnesintryck. Jungs medvetna föreställningskomplex är med andra ord i linje med den 

akttpsykologiska idén (Egidius 2001). 

     Den aktiva fantasin hävdar Jung, är “ett slags fantiserande meditation, i vilken man 

avsiktligt försöker komma nära sitt omedvetna och medvetet vill komma i förbindelse 

med de psykiska skeendena” (Jung 1964, s. 206).  

 

 

2.1.1.1 Kritik mot Jung 

Jungs teorier har inte stått oemotsagda, och en av kritikerna är en författare av vår samtid 

som det hänvisas till med jämna mellanrum i den här studien: Owe Wikström. Wikström 

är präst, teolog, psykoterapeut, författare samt professor i religionspsykologi vid Uppsala 

universitet. Wikström skriver:   

 

En – av många – svårigheter när det gäller Carl Gustav Jungs verk är 

den glidning som han uppvisar och delvis argumenterar för mellan 

forskning och den fria litterära spekulationen. Själv hävdar han att han 

är forskare, men alldeles uppenbart kan mycket av hans senare 

författarskap snarare föras till en annan genre. Det gäller särskilt de av 
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hans skrifter som rör religion. Hans böcker är kanske inte polyfona [...] 

men åtminstone två stämmor kan tydligt identifieras: ”teologens” och 

psykologens. 

(Wikström 2012) 

 

Wikström hävdar att alltså att Jung inte kan räknas med som en helt opartisk analytiker 

av människors andliga upplevelser då han tydligt står med ena benet i teologisk jord. 

Vidare broderar Wikström hur en kritisk betraktare blir varse ett dubbelbottnat språk. 

Jungs egenskaper som gränsmänniska gör det är vanskligt att veta när han analyserar 

myter samt när han skapar dem (Wikström 2012).  

 

 

2.1.2 Rambos processorienterade modell 

Begreppet omvändelse innebär att en person genomgår en process där hen förändrar sin 

livsåskådning från en sekulär hållning till en religiös. Rambos (1993) processorienterade 

modell som använts för att tolka omvändelser innehåller sju steg, vilka inte kommer i 

någon förutbestämd sekvens. Modellen är utvecklad från upptäckter inom psykologi, 

antropologi, religionsvetenskap och sociologi (Geels & Wikström (red.) 2017). 

     Rambos modell består av sju steg. Vi har valt att beskriva tre av stegen eftersom dessa 

utgör en del av studiens analysredskap. Det första går under benämningen kontexten. 

Steget behandlar förbindelsen med omgivningen och kontextens påverkan på livet. Det 

är av stor vikt att särskilja makrokontext och mikrokontext: det innebär att individen 

tillhör ett sammanhang på makronivå; omfattar den fullständiga omgivningen. Hen tillhör 

ett sammanhang på mikronivå; omfattar de nära relationerna, vilka räknas som 

påverkande faktorer i huruvida en individ kommer att genomgå en omvändelse eller inte 

(Geels & Wikström (red.) 2017).  

     Rambo hävdar att en krissituation ofta är det som utlöser en omvändelse. En följd av 

akuta kriser är ofta utmattning och uppgivenhet. Speciella eller mystika upplevelser 

fungerar, enligt Rambos modell, som utlösande faktorer i omvändelseprocessen (Geels & 

Wikström (red.) 2017).  

     Nästkommande steg i Rambos modell handlar om individens sökande efter mening 

och mål. Att förändra sitt sätt att skåda världen är dock inte alltid enkelt: den nya 

livsåskådningen måste överensstämma med andra faktorer i livet. Ger sökandet ett 

harmoniserade resultat övergår individen till nästa steg som handlar om att möta detta nya 
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sätt att skåda världen, vilket sedan kan mynna ut i en ny övertygelse (Geels & Wikström 

(red.) 2017).  

     Nästa steg handlar om samverkan mellan individen som blivit omvänd och den nya 

kontexten. Denna samverkan, om den inbegriper trygghet, låter den nya livsåskådningen 

rota sig. Här spelar även riter och annat religiöst innehåll stor roll. Interaktionen resulterar 

i att den omvände blir mer engagerad, vilket i sin tur länkas ihop med det sista steget som 

handlar om konsekvenser. Konsekvenserna kan handla om att personen genomgår en stor 

förändring i livet när det kommer till både livssyn och den sociala gemenskapen (Geels 

& Wikström (red.) 2017). 

 

3. Forskningsöversikt 

I en studie titulerad “Long-term effects of the death of a child on parents’ adjustment in 

midlife” (2008) undersöks och jämförs de långvariga effekter förlusten av ett barn kan ha 

på föräldrarna. Åldern på barnen i denna studie sträcker sig från spädbarn till 34 år. 

Studien visar att de föräldrar som funnit mening med sitt barns bortgång hade lättare att 

återhämta sig från sorgen. I studien förklaras det att en sådan mening kan fås exempelvis 

genom engagemang i en organisation eller genom att föräldrarna skaffar ett till barn 

(Rogers, Floyd, Mailick Seltzer, Greenberg & Hong 2008).  

     I en annan studie med titeln “Cause of death and the quest for meaning after the loss 

of child” (2013) har mönster i meningsskapandet hos 155 föräldrar som förlorat ett barn 

undersökts. Syftet med studien var att se om meningsskapandet efter ett barns död såg 

olika ut hos föräldrar som förlorat sitt barn av icke-våldsamma orsaker och föräldrar som 

förlorat sitt barn på grund av våldsamma orsaker. Med våldsamma orsaker menar 

författarna till studien olycka, suicid och mord, och med icke-våldsamma orsaker menar 

författarna att barnet avlidit av mer naturliga orsaker. I studien identifieras bland annat 

dessa gemensamma faktorer i meningsskapandet mellan de två grupperna: strävan efter 

rättvisa och att leva på ett sätt som skapar mening till den avlidnes död. En förnyad 

uppskattning till livet kunde särskilt urskiljas bland de föräldrar som förlorat sitt barn på 

grund av våldsamma orsaker (Lichtenthal, Neimeyer, Currier, Roberts & Jordan 2013). 

     Annette Bailey, Camille Hannays-King, Jennifer Clarke, Eleanor Lester och Divine 

Velasco har i sin studie “Black mothers' cognitive process of finding meaning and 

building resilience after loss of a child to gun violence” (2013) undersökt svarta mammors 
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meningsskapande efter att deras barn blivit skjutna till döds. Studien visar att sociala och 

kulturella faktorer som grundades i andlighet var främjande för mammornas 

meningsskapande samt den personliga utvecklingen. Mammornas förståelse och 

acceptans av barnets död som en del av Guds plan skapade en form av mening i barnets 

död och gjorde mammorna starkare. Gudstron bidrog också till att mammorna hjälpte 

andra i liknande situation samt arbetade aktivt för att rädda unga från vapenvåldet (Bailey, 

Hannays-King, Clarke, Lester & Velasco 2013).   

     Victoria Ross, Kairi Kolves, Lisa Kunde och Diego De Leo förklarar, i sin studie 

“Parents’ experiences of suicide-bereavement: A qualitative study at 6 and 12 months 

after loss” (2018), det trauma som uppstår hos föräldrar efter att deras barn begått suicid. 

Författarna menar att traumat vid ett barns suicid medför högre risk att drabbas av 

sjukdomar och psykisk ohälsa jämfört med andra dödsorsaker. Ross, Kolves, Kunde och 

De Leos syfte med studien var att identifiera föräldrars upplevelser sex och tolv månader 

efter barnets suicid. Utifrån kvalitativ analys kunde författarna påvisa tre huvudområden: 

söka efter svar och mening, strategier för att hantera traumat samt hitta mening och syfte. 

Författarna förklarar att denna process inte är linjär utan dynamisk och växlande. Detta 

innebär att en förälder kunde växla mellan dessa tre huvudområden under sorgeprocessen 

(Ross, Kolves, Kunde & De Leo 2018).  

     Pernilla Larsson Omerov beskriver i sin avhandling, “Parents who have lost a son or 

daughter through suicide: towards improved care and restored psychological health” 

(2014), att föräldrar som förlorat sitt barn genom suicid riskerar att lida av psykisk ohälsa 

genom resten av livet.  Vidare förklarar författaren att föräldrarnas mående, trots detta, 

inte har tillägnats speciellt mycket forskning. Målet med Larsson Omerovs studie är att 

bidra med kunskap som kan förbättra vården kring föräldrar vars barn suiciderat (Larsson 

Omerov 2014).   

     Danielle R. Jahn och Sally Spencer-Thomas skriver i sin studie “A qualitative 

examination of continuing bonds through spiritual experiences in individuals bereaved 

by suicide” (2018) att suicid är ett hälsoproblem världen över och att andlighet kan ha en 

meningsskapande funktion för de efterlevande. Vidare förklarar författarna att forskning 

visar att andliga upplevelser är vanligt hos människor som förlorat en nära anhörig genom 

suicid. Syftet med Jahn R. och Spencer-Thomas studie var att undersöka beskrivningar 

av andliga upplevelser hos anhöriga till individer som suiciderat. Studien resulterade i att 

författarna kunde dra slutsatsen att de andliga upplevelserna fungerade helande och 
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transformerande och blev därmed en viktig meningsskapare för majoriteten av deltagarna 

i studien (Jahn R. & Spencer-Thomas 2018). 

 

 

 

4. Metod och material 

4.1 Val av metod och ansats 

Som ansats för arbetet har vi valt kvalitativ metod, med hermeneutik som grund för 

tolkning av materialet. Den hermeneutiska forskningstraditionen har gått från att ha en 

individs tro i centrum till att vara mer inriktad på omkringliggande faktorer som kultur, 

berättelser, symboler och språk (Gilhus & Mikaelsson 2003).  

     Utifrån en existentiell hermeneutik kommer studien i första hand granska partier ur 

Elisabeth Lindströms bok I sorgens famn (2015). I nämnda titel redogör Lindström för 

sin vardag under den närmsta anslutande tidsperioden efter hennes sons suicid. För ett 

rikare underlag kommer vi även att tolka delar ur ett kapitel i Johanna Björkqvists 

reportagebok Våra älskade orkade inte leva (2015) vilket återger Lindströms berättelse 

men ur Björkqvists perspektiv.    

     I tolkning av materialet kommer vi att applicera Jungs teori om 

föreställningskomplexet för att skapa oss en bild över Lindströms meningsskapande 

aktiviteter i relation till hennes trauma. Som ett komplement till den jungianska teorin 

använder vi Rambos processorienterade modell i syfte att bredda analysen av Lindströms 

själsliga/existentiella process.  

 

 

4.1.1 Hermeneutik 

Sten Andersson förklarar i sin bok Om positivism och hermeneutik (2014) att förnuft och 

känslor likställs inom hermeneutisk teori och att båda delar ses som källor till kunskap. 

Det innebär dock inte att alla känslor på något sätt motsvarar varandra, utan det är viktigt 

att analysera vad varje enskild känsla bär med sig för kunskap (Andersson 2014).  

     Ingrid Westlund beskriver, i Andreas Fejes och Robert Thornbergs bok Handbok i 

kvalitativ analys (2009), att resultatet av den hermeneutiska tolkningen ter sig annorlunda 
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beroende på valet mellan tre skilda riktningar inom hermeneutisk teori. De tre olika 

inriktningarna är: existentiell inriktad hermeneutik, misstankens hermeneutik och allmän 

tolkningslära (Fejes & Thornberg 2009). I studien kommer vi använda oss av den 

förstnämnda inriktningen: existentiell inriktad hermeneutik. 

     Inom existentiell inriktad hermeneutik eller den psykologiska tolkningsläran, som 

Ricoeur kallar denna riktning, är målet med tolkningen att få en förståelse för författarens 

upplevelser bakom texten som tolkas. För att kunna uppnå detta behöver forskaren 

använda sin empati och inlevelse. Det är av hög relevans att forskaren är medveten om 

sin egen förförståelse av det som analyseras (Fejes & Thornberg 2009). 

 

 

4.1.2 Vår förförståelse 

Vi är båda anhöriga till människor som antingen försökt begå- eller fullbordat suicid. Vi 

har sett och upplevt de avtryck det hastiga avslutet kan ha på den nära omgivningen. 

Frågor väcks när någon väljer att avsluta sitt liv på egen hand: varför; hade det med mig 

att göra? Dessa frågor delar vi med källtexternas huvudrollsinnehavare Elisabeth. 

     Förutom vår förförståelse för rollen som anhörig till någon som försökt suicidera eller 

fullbordat suicid kommer vår förförståelse om mystika upplevelser som meningsskapare 

att påverka studien. Vi har båda läst en kurs i religionspsykologi där intresset för hur 

mystika händelser kan förklaras ur ett religionspsykologiskt perspektiv, samt hur de 

mystika händelserna upplevs och har en meningsskapande funktion, växte fram.  

     Vi tänker att vår förförståelse dels avgjort valet av ämne på grund av ett personligt 

engagemang samt riskerar att göra vår litteraturstudie subjektivt färgad. Vi inser vikten 

av att luta oss på teorierna för att hålla oss sakliga och kritiska till innehållet men förstår 

också att vi har nytta av våra erfarenheter vilka i sin tur bidrar till inlevelse och medkänsla 

i vår analys vilket den hermeneutiska metoden påbjuder.  

 

 

4.1.3 Urval och metodologisk process 

”En hermeneutiker intresserar sig för människors livsvärldar och för hur människor 

upplever sin situation” (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s. 73). Definitionen utgör 

grundtanken i vårt metodologiska arbete. Lindströms livsåskådning och hur hon tolkar 

sina upplevelser har fungerat som utgångspunkt i litteraturanalysen.  

     Arbetsprocessen började med att vi beslutade oss för att göra en litteraturanalys av en 
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självbiografi och därefter formulerade vi en forskningsfråga. När vi formulerat vår första 

frågeställning bad vi om feedback från en av våra lärare. Han menade att en fråga av 

existentiell art lämpar väl sig inom hermeneutiken. Vidare diskuterade vi vår förförståelse 

av det vi ämnade undersöka. Vi insåg vikten av att förhålla oss relativt objektiva men 

samtidigt låta vår empati och medkänsla utgöra en del av analysen. Vilken litteratur som 

skulle ligga till grund för vår analys beslutades sedan. Valet föll på Elisabeth Lindströms 

bok I sorgens famn (2015). I vår sovring av referenslitteratur råkade vi på Lindströms 

berättelse, dock i en reportagebok skriven av en annan författare. Det föll sig naturligt att 

titta på Lindströms historia. Två verk som skildrar samma sak skulle kunna gynna den 

hermeneutiska tolkningsprocessen: historien av det upplevda berättas ur två perspektiv. 

Vår förhoppning var att bakgrunden skulle breddas. Vi började med att läsa båda verken 

i sin helhet, vilket följdes av att vi plockade ut delar som vi bedömde kunde bidra till att 

svara på vår forskningsfråga. Urvalet grundas i frågeställningar som: är detta relevant? 

Kan det möta syftet? Är det möjligt att tillämpa valda teorier? Denna process har varit 

tidskrävande och har inneburit stor eftertanke. För att kunna skapa oss en förståelse för – 

och få en helhetsbild av – Lindströms tolkningar har vi behövt läsa verken ett flertal 

gånger, i synnerhet Lindströms bok. 

  

 

4.1.4 Urval av tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning har vi använt databaserna Academic Search Elite samt 

Discovery. Databaserna innehåller en mängd artiklar inom olika ämnen och vi fann att 

intressanta artiklar kunde hittas rörande religion samt psykologi, därmed lämpade sig 

dessa databaser. I våra sökningar valde vi att endast söka på artiklar som finns tillgängliga 

i fulltext-format samt att de skulle vara peer-reviewed. För att hitta relevanta artiklar valde 

vi att använda följande sökord: suicide, child, sudden death, mother, parent, meaning-

making, coping-strategies. Vi har inte valt att söka efter artiklar inom någon speciell 

tidsperiod, dock nära vår samtid. Det valet baseras på antagandet att sorg och 

meningsskapande efter att ha förlorat ett barn dels är en individuell process, dels att de 

likheter som kan finnas i sorgeprocessen och de meningsskapande aktiviteterna inte går 

att se som föränderliga över tid. 
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4.3 Analysmaterial 

Vi har som sagt valt att fokusera på förändringen av Lindströms religiositet i förhållande 

till traumat efter att hennes son David, 28 år, valt att avsluta sitt liv på egen hand. Syftet 

med arbetet är att beskriva Lindströms skildring med hjälp av religionspsykologiska 

perspektiv. För att försöka uppnå syftet kommer vi tolka Lindströms upplevelser med 

hjälp av ett par religionspsykologiska teorier. Den första tanken var att göra en 

jämförande studie innehållande ett flertal religionsteoretiska utgångspunkter, men vi kom 

fram till att ett arbete av detta slag skulle bli alltför omfattande i förhållande till en C-

uppsats tidsramar och omfång.  

     Vår analys kommer att utgå ifrån Elisabeth Lindströms bok I sorgens år (2015) och 

Johanna Björkqvists reportagebok Våra älskade orkade inte leva (2015). Valet av 

analysmaterial grundar sig i att respektive skildring behandlar samma upplevelse men ur 

olika perspektiv. 

     En analys av verken i helhet skulle bli alltför extensiv, därför har vi valt ut specifika 

delar. De delar vi har valt är av ett slag som kan knytas till andlighet, vilket blir relevant 

för de teorier vi valt att applicera.  

 

4.3.1 Citatförståelse 

För att citaten ska ges en rättvis förståelse och för att en omvändelseanalys ska vara 

genomförbar kommer här en redogörelse för omständigheterna kring dessa. Vi ser att det 

är avgörande för analysens djup att Lindströms egen beskrivning av sin hållning till 

religiositet, både före och efter Davids bortgång, framkommer. Samt hur hon tolkar de 

upplevelser som skildras i citaten: hennes attityder och uppfattningar kommer att fungera 

som en brygga mellan de egna tolkningarna, upplevelserna och vår analys.  

     Genom följande citat beskriver Lindström sitt förhållande till religion: 

 

Visst, jag är döpt och konfirmerad i den svenska kyrkan men jag har 

aldrig varit speciellt troende. Det har varit mer som en fin tradition med 

skolavslutningar, dop och bröllop i våra fina kyrkor. 

(Lindström 2015, s. 89) 

 

Lindström beskriver i ovanstående citat att hennes tillhörighet till kristendomen snarare 

beror på tradition än tro. I följande citat visar hon hur hennes skeptiska inställning till det 

utomvärldsliga förändrats efter Davids bortgång: 
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Alla dessa händelser har lett till att jag började intressera mig för det 

andliga och jag mindes plötsligt vad kvinnan sagt till mig för länge 

sedan. Om hög andlighet. Jag började gå på måndagscirklar hos 

MariaTherese och så småningom påbörjade jag min tvååriga utbildning 

till medium hos henne. 

(Lindström 2015, s. 93) 

 

Vissa av de händelser som Lindström refererar till i ovanstående citat kommer att vara en 

del av analysen och dessa lyfts under nästföljande rubriker. Efter Davids bortgång besöker 

Lindström och hennes man ett medium. Under besöket upplever Lindström att hon får 

kontakt med både sin döda mamma och David. Detta, samt de mystika upplevelserna, får 

Lindström att överge sin sekulära hållning och så småningom genomgår hon en utbildning 

till medium. Vidare förklarar hon: 

 

Varje gång vi träffas vid våra utbildningshelger kommer David. Alltid 

genom någon som inte känner honom. För att bevisa för mig att 

andevärlden finns och för att jag ska förstå. Förstå att våra nära och kära 

finns med oss men i en annan dimension, på “andra sidan”. Och känslan 

när jag får kontakt med andevärlden och kan lämna ett budskap till en 

annan person, är helt fantastisk.   

(Lindström 2015, s. 93) 

 

 

 

Även Björkqvist lyfter hur Lindström förhåller sig till religiositet efter Davids bortgång: 

 
Elisabeth tror att mycket av det som händer är förutbestämt på något 

vis. Hon tror att vi, när vi dör, kommer till en annan sida och att vi lever 

på jorden för att lära oss något. Hon tror att vi återföds flera gånger och 

att vi då blir anvisade var vi föds och som vem. Det ger henne tröst att 

tänka så. 

(Björkqvist 2015, s. 34) 
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4.3.2 Litteratur   

Elisabeth Lindströms bok I sorgens famn (2015) är en omarbetning av den dagbok hon 

förde i samband med att hennes son, David, suiciderade. Från Lindströms bok har vi valt 

citat som beskriver några av hennes mystika upplevelser.   

     Johanna Björkqvists reportagebok Våra älskade orkade inte leva (2015) tar avstamp i 

de känslor som kan uppstå i samband med att en nära anhörig begått självmord. Boken 

lyfter åtta anhörigas erfarenheter och känslor och är tänkt att fungera som ett stöd till 

personer som har en anhörig som begått suicid. De anhöriga har under skrivprocessens 

gång varit delaktiga för att det återgivna ska vara så adekvat som möjligt. Den första 

berättelsen som lyfts i Björkqvists bok är Lindströms. De citat vi valt från Björkqvists 

bok beskriver ett par av händelserna som skildras i Lindströms bok.  

 

 
Några dagar efter att David lämnat oss, vaknade jag helt plötsligt på 

natten. Jag var trött, ledsen och förtvivlad och kände mig bara helt tom. 

Då hörde jag plötsligt konstiga knackningar i vårt hus, det lät som om 

någon knackade på väggen. Ljuden kom från Christers arbetsrum som 

vi även brukar använda som gästrum. Först tänkte jag att det var fåglar 

men blev ganska snart övertygad om att det inte var de som orsakade 

knackningarna. Det här lät helt annorlunda. Jag blev orolig och rädd, 

tordes inte gå upp för att se efter. Jag kände mig inte riktigt vaken och 

hade en så konstig känsla. Rummet som knackningarna kom ifrån, var 

det rum som David brukade använda när han bodde hos oss ibland. 

(Lindström 2015, s. 89) 

 

Någon dag senare vaknade jag igen på natten av en konstig känsla. 

Plötsligt smällde det till i mitt arbetsrum. Något hade ramlat. När jag 

gick upp för att se efter upptäckte jag att två av Davids inramade 

fotografier som vi tagit hand om och som stod på golvet, hade fallit 

omkull. De hade stått där ganska länge. [...] Fotografierna stod stadigt 

lutade mot några andra tavlor som inte hade ramlat. 

(Lindström 2015, s. 89) 
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Sent en kväll när jag skulle rasta vår hund hände det ännu en konstig 

sak. Det var en väldigt dimmig kväll men det regnade inte. Plötsligt från 

ingenstans, kom det en enorm smäll, det blev alldeles ljust runt omkring 

mig och marken skakade som om det var jordbävning. Min första tanke 

var, att ett flygplan högt ovanför hade exploderat. Så upplevde jag det 

och jag tittade uppåt men såg ingenting. Dimman var väldigt tät. Men 

det märkliga var att det kändes som om jag och hunden var omslutna av 

en skyddande hinna. Vår hund reagerade över huvud taget inte. [...] Då 

fick jag höra att en blixt slagit ner i ett träd hos en av grannarna. [...] 

Men konstigt nog reagerade inte vår hund alls. Och jag fick inga 

problem med vare sig synen eller hörseln trots det starka ljuset och 

ljudet. Det kändes ungefär som om en stor glaskupa lades över mig som 

ett skydd. Var det änglavakt? 

(Lindström 2015, s. 90–91) 

 

Klockan var cirka tre, fyra och jag hade samma känsla av att någon 

väckt mig. Jag lyssnade men hörde inget, så jag gick upp och fortsatte 

lyssna. Inget. Jag drack lite vatten, gick på toaletten, fortfarande med 

samma känsla. Inget hördes eller syntes. Det var mycket mörkt i 

sovrummet när jag kröp ner i sängen igen. Vi har svarta rullgardiner 

och det var höst så ute var det också mörkt och jag ville inte tända någon 

lampa av rädsla för att väcka Christer. Jag drog upp täcket och 

blundade. Då hände något mycket märkligt. Det blev plötsligt alldeles 

ljust! Förvånat tittade jag upp i tron att Christer tänt sin lampa. Men när 

jag tittade var det kolsvart i rummet. Jag blundade igen och ljuset kom 

tillbaka… Det var en märklig men skön upplevelse. Jag kände mig 

fullkomligt lugn och trygg. Omsluten av kärlek och det varma ljuset. 

Hur länge jag låg så har jag ingen uppfattning om men till slut måste 

jag ha somnat igen. Händelsen har etsat sig fast i mitt minne, ja i hela 

min kropp. Hälsningen kom från vår älskade son, det är jag säker på. 

(Lindström 2015, s. 93)  
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4.3.3 Valda citat 

4.3.3.1 Citatpar 1 

 
Några dagar efter att David lämnat oss, vaknade jag helt plötsligt på 

natten. Jag var trött, ledsen och förtvivlad och kände mig bara helt tom. 

Då hörde jag plötsligt konstiga knackningar i vårt hus, det lät som om 

någon knackade på väggen. Ljuden kom från Christers arbetsrum som 

vi även brukar använda som gästrum. Först tänkte jag att det var fåglar 

men blev ganska snart övertygad om att det inte var de som orsakade 

knackningarna.  Det här lät helt annorlunda. Jag blev orolig och rädd, 

tordes inte gå upp för att se efter. Jag kände mig inte riktigt vaken och 

hade en så konstig känsla. Rummet som knackningarna kom ifrån, var 

det rum som David brukade använda när han bodde hos oss ibland. 

(Lindström, 2015, s. 89) 

 

Veckan efter att David dött vaknade hon av att det knackade någonstans 

i huset. Hon kunde inte begripa vad det var. Det var tydliga knackningar 

i väggen, men eftersom hon och Christer bor i en fristående villa kunde 

det knappast vara grannar som förde oväsen.  

(Björkqvist, 2015, s. 34) 

 

 

4.3.3.2 Citatpar 2 

Någon dag senare vaknade jag igen på natten av en konstig känsla. 

Plötsligt smällde det till i mitt arbetsrum. Något hade ramlat. När jag 

gick upp för att se efter upptäckte jag att två av Davids inramade 

fotografier som vi tagit hand om och som stod på golvet, hade fallit 

omkull. De hade stått där ganska länge. [...] Fotografierna stod stadigt 

lutade mot några andra tavlor som inte hade ramlat. 

(Lindström, 2015, s. 89) 

 

En annan natt slog ett inramat fotografi i golvet, trots att det stod tryggt 

lutat mot en vägg. Flera fotografier stod lutade mot väggen, men det var 

bara ett som föll och det var på David. 

(Björkqvist, 2015, s.34) 
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4.3.3.3 Enskilt citat 1 

Sent en kväll när jag skulle rasta vår hund hände det ännu en konstig 

sak. Det var en väldigt dimmig kväll men det regnade inte. Plötsligt från 

ingenstans, kom det en enorm smäll, det blev alldeles ljust runt omkring 

mig och marken skakade som om det var jordbävning. Min första tanke 

var, att ett flygplan högt ovanför hade exploderat. Så upplevde jag det 

och jag tittade uppåt men såg ingenting. Dimman var väldigt tät. Men 

det märkliga var att det kändes som om jag och hunden var omslutna av 

en skyddande hinna. Vår hund reagerade över huvud taget inte. [...] Då 

fick jag höra att en blixt slagit ner i ett träd hos en av grannarna. [...] 

Men konstigt nog reagerade inte vår hund alls. Och jag fick inga 

problem med vare sig synen eller hörseln trots det starka ljuset och 

ljudet. Det kändes ungefär som om en stor glaskupa lades över mig som 

ett skydd. Var det änglavakt? 

(Lindström, 2015, s. 90–91) 

 

 

4.3.3.4 Enskilt citat 2 

Klockan var cirka tre, fyra och jag hade samma känsla av att någon 

väckt mig. Jag lyssnade men hörde inget, så jag gick upp och fortsatte 

lyssna. Inget. Jag drack lite vatten, gick på toaletten, fortfarande med 

samma känsla. Inget hörde eller syntes. Det var mycket mörkt i 

sovrummet när jag kröp ner i sängen igen. Vi har svarta rullgardiner 

och det var höst så ute var det också mörkt och jag ville inte tända någon 

lampa av rädsla för att väcka Christer. Jag drog upp täcket och 

blundade. Då hände något mycket märkligt. Det blev plötsligt alldeles 

ljust! Förvånat tittade jag upp i tron att Christer tänt sin lampa. Men när 

jag tittade var det kolsvart i rummet. Jag blundade igen och ljuset kom 

tillbaka… Det var en märklig men skön upplevelse. Jag kände mig 

fullkomligt lugn och trygg. Omsluten av kärlek och det varma ljuset. 

Hur länge jag låg så har jag ingen uppfattning om men till slutmåste jag 

ha somnat igen. Händelsen har etsat sig fast i mitt minne, ja i hela min 

kropp. Hälsningen kom från vår älskade son, det är jag säker på. 

(Lindström, 2015, s. 93)  
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4.3.4 Analys av material 

Ovanstående citat kommer i analysen att studeras utifrån Jungs teori om 

föreställningskomplex. Rambos processorienterade modell kommer sedan att användas 

för att belysa eventuell omvändelse, i och med detta kommer ytterligare citat att lyftas. 

Vår förhoppning är att få svar på vår frågeställning: Hur kan meningsskapande aktiviteter 

påverka sorgearbetet?   

     Vi kommer att studera vissa av citaten parvis, de citat som beskriver samma händelse 

paras ihop. Då Lindströms bok beskriver fler händelser än Björkqvists bok kommer även 

enskilda citat från den förstnämnda att analyseras. Resultatet kommer sedan att diskuteras 

och relateras till tidigare forskning.  

 

 

5. Analys 

5.1 Analys av citatpar 1 

 

5.1.1 Citat kopplat till Jungs föreställningskomplexet 

Enligt Jungs teori om föreställningskomplexet kan fantasin produceras omedvetet. 

Lindström förklarar att hon inte kan hitta en rimlig förklaring till knackningarna och att 

detta gör henne orolig och rädd varpå hon kopplar knackningarna till det rum David 

brukade använda. I sin tur kan Lindströms upplevelse kopplas till Jungs teori om 

föreställningskomplexet i relation till aktpsykologi. De två teorierna visar gemensamt på 

att det mänskliga medvetandet är försett med en självständigt meningsskapande drift. 

Lindström ger knackningarna mening genom att koppla dem till David. 

 

 

5.2 Analys av citatpar 2 
 

 

5.2.1 Citat kopplat till Jungs teori om föreställningskomplexet 

Även denna händelse upplever Lindström som mystik då det endast är fotot på David som 

faller i golvet. Om händelsen tolkas utifrån Jungs teori om föreställningskomplexet och 

aktpsykologin kan man anta att Lindström skapar en mening med att fotografiet faller då 
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hon uppfattar det som en övernaturlig händelse. För Lindström blir detta ett tecken på att 

David fortfarande finns i någon form, vilket skänker henne mening och tröst.  

     Trots att utsagorna skiljer sig åt drabbas inte funktionen: Lindströms upplevelse blir 

meningsskapande för henne. Enligt Jungs teori om föreställningskomplexet kan det 

uttydas att det är på grund av att händelsen fötts i Lindströms fantasi som de skiljer sig 

åt. 

 

 

5.3 Analys av enskilt citat 1  

 

5.3.1 Citat kopplat till Jungs teori om föreställningskomplexet 

Lindström beskriver hur hon klarade sig oskadd från blixtnedslaget. Hennes förklaring 

till detta är att hon skyddades av en hinna eller hade änglavakt. Hon upplevde händelsen 

som övernaturlig på grund av detta och på grund av den känsla som uppkom i samband 

med blixtnedslaget. I enlighet med Jungs teori om föreställningskomplexet blir det även 

här tydligt att Lindströms meningsskapande drift skapar en större mening med händelsen 

genom att hon kopplar den till en övernaturlig kraft. Kopplingen fungerar som en 

meningsskapare i Lindströms sorgeprocess. 

 

 

5.4 Analys av enskilt citat 2 
 
 

5.4.1 Citat kopplat till Jungs teori om föreställningskomplexet 

Liksom i det första citatet inträffar händelsen under natten. Nu väcks inte Lindström av 

något ljud utan snarare av en känsla att det är något som väckt henne. Lindström beskriver 

hur hon upplever ett ljus när hon blundar och hon är säker på att det är David som orsakar 

ljuset. Enligt Jungs teori om föreställningskomplexet kan fantasin alstras omedvetet. 

Ljuset som Lindström upplever kan vara en produkt av hennes fantasi som hon i sitt 

sömndruckna tillstånd uppfattar som verkligt. Denna alstrade fantasi har en meningsfull 

funktion för Lindström eftersom hon kopplar den till David. 
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5.5 Omvändelseanalys 

Enligt Rambos processorienterade modell är krissituationer ofta det som utlöser en 

omvändelse och de mystika upplevelserna fungerar som utlösande faktorer i 

omvändelseprocessen. Lindström befinner sig i en krissituation: hon måste hantera sin 

sons suicid. Citaten som lyfts i denna studie visar att Lindström haft ett flertal mystika 

upplevelser. Dessa upplevelser får henne att ifrågasätta sin religiösa hållning och hon 

beslutar sig för att besöka ett medium. Besöket hos mediet beskriver Lindström i sin bok 

som omvälvande. 

     I enlighet med Rambos processorienterade modell spelar individens omgivning, 

speciellt de nära relationerna, en stor roll för huruvida personen kommer att genomgå en 

omvändelseprocess eller inte. Lindström besöker mediet tillsammans med sin man, 

Christer, och hon förklarar att han efter besöket omvärderade sin religionskritiska 

hållning: 

 

Christer har alltid varit väldigt misstänksam till allt som har med 

medium och liknande att göra. Han hörde till dem som tänkt att allt 

måste kunna förklaras och bevisas, annars finns det inte. Nu fick han 

omvärdera sina åsikter helt. 

(Lindström, 2015, s. 92) 

 

Vidare förklarar Lindström att hon i sitt val att utbilda sig till medium har sin mans fulla 

stöd. Hon beskriver att hennes söner ställer sig mer kritiska men att de accepterar hennes 

val. Enligt Rambos processorienterade modell har Lindström således relationellt de 

förutsättningar som krävs för att en omvändelseprocess ska ske.  

     Ett annat steg i Rambos processorienterade modell innefattar att den nya 

livsåskådningen måste överensstämma med andra faktorer i livet. För Lindström innebär 

denna nya livsåskådning en upplevd kontakt med David och hon upplever att hon får svar 

på existentiella frågor. Den nya livsåskådningen blir därmed en meningsfull faktor i 

Lindströms liv.  
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5.6 Sammanfattning av analys 

Utifrån föregående analys kan vi anta att Lindströms mystika upplevelser kan förklaras 

med Jungs teori om föreställningskomplexet samt aktpsykologi relation till det 

förstnämnda. Lindström skänker mening till de citerade händelserna genom att koppla 

dem till övernaturliga fenomen. Hon upplever en kontakt med sin döde son, vilket i sin 

tur hjälper henne att hantera krisen. Funktionen av Lindströms förklaringar står i 

förgrunden, då det är dessa som fungerar meningsskapande.  

     Genom att applicera Rambos processorienterade modell synliggörs en 

omvändelseprocess. De mystika upplevelser Lindström erfar får henne att uppsöka ett 

medium. Under besöket blir hennes upplevelser bekräftade och hon möter därefter detta 

nya sätt att skåda världen genom att utbilda sig till medium. Hon har dessutom sin mans 

stöd under hela processen. Enligt Rambos processorienterade modell är accepterande från 

den mikrokontext individen befinner sig i avgörande för om en omvändelseprocess 

kommer att ske eller inte. Denna omvändelse är meningsfull för Lindström eftersom den 

ger henne verktyg att hantera den nya tillvaron efter sonens suicid. Processen sker i 

enlighet med Rambos processorienterade modell som visar att en kris ofta är det som 

utlöser en omvändelse. 

 

 

6. Resultatredovisning  
 

Utifrån föregående analys kommer den initiala frågeställningen att besvaras nedan.

  

 

6.1 Hur kan meningsskapande aktiviteter påverka 

sorgearbetet? 
 

I samtliga valda citat förekommer händelser som kan tolkas ur ett religionspsykologiskt 

perspektiv. Uppfattningen bygger på att Lindström själv tolkar händelserna som 

övernaturliga. Knackningarna hon hör kopplar hon till David, hon upplever att de kommer 

från det rum han brukade använda när han sov över. Fotografiet/fotografierna som faller 

sätter hon också i samband med David. Känslan under och efter att hon klarar sig oskadd 

från blixtnedslaget tolkar Lindström som änglavakt. Ljuset Lindström upplever tolkar hon 
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som en påhälsning från David. Alla dessa händelser kan, på grund av Lindströms tolkning 

av dem, identifieras som religionspsykologiska aspekter. 

     Genom Lindströms tolkning av föregående beskrivna händelser får de en 

meningsskapande funktion. I resonans med vad James Leuba hävdar angående religiösa 

upplevelser som ordningsskapande fyller Lindströms religiösa upplevelser ett 

ordningsskapande syfte. Tolkningen av upplevelserna blir ett sätt för Lindström att 

hantera traumat. De mystika händelserna leder sedan till att Lindström kontaktar ett 

medium, där hon får sina upplevelser bekräftade, vilket i sin tur leder till att Lindström 

själv väljer att utbilda sig till ett medium. Genom sin nya livsåskådning finner Lindström 

en mening i den nya tillvaron. Detta kan kopplas till det Sigmund Freud skriver om att 

religionens syfte är att skapa balans i det mänskliga psyket. 

     Nämnda faktorer kan relateras till Lindströms existentiella utveckling. Traumat som 

Davids suicid medför får Lindström att ifrågasätta hela sin verklighet. Hennes sätt att 

tolka upplevelserna får henne att omvärdera sin livsåskådning, vilket i sin tur bringar 

större mening i traumat.  

 

 

7. Diskussion  

Med hjälp av Jungs teori om föreställningskomplexet samt Rambos processorienterade 

modell har vi kunnat skönja att mystika upplevelser kan ha en meningsskapande funktion 

vid trauman. Mystika upplevelser, vad som Jung (1993) kunnat definiera som omedvetet 

alstrade fantasier, blir ett sätt för Lindström att skapa ordning och balans i psyket. I 

studien har vi kunnat identifiera meningsskapande aktiviteter samt funktionen av dem ur 

ett religionspsykologiskt perspektiv. Enligt Egidius (2005) definition av en autonom 

religiositet i relation till Jungs teori kan det antas att Lindströms hängivenhetsreligiositet 

fungerat som en strategi för att genomleva sorgen. Lindströms omvändelse tycks börja 

som en akut livlina för att senare mynna ut i en ny övertygelse. Vi syftar då på hennes 

utövande som medium och den sociala kontext det placerar henne i. Den autonoma 

religiositeten utmynnar i en mer organiserad utövning. Här ser vi tydliga indikationer på 

att en omvändelse, som Rambo talar om, ägt rum. Från att ha varit meningssökande har 

hon nu blivit meningsskapande.        

     Vi hävdar att religion kan fungera som meningsskapare i kriser, det framträder i 

textanalysens utvalda delar. Genom att ge händelserna övernaturliga förklaringar blir 
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Lindströms förlust inte lika stor då David fortfarande finns, dock i annan form. Därmed 

blir situationen hanterbar för Lindström och livet blir meningsfullt. 

     Resultatet i studien bygger på de teorier vi valt att utgå ifrån samt den valda metoden. 

Teorierna, Jungs teori om föreställningskomplexet och Rambos processorienterade 

modell, anser vi fungerade som ett bra komplement till varandra. Genom Jungs teori om 

föreställningskomplexet har vi kunnat identifiera mystika händelser som 

meningsskapande aktiviteter. Utifrån de meningsskapande aktiviteterna har vi sedan med 

hjälp av Rambos processorienterade modell kunnat urskilja en omvändelseprocess. 

Teorierna ger tillsammans en bild av hur de meningsskapande aktiviteterna bidrar till 

omvändelseprocessen.   

     Vi upplever att den valda metoden har lämpat sig väl i arbetet med studien. Genom att 

använda oss av existentiellt inriktad hermeneutik blev vår egen förförståelse och empati 

en naturlig del av analysprocessen.   

     Vi har erfarenheter av att vara anhöriga till någon som försökt eller fullbordat suicid, 

dock har vi har inte tidigare erfarit hur meningsskapande aktiviteter i form av mystika 

händelser eller omvändelseprocesser fungerat främjande i en sorgeprocess. Vi upplever 

att den förförståelse vi har, inkluderat den akademiska, bidrar till vår inlevelse i 

Lindströms känsloliv. Den har resulterat i, kombinerat med valda teorier, studiens 

resultat. Vår förförståelse har utgjort en del av tolkningsprocessen och därmed påverkat 

studiens resultat: vår förförståelse och empati ger oss en förståelse till varför de mystika 

upplevelserna fungerar meningsskapande för Lindström. 

     

 

7.1 Resultat i relation till forskning 

Lindström har något gemensamt med övriga studiers deltagare: hon ägnar sig åt 

meningsskapande aktiviteter. Somliga aktiviteter i forskningsunderlaget var dock av det 

profana slaget. I Rogers et. al (2008) återhämtade sig föräldrarna lättare efter sorgen 

genom att exempelvis engagera sig i en organisation. Sociala sammanhang fungerade som 

lindring. I Lindströms fall placerade hon sig själv i en ny social kontext i och med att hon 

utbildade sig till medium.   

     I Lichtenthal et. al (2013) fann man gemensamma faktorer för studiens deltagare: 

strävan efter rättvisa och att leva på ett sätt som skapar mening åt den avlidnes död. De 

föräldrar som förlorat sina barn på grund av våldsamma orsaker, suicid inräknat, upplevde 
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en större uppskattning till livet. Även Lindström förändrar sitt levnadssätt för att finna 

mening i det upplevda traumat.   

     Bailey et. al (2013) kom fram till att aktiviteter med andlig anknytning var främjande 

för mödrarnas meningsskapande. Här ser vi en tydlig likhet med Lindströms fall då hon 

också använde sig av andlighet i sin sorgeprocess.   

     Ross et. al (2018) redogör för dynamiska områden en sörjande förälder växlar mellan 

efter barnets suicid. Sorgen är inte linjär. De tre huvudområdena som identifierades i 

studien var söka efter svar och mening, strategier för att hantera traumat samt hitta 

mening och syfte. Vi kan koppla samtliga områden till våra resultat av analysen. I och 

med de mystika upplevelserna fann Lindström svar inom sig själv samt mening. 

Upplevelserna fungerade även som strategier. 

    Jahn R. och Spencer-Thomas (2018) hävdar i sin undersökning att suicid är ett globalt 

problem och att andliga upplevelser är vanliga hos individer som förlorat anhöriga i 

suicid. Undersökningen visade att de andliga upplevelserna fungerade helande och 

transformerande. Liksom för Lindström fungerade de som meningsskapande. 

     Larsson Omerov (2014) undersökte inga faktorer med inslag av religiositet, dock fann 

hon i sin avhandling att föräldrar som sörjer ett barns suicid inte prioriteras av vården. I 

likhet med Björkvist och Lindström syftar Larsson Omerov med sin studie till att förbättra 

förutsättningarna för föräldrar som sörjer sina barns suicid. 

     Det som skiljer denna studie från övrig, utvald, forskning är dels att den fokuserar på 

ett fenomen i Sverige, dels att den är en renodlad litteraturstudie samt att fokus ligger på 

en specifik individs upplevelser. De andra studierna har innefattat ett flertal individer och 

använder metoder och teorier som skiljer sig från vår. Vi vill mena att resultatet av vår 

studie bidrar till den internationella forskningen. De religionspsykologiska teorierna 

presenterar en bild av meningsskapande vid sorg vilket övriga artiklar i arbetet också gör. 

Dock bidrar vår undersökning med ett fokus på de rent andliga aspekterna samt med ett 

underlag som vi veterligen inte sett i någon annan studie. 

     Angående metodval upplever vi att valet var lyckat. Redan då C-uppsatsen var i 

embryo-stadie fick vi respons på vår idé av en av våra lärare. Han föreslog den 

hermeneutiska metoden för oss. Vi upplever att det har varit gynnsamt ge 

tolkningsprocessen tid. Hermeneutiken tolkar både individen och dess kontext och 

Lindströms meningssökande skildrar både hennes inre och yttre värld. Vi finner att 

metoden kompletterat teorin: hermeneutiken ser till det upplevda och faktiska; det 

själsliga och värdsliga.  
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7.1.1 Framtida forskning  

Vår förhoppning är att tolkningen av arbetets kvalitativa data ska bidra till en förståelse 

kring nära anhörigas behov av meningsskapande aktiviteter under sorgearbete: dels för 

att öka omgivningens möjligheter att ge stöd i sorgeprocessen samt lämna ett bidrag till 

rådande forskning: Uppsatsen kan fungera som underlag vid en jämförande analys.  

 

 

7.2 Studiens trovärdighet 
 

 

7.2.1 Teori 

Studien är smal avseende teoretisk ingång, vilket vi förstår kan upplevas som 

problematiskt: resultatet hade förmodligen blivit mer nyanserat genom tillämpning av fler 

religionspsykologiska teorier. Vi anser dock att de teoretiska verktygen, som använts i 

studien, ringar in vad vi ämnat undersöka. Som Wikström (2012) nämner i teoriavsnittet 

är C G Jung ansedd som kontroversiell och dubbel i sitt språk. Dock är Wikströms 

diskussion mer generell till sin natur och kritiserar inte direkt Jungs teorier om 

föreställningskomplexet. Dessutom stödjer Henry Egidius (2005) det aktpsykologiska 

resonemanget i sina texter vilket gör att vi finner tillvägagångssättet som godtagbart 

tillförlitligt. 

     Ann-Kristin Lundmarks (2007) teori kring svår sorg och den påverkan den har på 

individen kopplar vi till Rambos teori om omvändelse: modellerna hävdar att kriser 

förändrar människor, dock är Rambo mer inriktad mot vårt intresseområde – det 

religionspsykologiska. På det allmänmänskliga planet stödjer teorierna varandra.  

     Som ytterligare komplement till Rambos processorienterade modell står Cullbergs 

definition av traumatisk kris. Cullberg menar att när en persons invanda beteendemönster 

inte fungerar i en extrem situation, som en kris, kan det hävdas att individen ifrågasätter 

sin existens (Geels & Wikström 2012). Lindströms profana livsåskådning förändras till 

att bli mer andlig: hennes tidigare strategier är inte nog för att hantera förlusten av David 

och hon hennes tankemönster förändras.    
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7.2.2 Metod 

Vår initiala tanke var att behandla litteraturen i sin helhet, det vill säga källtexterna. Efter 

en första bearbetning av texterna fann vi att ett sådant projekt skulle anta orimliga 

proportioner. Dock skulle en sådan bearbetning ha utmynnat i ett mer nyanserat resultat. 

Vi anser att citaten vi valt till vår analys gjort undersökningen kärnfull och välriktad, i 

alla fall i tanken.   

     Den existentiella hermeneutiska metoden kan bidra till att man gör godtyckliga 

tolkningar på grund av dess subjektiva karaktär. Vi har funnit det både intressant och 

utmanande att få använda den egna förförståelsen samt vår empati och inlevelse som 

instrument under en akademisk textprocess. Avvägningen mellan att vara objektiv och 

bitvis subjektiv i vår bedömning av materialet har hållit oss på alerten. 

Forskningsprocessen har inte varit statisk och vi har funnit att omvärdering och revidering 

har varit frekventa inslag i arbetsgången. Det har varit nödvändigt för oss att kontinuerligt 

analysera huruvida de valda citaten svarar mot studiens syfte. I och med det fick vi fram 

ett mer adekvat material.   

     Metod samt tillvägagångssätt i generell mening har benat ur en stor mängd ambitioner 

till ett snävare och mer kärnfullt innehåll. 

 

 

8. Slutord 

Genom vår studie har vi fått mer förståelse dels för religiositetens betydelse för den utsatta 

individen, dels för tillämpningen av metodologiska instrument i en textanalys. 

Hängivenhetsreligiositet tycks närapå allmänmänskligt oavsett om individen har någon 

etablerad religiös övertygelse initialt eller inte. Andliga meningsskapande aktiviteter kan 

lindra sorg och föra människor samman i svåra tider samt skapa engagemang.  

     Vi anser att vi fått ett svar på undersökningens frågeställning. Syftet med studien har 

varit att undersöka hur religiositet fungerar som meningsskapare för en mamma efter det 

vuxna barnets suicid. Genom vår studie har vi kunnat belysa en rad meningsskapande 

faktorer kopplade till religiositet: mystika upplevelser, sociala aktiviteter, nya intressen 

samt att finna en ny livsåskådning.  

     I inledningen skildrar vi Lindströms dialog med sorgen. Lindström välkomnar inte 

sorgen trots att sorgen säger sig ha en gåva till henne. Efter att ha genomfört detta arbete 
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får vi en förståelse för vilken gåva Lindström tycks syfta på att sorgen bär med sig: att 

finna mening i kölvattnet efter ett livsomvälvande trauma. 
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