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SAMMANFATTNING 

Syftet med vår undersökning var att undersöka synen på döden hos unga kristna, muslimer 

och icke-troende. Vad beror eventuella likheter och skillnader på och vilka konsekvenser får 

dessa för alla undersökta individer? Undersökningen gjordes med hjälp av femton kvalitativa 

intervjuer, där vi ställde frågor om döden till ungdomar på en gymnasieskola under våren 

2009. Undersökningsgruppen bestod av fem muslimer, fem kristna och fem icke-troende. Den 

slutsats vi kunde dra utifrån vår undersökning var att unga människors syn på döden formas 

inte bara utifrån den religiösa tillhörighet de säger sig tillhöra, utan minst lika mycket av det 

omgivande samhället. De informanter som var uppvuxna i en svensk kontext hade formats 

utifrån det samhälle de lever i. Inte minst genom att deras familjer också har påverkats av sin 

omgivning. De informanter som är uppvuxna i en annan kultur är mer formade utifrån denna 

och har ännu inte hunnit bli formade av det sekulariserade svenska samhället. 

 

Nyckelord: Döden, ungdomar, islam, kristendom, icke-troende. 
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1. INLEDNING 

Döden är en fråga som ständigt berör själva livet. I vår västerländska kultur har döden på 

många sätt blivit en undangömd privatsak som vi ogärna belyser och pratar om. Likafullt är 

döden något som är ständigt närvarande och som vi alla berörs av. Men är döden lika för alla? 

Skiljer sig vår syn på döden åt beroende på vad vi har för trosuppfattning i livet och 

vardagen? 

 

Vi anser att synen på döden speglar vår syn på livet. Detta antagande utgör egentligen 

bakgrunden till vår uppsats. Vi har velat undersöka hur unga kristna, muslimer och icke-

troende ser på döden. Vad beror eventuella likheter och skillnader på och vilka konsekvenser 

får dessa för individen? Därför är vårt syfte att undersöka synen på döden hos unga kristna, 

muslimer och icke-troende. Vi presenterar en närmare beskrivning av vårt syfte efter 

dispositionspresentationen. 

 

Det finns mycket skrivet om döden och hur människan ser på döden, men ingenstans har vi 

hittat en jämförande studie som belyser skillnaderna i hur unga människor med olika 

trosuppfattning ser på döden. Därför är vår avsikt att anta den utmaningen och att också gå 

steget längre. Vi vill inte bara belysa de eventuella skillnader som kan finnas, utan vi vill 

också finna orsakerna till dessa. 

 

1.1. Disposition 

Vi har valt att presentera vårt arbete genom en så kallad lineär disposition.1 Vi börjar med en 

inledning, där vi presenterar bakgrunden till vårt arbete. I kapitel två finns vårt syfte och våra 

frågeställningar. Kapitel tre och fyra utgör vår teoribakgrund. I kapitel tre avhandlar vi synen 

på döden i olika religiösa och ickereligiösa livsåskådningar, och i kapitel fyra presenterar vi 

vad som formar ungdomars identitet och syn på livsfrågor samt deras förhållande till döden. 

Vidare i kapitel fem redogör vi för metod och genomförande. Resultatet behandlas i kapitel 

sex under respektive trosinriktning, kodat utifrån fem teman. Sedan avslutas vår uppsats med 

en resultatdiskussion och till sist en källförteckning och bilagor. 

 

                                                 
1 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, 2., uppdaterade [och utök.]. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, 67. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vårt syfte är att undersöka synen på döden hos unga kristna, muslimer och icke-troende. 

Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa tre grupper, vad beror eventuella likheter och 

skillnader på och vilka konsekvenser får dessa för alla undersökta individer? 

- Vad tror kristna, muslimska och icke-troende ungdomar händer efter döden? Hur 

stämmer deras bild med den traditionella synen inom respektive religion? 

- Vad har format dessa ungdomars syn på döden? 

- När och hur talar de om döden? Är ämnet intressant för dem? 

- Är ungdomarna rädda för döden? 

- Hur påverkas deras liv av hur de ser på tillvaron efter döden? 

 

3. DÖDEN 

 

3.1 Döden i det svenska samhället 

Vi lever i en föränderlig tid. Människans tillvaro har visserligen alltid präglats av 

förändringar, det är inget nytt, men den tid vi lever i idag är unik på många sätt. Befolkningen 

är större än någonsin, vetenskapen och tekniken är utvecklad och avancerad. Datorer och 

Internet har på sätt och vis upphävt såväl tid som rum. Vår del av världen konsumerar som 

aldrig förr, vilket tär på jordens resurser. Vi utsätts för mängder av uttröttande stimuli, som 

mobiltelefoner, tv och datorer. I stället för att arbeta med kroppen arbetar allt fler med 

hjärnan, vilket ställer nya krav på människan. Tillvaron förändras snabbt och detta 

tillsammans med de ständiga stimuli vi utsätts för, gör det svårt för oss att förutsäga och 

planera. Vi förlorar kontrollen och vår trygghet är hotad. Samtidigt hotas mänskligheten av 

andra saker som överbefolkning, svält, fattigdom, miljöförstöring och kärnvapenkrig. Vi kan 

inte förlita oss på att vi kommer att anpassa oss genetiskt till vår nya värld tillräckligt snabbt, 

utan vi måste förändra vårt sätt att leva. Allt detta har påverkat vår människosyn och 

världsbild, vilket i sin tur har gett en ny syn på exempelvis lidande och död.2 

 

Döden är något naturligt. Varje dag dör omkring 140 000 människor i världen.3 Naturen 

präglas av ett ständigt växelspel mellan liv och död, döden är nödvändig för att nytt liv ska 

                                                 
2 Tegern, Gunilla, Beskow, Jan & Eriksson, Bengt-Erik, Ungdomars tal och tankar om självmord, 

Studentlitteratur, Lund, 2003, 21.  
3 Wikander, Lars, Bryt dödstystnaden!, Gothia, Stockholm, 1996, 7.  
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skapas. Detsamma gäller människokroppen, där celler ständigt dör och ersätts av nya. Förr var 

det naturligt för människan att djur, natur och människor var en del av detta kretslopp,4 men 

även om döden var naturlig, har den ändå alltid inneburit ett obehag.5 Mänskligheten har 

alltid funderat över vad som händer när vi dör och närt förhoppningar om att det finns ett liv 

efter detta.6 Redan i förhistorisk tid präglade döden människans syn på den egna existensen.7 

Enligt psykoanalysens fader Sigmund Freud är tron på ett liv efter detta mänsklighetens 

äldsta, starkaste och mest angelägna önskan.8 Vårt undermedvetna kan dock aldrig förstå att 

vi själva kan dö på naturligt vis, till exempel av ålderdom. Om vi dör måste döden vara 

orsakad av ett ondskefullt ingrepp utifrån. Döden blir i vårt undermedvetna därför något 

krämmande.9 

r systematiserats i en 

etenskap benämnd tanatologi, från det grekiska ordet thanatos (död).11 

s

 

Så länge människan såg sig som en del av en helhet, en klan, betraktades födelse och död som 

processer som bevarade och förde klanen vidare. När den primitiva människan så småningom 

började frigöra sig från klanen och urskilja sig som egen individ, fick också födelse och död 

en annan betydelse. En individs död var inte längre en process som skulle föra klanen vidare, 

utan en angelägenhet för den enskilde individen.10 Dödens plats i den enskildes liv, i familjen, 

sjukvården och samhället har bidragit till att kunskaperna om döden ha

v

 

Det mänskliga livet har alltid innehållit ett visst mått av lidande. Länge betraktades inom 

kristendomen livet som en jämmerdal, en färdsträcka innan det goda livet med Gud efter 

döden. Dagens samhälle är präglat av kampen mot detta lidande.12 Den industriella 

revolutionen kom att förändra det svenska samhället på många sätt. Jordbruken 

omorganiserades och en urbanisering ägde rum. Skolväsendet byggdes ut och folkhälsovården 

medförde en radikalt förbättrad folkhälsa. Genom massvaccinationer hejdades stora epidemier 

samtidigt som hygien- och sanitetsförbättringar bidrog till en drastiskt minskad 

barnadödlighet. Arbetsplatserna blev säkrare och hälsoupplysning bidrog till att göra 

                                                 
4 Orlenius, Kennert, På ett dammkorn i universum: en lärobok om livet och döden, Cordia, Uppsala, 1990, 91.
 Kübler-Ross, Elisabeth, Samta

 
5 l inför döden: [om ängslan, fruktan och förtröstan], 2:a uppl., Bonnier Alba, 

Stockholm, 1992[1987], 12. 
6 Tamm, Maare, Barn och rädsla, Studentlitteratur, Lund, 2003, 138. 
7 Qvarnström., Ulla, Vår död, 1:a uppl., Liber utbildning/Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1993, 6. 

. 
, 8 

8 Ibid., 23-24. 
9 Kübler-Ross, 12
10 Qvarnström
11 Ibid., 23. 
12 Tegern, 22. 
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svenskarna friskare.13 Den höjda levnadsstandarden, som följde med den teknologiska 

utvecklingen, gjorde att medellivslängden höjdes drastiskt i hela den industrialiserade 

världen.14 Ju mer kontroll människan fick över naturen, desto mer tabu blev dock döden.15 

Vetenskapliga framsteg tycks få oss att frukta och förneka döden allt mer.16 Det förändrade 

samhället medförde med andra ord en ny roll för döden i människornas liv. Förändringar i 

befolkningsstruktur, familjerelationer, offentliga institutioner och massmedial verklighet 

gjorde så småningom döden osynlig i vårt samhälle.17 På sätt och vis medförde andra 

världskrigets fasor ett uppvaknande och idag fyller problemen med överbefolkningen, 

kärnvapenhotet och miljöförstörelsen samma funktion. Dessa katastrofer skapar en närmast 

apokalyptisk känsla av undergång. Döden går inte längre att undvika, men det är nästan bara 

enom massmedia vi kommer i kontakt med döden.18 

ngagera sig i sorg- och dödsproblematiken på ett mänskligt och omsorgsmässigt 

lan.19 

g

 

Den död som skildras i massmedia innebär ofta en förråad bild av döende och död och kan 

därmed verka distanserande. Den ökande sekulariseringen har också bidragit till att 

anonymisera döden i vårt samhälle, eftersom församlingslivet befrämjade sociala kontakter 

och många genom detta kom i kontakt med döden. Idag har kyrkan i allt större utsträckning 

börjat e

p

 

Förr brukade människor sändas hem för att dö, men den medicinska utvecklingen har gjort att 

sjukhusen idag är den självklara platsen för livets slut. 80 % av alla skandinaviska dödsfall 

sker på en institution, vilket gör att allt färre människor upplever död på nära håll. På 1970-

talet uppstod för första gången i Sverige en dödsfri generation och för dagens unga svenskar 

är upplevelser av föräldrars eller syskons död ovanliga.20 Döden har med andra ord både 

anonymiserats och institutionaliserats, vilket har bidragit till att totalt förändra människans 

hållning till död och sorg.21 En konsekvens av industrialiseringen är att människan lurats att 

tro att den medicinska teknologin ska rädda henne från att dö. I vår tid har dock människan 

blivit varse att döden drabbar alla, teknologiska framsteg till trots. En konsekvens av denna 

                                                 
13 Qvarnström, 26 
14 Qvarnström., 5. 
15 Tegern, 23. 
16 Kübler-Ross, 17. 
17 Qvarnström, 26. 
18 Tegern, 22-24.  
19 Qvarnström, 28. 
20 Ibid., 28-29. 
21 Ibid., 30. 
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insikt är att människor i den västerländska kulturen till varje pris försöker undvika kontakt 

med döende och död, försöker låta bli att tänka på den egna döden samt upplösa de traditioner 

och ritualer som förknippas med sjukdom, död, begravning och sorgetid.22 Det är 

sjukvårdspersonal som tar hand om den döende och begravningsbyrån som tar hand om den 

som dött. Begravningar, som förr var en viktig angelägenhet för många, sker nu allt oftare i 

stillhet med bara de närmst sörjande.23 Vi talar om döda med hjälp av eufemismer, sminkar de 

döda för att de ska se ut som om de sover, skickar bort barnen och diskuterar om patienterna 

ska få veta sanningen om sitt tillstånd. Döden har blivit ensam, mekanisk och 

avhumaniserad.24 Det tomrum som därmed uppstått förefaller inte ha fyllts ut med något 

annat.25 Döden som mänskligt fenomen har förskjutits ur såväl samhällsbilden som 

änniskans eget medvetande.26 För ett par årtionden sedan trodde de flesta svenskar på ett liv 

aker.27 

ed en genomtänkt livsåskådning dör 

yggare än andra. Detta gäller både dem som tror på ett gott liv på andra sidan och dem som 

ot liv alls efter döden.28 

 sedan Adam och Eva åt av den förbjudna 

ukten från kunskapens träd är människan dömd till hårt arbete, smärta och död. Denna synd 

Adams efterkommande, arvsynden.30 

Kristendomen har en lineär tidsuppfattning. Historien har en början och det kommer ett slut. 

Läran om de yttersta tingen, vare sig det handlar om individen eller hela världen, kallas för 

                                                

m

efter döden. Så är inte längre fallet, av flera ors

 

3.2 Döden i religiösa livsåskådningar 

Det finns undersökningar som visar att människor m

tr

tror att det inte finns någ

 

Döden i kristendomen 

Döden är central i kristendomen. Jesus dör och tar på sig människornas synder. Sedan 

besegrar han döden genom att återuppstå.29 Ända

fr

går i arv till 

 

Eskatologi 

 
22 Ibid., 4. 
23 Orlenius, Kennert, På ett dammkorn i universum: en lärobok om livet och döden, Cordia, Uppsala, 1990, 93. 
24 Kübler-Ross, 17. 
25 Qvarnström, 4. 
26 Ibid., 31. 
27 Beskow, Per, Trons vägar: om religion och livsfrågor, 10:e uppl., Proprius, Stockholm, 2003, 260 
28 Wikander, 15. 
29 Bowker, John, Meanings of death, Cambridge U.P., Cambridge, 1993.  
29 McGrath, Alister E., Christian theology: an introduction, 3. ed., Blackwell, Oxford, 2001, 553-554. 
30 Terhart, Franjo & Schulze, Janina, Världsreligioner: ursprung, historia, utövning, tro, världsbild, Replik, 

Viken, 2007, 44. 
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eskatologi. Eskatologin är inriktad på frågor som rör de dödas uppståndelse, himlen och 

helvetet.31 

 

Nya Testamentets eskatologi är komplex, men hoppfull. Något stort för mänskligheten har 

hänt i och med Jesu liv, död och uppståndelse. Det är främst genom Jesus predikningar och 

Paulus skrifter vi får kunskap om vad som kommer att hända. Jesus predikningar handlar 

mycket om Guds kommande kungadöme. Guds kungadöme, eller Guds rike, är inte ett 

geografiskt område, utan ett uttryck med stark eskatologisk innebörd. Vid sista måltiden 

talade Jesus med lärjungarna om hur de i framtiden skulle dricka vin i Guds rike (Mark 

14:25). Paulus ser fram emot att Jesus ska komma tillbaka och döma människorna. De troende 

ska få nytt liv och segra över synd och död. Kännetecknande för Paulus eskatologi är också att 

den helige ande ska komma och bekräfta den nya tiden som kommit med Kristus. Den troende 

som har den helige anden inneboende kan vara säker på en slutlig frälsning i framtiden.32 

 

Medeltidens syn på döden påverkades till stor del av Dante Alighieri (1265-1321). Genom 

Dantes verk Den gudomliga komedin verk får vi värdefull kunskap om den medeltida 

världsbilden, där själen skulle genomgå en reningsprocess innan den kunde få se Gud. Verket 

består av tre delar: Helvetet, Skärselden och Paradiset. Dante gör i boken en guidad resa 

genom helvetet, skärselden och slutligen himlen, där han får möta Gud. I helvetet finns det 

nio kretsar och i var och en av dem finns det människor som har begått olika typer av 

missgärningar. I limbo, helvetets förgård, finns ickekristna.33 Limbo introducerades på 1200-

talet av Thomas av Aquino och först 2007 tog Vatikanen avstånd från tanken på att odöpta 

spädbarn hamnar i limbo.34 Dante har haft stor betydelse för den medeltida synen på helvetet, 

trots att det finns få bibliska belägg för hans skildring.35 

 

Upplysningen och tiden efteråt förändrade synen på döden i grunden. Den kristna doktrinen 

om de yttersta tingen började nu betraktas som vidskepelse. Tanken på helvetet var mest 

kritiserad, inte minst som det i utilitarismens tidevarv var svårt att se något syfte med evig 

bestraffning.36 

 

                                                 
31 McGrath, 553-554. 
32 McGrath, 554-556. 
33 Ibid., 558-559. 
34 http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=133498 
35 McGrath, 560. 
36 Ibid., 561. 
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I början av 1900-talet fick eskatologin ett uppsving, av två skäl. Dels återupptäcktes de 

apokalyptiska dragen i Jesus predikningar och dels gjorde första världskriget att många 

förlorade tron på människans förmåga att fullborda Guds rike. Förintelsen, utvecklingen av 

kärnvapen och dagens miljöproblem är ytterligare faktorer som får många att tvivla på 

mänskligheten och trovärdigheten hos den liberala humanistiska kristendomen.37 

 

Evig död 

Helvetet har under vissa perioder i historien spelat en ganska stor roll för kristendomen. Ändå 

är det så att tanken på helvetet som ett straff efter döden inte förekommer i Gamla testamentet 

förrän på 200-talet f Kr. Helvetets ankomst beror antagligen mest på judarnas kontakter med 

andra kulturer, där helvetestanken redan fanns. I Gamla testamentet får de onda sitt straff 

direkt på jorden, till exempel genom ockupation av en främmande makt, pest, landsförvisning 

eller hungersnöd. Till en början sker bestraffningen mest kollektivt, men från 700-talet f Kr 

blir straffen mer individualiserade. Rättvisan skipas dock fortfarande på jorden och synder 

som bestraffas är till exempel avgudadyrkan, orenhet eller brott mot den mosaiska lagen. 

Först Jesaja börjar använda sig av helvetesliknande föreställningar. Dagens bibelforskare ser 

Jesajas tal om elden som både konkret och som en symbol för Guds vrede mot de otrogna. 

Vid 271 tillfällen i bibeln nämns elden som ett renande redskap. Först i Jobs bok (från slutet 

av 400-talet f Kr) kommer ett ifrågasättande av rättvisan. Den rättrådiga drabbas av olycka 

medan det går bra för den onde. Efter döden går båda samma öde till mötes. Första tanken på 

en domedag, där goda skiljs från onda, kommer på 300-talet f Kr hos profeten Joel. Det 

kommer dock att dröja en tid innan denna tanke växer sig stark. I Daniels bok (160 f Kr) 

presenteras för första gången en tydlig föreställning om helvetet. Många samtida ansåg dock 

fortfarande att straffen skulle utfärdas på jorden.38 

 

Många av dem som sover i mullen skall vakna, några till 

evigt liv, andra till skam och evig fasa. De som nått insikt 

skall lysa som det ljusa himlavalvet, de som fört många till 

rättfärdighet skall stråla som stjärnorna, alltid och evigt. 

(Dan 12: 2-3) 

 

I Nya testamentet är helvetestemat ganska ovanligt. Paulus anspelar ibland på den yttersta 

domen, men han går inte in på exakt vad som ska hända med de onda. 

                                                 
37 McGrath, 563. 
38 Minois, Georges, Helvetets historia, 1:a uppl., Alhambra, Furulund, 1997, 38-44. 
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Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över 

dig, till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer 

rättvist. Han skall löna var och en efter hans gärningar: 

evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker 

härlighet, ära och oförgänglighet, men vrede och straff 

över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen 

och följer rätten. Nöd och ångest över varje människa som 

gör det onda. (Rom12:5-9). 

 

Evangelierna betecknar oftast helvetet som Gehenna. Gehenna var en förbannad plats, där det 

förr utfördes brännoffer till Baals ära. Sedan judarnas återkomst från landsflykten har denna 

plats använts för att bränna lik och avfall. 

 

Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig 

att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll 

och kastas i helvetet, där maskarna inte dör och elden inte 

släcks.(Mark 9:47-48) 

 

Matteus upprepar uttryck som skära tänder, mörkret utanför och den eviga elden, i sin 

beskrivning av helvetet. Matteus pratar om helvetets portar och Gehennas flammor. Lukas i 

sin tur berättar en liknelse om den rike mannen och Lasaros, där den rike mannen hamnade ”I 

dödsriket, där han pinades” (Luk16:23) och plågades i lågorna. I Bibelns sista bok, 

Uppenbarelseboken (ca 95), finns ett rikt bildspråk som talar om den yttersta tiden. Temat 

med eld och svavel är mycket tydligt.39 

 

Den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess 

märke på sin panna eller sin hand, han skall få dricka 

Guds vredes vin, som hällts upp oblandat i Guds vredes 

bägare, och han skall pinas med eld och svavel inför de 

heliga änglarna och inför Lammet. Och röken från deras 

pina stiger i evigheters evighet, och de får ingen lättnad 

vare sig dag eller natt (---). (Upp14: 9-11) 

 

Det är i klostervärlden som stora delar av den traditionella kristna synen på helvetet har 

kommit till. I klostren ansågs frälsning och plats i himlen vara förbehållet dygdens elit, medan 

en stor del av den övriga befolkningen var fördömd. Munkarna saknade ofta högre utbildning 

                                                 
39 Minois, 44-46. 
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och levde ganska isolerade i klostren. Den folktro som de hade med sig från barnsben 

blomstrade i klostren och blandades med det budskap som bibeln och kyrkofäderna förde 

fram. I klostren fanns rikliga berättelser om resor till helvetet och syner, vilka till viss del har 

påverkat synen på helvetet bland kristna.40 

 

Under 1100- och 1200-talen hade många av de teologer som studerade helvetet också juridisk 

examen, vilket påverkade bilden av helvetet. Den yttersta domen i deras version antar 

juridiska former, med vittnen, sakframställan och dom. Gud är både domare och målsägande. 

Vad som föranleder en vistelse i helvetet har varierat genom historien. På 1200-talet började 

man skilja mellan förlåtliga synder och dödssynder, vilket stärkte kyrkans roll. Bekännelsen 

och bikten ger kyrkan nycklarna till himmel och helvete. Teologerna spekulerade gärna i de 

plågor de fördömda skulle utsättas för i helvetet. 1439 förklarar Florenskonciliet: 

 

Den heliga romerska kyrkan tror fullt och fast, förklarar 

och tillkännager att ingen utanför den katolska kyrkan, 

vare sig hedning, jude, otrogen eller någon som står 

utanför den enda kyrkan, kan få del av det eviga livet, utan 

i stället kommer att falla i evig eld, tänd för djävulen och 

hans änglar, om han inte innan han dör har anslutit sig till 

den. 

 

Vi har härmed en offentlig kristen helvetessyn, som snart kommer att ifrågasättas, kopieras 

och nyanseras.41 Européernas upptäckt av Nya världen innebar att antalet fördömda i helvetet 

steg radikalt. Amerikas miljoner indianer och hundratals miljoner förfäder kände inte till Jesus 

och var därför fördömda.42 

 

Upplysningsfilosoferna fick genom helvetet en bra chans att förlöjliga religionen. Också 

predikanterna började tvivla på om rädslan för helvetet var effektiv.43 Kritiken mot helvetet 

bestod huvudsakligen i två saker. Dels menade många att helvetets existens stod i motsättning 

till Guds seger över ondskan. Dels ifrågasattes att helvetet var förenligt med tanken på en god 

Gud.44 Allt färre trodde på helvetet och de kristna blev mer intresserade av Guds barmhärtiga 

                                                 
40 Minois., 56-60 
41 Ibid., 62.-64 
42 Ibid., 98. 
43 Ibid., 108. 
44 McGrath, 568-569. 
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egenskaper.45 Helvetet fick ett uppsving under folkväckelserna på 1800-talet. Då skrämdes 

många att bli kristna med hjälp av helvetet. Helvetet var också ett viktigt verktyg för 

missionärerna, som ansåg sig rädda människor undan helvetets eldar.46 

 

Under 1800- och 1900-talen förändrades synen på helvetet ytterligare. Begreppet har 

utvidgats och används idag för nästan allt som är besvärligt. Helvetet hade tidigare i kyrkans 

historia använts för att skrämma folk till den rätta vägen, vilket är mycket besvärande för 

dagens kyrka. Därför används ordet mycket sparsamt, om alls, i det kyrkliga språkbruket idag. 

Idén om ett helvete lever kvar, men det har tagit en andlig form.47 Från 1970-talet rasade tron 

på helvetet samman. Helvetet är idag den av alla traditionella religiösa övertygelser som gått 

mest tillbaka i Europa.48 Även den katolska kyrkan har tystnat i retoriken kring helvetet.49 

Den evangeliska kyrkan har ännu tydligare förlorat intresse för helvetet. Där ligger fokus på 

den positiva bekräftelsen av Guds kärlek i stället för det negativa avvisandet av denna kärlek. 

Inom den evangelikala kyrkan har det sedan 1980-talet pågått en debatt om eskatologiska 

frågor, där tanken på en villkorlig odödlighet har utvecklats. Den som inte tar till sig 

evangeliet blir heller inte odödlig. Tanken på en villkorlig odödlighet gör att det inte blir 

nödvändigt med någon uppdelning mellan goda och onda, troende och icke-troende efter 

döden. Bara för de troende finns ett liv efter döden.50 I Sverige spelar helvetet en 

tillbakadragen roll. Pastorer och präster predikar sällan om helvetet, men många ser det som 

att människor går förlorade om de inte tar emot Jesus.51 47 % av de svenskar som ser sig som 

aktivt troende tror inte på ett helvete, enligt en undersökning från 2003.52 Det finns tre 

alternativ till den traditionella helvetessynen i den svenska kristenheten. Många präster ser 

Gud som en stor famn, som inte ställer krav på människor utan tar emot alla. Även de icke-

troende är Guds barn och helvetet existerar inte. Vissa kristna grupper menar att helvetet inte 

innebär ett evigt straff, utan helvetet innebär att människor som inte tror på Jesus Kristus 

upphör att existera efter döden. Andra menar att det finns ett helvete, men detta är inte för 

                                                 
45 Minois, 108-109 
46 Arlebrand, Håkan & Wallin, Kerstin, Kristen tro idag: kristna rörelser och riktningar i dagens samhälle, 1:a 

uppl., Gleerup, Malmö, 2004, 116. 
47 Minois, 108. 
48 Ibid., 112. 
49 Ibid., 112-113. 
50 McGrath, 569. 
51 Arlebrand, 116-117. 
52 www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_100119.svd (2009-03-10) 
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evigt. Elden som beskrivs i helvetet symboliserar rening och efter helvetet är människan utan 

synd och kan komma till himlen. Denna tankegång liknar katolikernas tanke på skärselden.53 

 

Mellantillståndet 

För många blev tudelningen mellan himmel och helvete för radikal. Även om merparten av de 

troende inte betraktades som värdiga himlen och lycksaligheten, föreföll ett helvetesstraff lite 

väl brutalt. Därför ansågs en tid av rening från de förlåtliga synderna som ett rimligt 

alternativ. Bland de kristna var bilden av skärselden ganska varierande. Somliga såg 

skärselden som ett helvete på en högre nivå, medan andra såg den som motsvarigheten till 

Abrahams sköte, en tid av vila och förväntan där de rättfärdiga som levt före Kristus befann 

sig.54 Tillsammans med avlatshandeln bidrog idén om skärselden till att kyrkan fick en allt 

starkare roll som mellanhand mellan Gud och människan. Genom att rabbla böner och delta i 

mässan var det nämligen möjligt att minska skärseldens plågor. Skärselden blev dessutom 

föremål för handel och ett lukrativt extraknäck för prästerna.55 

 

Skärselden saknas i de protestantiska kyrkorna och det är en av de största skillnaderna mellan 

hur katoliker och protestanter ser på de yttersta tingen. Skälet till att reformatorerna avvisade 

skärselden var dels att den saknar stöd i skriften och dels att den innebär en motsättning till 

doktrinen om rättfärdiggörelse. Det enda bibliska stöd som kan finnas för skärselden är Andra 

Mackabeerboken 12: 39-45, som är apokryfisk och saknar auktoritet hos protestanterna.56 

 

Evigt liv 

Undersökningar visar att bara 64 % av de praktiserande troende svenskarna tror på himlens 

existens.57 Själva grunden i den kristna synen på himlen är Guds närvaro och makt samt slutet 

på synd. I Nya testamentet skildras himlen som en bankett, en bröllopsfest eller en stad – det 

nya Jerusalem. Evigt liv handlar inte om individens mänskliga existens, utan om hela det 

inlösta samhällets delaktighet i Guds kärleksfulla gemenskap.58 

 

Paulus skriver mycket om himlen. Han betraktar himlen som både en framtida verklighet och 

en samtida andlig sfär. Himlen är med andra ord både de troendes framtida hem och den plats 

                                                 
53 Arlebrand, 116-17 
54 Minois, 69-70 
55 Ibid., 69-71. 
56 McGrath, 570-571. 
57 www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_100119.svd (2009-03-10) 
58 McGrath, 571. 
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där Jesus Kristus befinner sig nu och varifrån han kommer tillbaka till den yttersta domen. 

Paulus kallar de troende för himlens medborgare och på ett sätt betraktar han dem som redan 

levande i himlen. Det finns en tydlig spänning mellan nu och inte än.59 

 

För de tidiga kristna var tanken på ett kommande tusenårsrike viktig. Tusenårsriket innebar att 

ett jordiskt kungadöme skulle återupprättas på jorden i tusen år, en mellanperiod mellan Kristi 

återkomst och en helt ny kosmisk ordning. Denna tanke grundar sig på uppenbarelseboken: 

 

Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen 

och Satan, och band honom för tusen år och kastade 

honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för 

att inte skulle förgöra folken förrän de tusen åren hade 

gått. Sedan ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg 

troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och 

jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu 

vittnesbörd och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och 

dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin 

hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen 

år. De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade 

gått. Detta är den första uppståndelsen.” (Upp20: 2-5) 

 

Tanken på tusenårsriket var mycket tilltalande för de första kristna. Den besvarade frågor, 

som hur Kristus skulle kunna uppfylla sitt löfte om att dricka vin med lärjungarna igen. Detta 

kunde inte vara möjligt om lärjungarna var själar utan kropp, därför omhuldades tanken på ett 

Gudsrike på jorden innan den slutliga domen. Där skulle helgonen och de rättfärdiga få 

belöning för sin tro och kompenseras för sitt lidande innan de slutligen skulle överföras till 

himlen. Många motsatte sig tanken på tusenårsriket och menade att det var fråga om en 

allegori.60 Tusenårsriket skulle föregås av en kamp mot Antikrist, en tyrann i förbund med 

djävulen.61 

 

En fråga som har sysselsatt de kristna är vilken kropp de troende skulle ha när de 

återuppväcktes från de döda. De tidiga kristnas tanke på tusenårsriket sköt upp detta problem, 

eftersom det var naturligt att i ett Gudsrike på jorden ha sin mänskliga kropp. Idag ägnas 

                                                 
59 Ibid., 571. 
60 McGrath, 571-572. 
61 Arlebrand, 118-119 
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denna fråga inte mycket uppmärksamhet. Inte heller är frågan om huruvida det finns olika 

nivåer i himlen intressant för dagens kristna, även om tanken på status efter meriter var en 

tvistefråga tidigare i kyrkans historia. Exakt hur himlen är beskaffad är svårt för människan att 

veta, eftersom vårt språk är otillräckligt för att förmedla denna bild.62 Undersökningar visar 

att bara 64 % av de troende kristna svenskarna idag tror att det finns en himmel.63 

 

Döden i islam 

 

Eskatologi 

Enligt islam kommer alla människans gärningar att ställas emot varandra på den yttersta 

dagen. Då ska Gud döma människan efter hennes gärningar och sin egen barmhärtighet. Men 

syndaren kan visa ånger och bli förlåten. Möjligheten finns eftersom Gud är både nådig och 

barmhärtig.64 Muhammed kan dessutom lägga ett gott ord för syndarna.65 Många muslimer 

idag föreställer sig att den som har velat tro, men inte kunnat, blir förlåten av Gud. Gud 

fördömer inte den som gjort sitt bästa.66 Däremot finns det tre synder som inte kan förlåtas. 

Den första är shirk, det vill säga att jämföra Gud med något eller dyrka andra Gudar jämte 

Gud. Den andra är att sprida falska profetior, att påstå sig vara profet och sänd av Gud. Den 

tredje är att hävda att det är Muhammed som skrivit Koranen. Väger syndfulla gärningar 

tyngre än de goda hamnar människan i helvetet, jahannam och blir det en övervikt av de goda 

gärningarna kommer människan till himmelen, janna.67  

 

Koranen anger ingen direkt tidpunkt för den yttersta dagen. 

 

DE FRÅGAR dig om den Yttersta stunden och när den 

skall komma. Säg: ”Min Herre ensam har kunskap om 

detta. Han och ingen annan skall lyfta slöjan, när tiden är 

inne. [Stundens] tyngd skall kännas i himlarna och på 

jorden. Och den skall komma över er utan förvarning. De 

frågar dig, som om du efter ihärdigt sökande hade fått 

kunskap om detta. Säg: ”Ingen har kunskap om denna 

                                                 
62 McGrath, 572-573. 
63 www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_100119.svd (2009-03-10) 
64 Khader, Naser, Familjeliv och levnadsmönster bland Mellanösterns muslimer, Wahlström & Widstrand, 

Stockholm, 1998, 153. 
65 Terhart, Franjo & Schulze, Janina, Världsreligioner: ursprung, historia, utövning, tro, världsbild, Replik, 

Viken, 2007, 105. 
66 Samuelsson, Jan, Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, Studentlitteratur, Lund, 1999, 75. 
67 Khader, 153. 
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[tidpunkt] utom Gud, men de flesta människor vet inte 

[varför den hålls hemlig]. (Sura 7:187) 

 

Det beskrivs i stället målande hur den yttersta dagen förebådas. Kaos ska råda i världen med 

bara några få och förföljda rättrogna. Gud kommer att sända en messias som ska bosätta sig i 

Jerusalem och i ett årtionde härska över världen enligt Guds och Koranens föreskrifter. En 

gång dyker det upp en rival, en Al-Dajjal som tillåter synd och utför falska mirakel med hjälp 

av djävulen. Han får många anhängare och de rättrogna blir en liten förföljd minoritet. Gud 

sänder då Jesus för att döda Al-Dajjal. Sedan blir Jesus upphämtad till himlen och ska 

återvända med Muhammed precis före den yttersta dagen.68 Inom den folkliga fromheten 

finns en föreställning om att Muhammed ska återfödas av en man innan den sista striden 

mellan gott och ont. Denna tanke saknar dock stöd i Koranen och sunna, men teologerna är 

överens om att en slutlig strid ska komma och att det goda ska segra över det onda. Alla 

förorättade och förtryckta ska få upprättelse och även djur som lidit orätt ska få en ny, lycklig 

tillvaro.69 Vidare beskrivs det att på den yttersta dagens morgon kommer solen att gå upp i 

öster som en förvarning om vad som förebådas.70 Haven höjer sig, stjärnorna faller ned, solen 

förmörkas och himlen försvinner. Den yttersta dagen blir inledningen till universums slut. Allt 

som Gud skapat har både en början och ett slut.71 Domedagen har en central roll i 

Muhammeds tidiga uppenbarelser, men minskar i betydelse allt eftersom. Försvinner gör den 

dock inte.72 

 

Det finns vissa skillnader inom shiitisk och sunnitisk eskatologi. Vissa inriktningar inom 

shiaislam, Tolvsekten och Sjusekten, menar att den tolfte respektive sjunde imamen försvann 

och lever i det fördolda. Denne imam är en frälsargestalt, al-Mahdi, som ska återkomma till 

jorden och återupprätta det goda. Skillnaderna mellan shia och sunni i detta avseende har 

främst haft politisk betydelse, eftersom det ibland kommit shiitiska ledare som betraktats som 

al-Mahdi, som kommit för att besegra en politisk fiende.73 

 

Religionsvetare har sedan länge påpekat att Koranens föreställningar om de yttersta tingen 

förmodligen har påverkats av den samtida föreställande konsten. De bilder av änglar i Edens 
                                                 
68 Khader., 154. 
69 Hedin, Christer, Abrahams barn: vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam?, Arena, Stockholm, 

1999, 267. 
70 Khader, 154. 
71 Terhart, 104-105. 
72 Samuelsson, 75. 
73 Hedin, 269. 
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lustgård som fanns på kristna miniatyrer och mosaiker kan exempelvis ha bidragit till 

föreställningen om paradiset som en plats med vackra jungfrur.74 Det är också tydligt att 

öknens oaser har påverkat bilden av detta paradis.75 

 

Evig död 

Den eviga döden utgörs av helvetet och anses medföra en evig tortyr. Syndarna kommer att 

vägas upp på en jättelik våg, där deras synder kan fastställas exakt. I den ena vågskålen finns 

alla människans synder, medan det i den andra ligger en liten papperslapp med den islamiska 

trosbekännelsen inpräglad. Den svåraste prövningen är vandringen över en bro, al-Siratbron, 

som är smalare än ett hårstrå och vassare än ett svärd. Den som inte klarar av att gå över hela 

bron faller ner i helveteselden. Vid nedkomsten stoppar helvetesandarna in en glödande kedja 

i syndarens mun och drar sedan ut den ur dennes bakdel.76 Från avgrundselden växer ett träd 

med frukt som liknar Satans huvud. Denna frukt tvingas syndarna äta.77 Enligt Koranen 

kommer de otacksamma, de otrogna som inte låtit sig ledas av Gud till helvetet och får dricka 

kokande vatten och yla som hundar. Eviga flammor förtär deras kroppar. Så fort kropparna 

smälter får de nya i oändlighet.78 

 

Men de som överskred alla gränser i sin orättfärdighet 

skall få en dyster återkomst; de skall bli lågornas rov i 

helvetet - detta det vedervärdigaste av vilorum! ] Detta 

[måste de utstå] och de skall få brännhett vatten [att 

dricka] och omges av isande mörker och annat [lidande] 

av motsvarande slag. (sura 38: 55-58) 

 

Mellantillståndet 

Mellantillståndet, tiden mellan den enskildes död och den yttersta dagen utgör en mindre 

viktig del inom islam. Koranen beskriver den här perioden mycket sparsamt och traditionen 

lägger ingen stor vikt vid den.79 Det man kan konstatera är att människans kropp är separerad 

                                                 
74 Terhart, 107. 
75 Hedin, 266. 
76 Terhart, 106-107. 
77 Samuelsson, 75. 
78 Khader, 153-154. 
79 Hjärpe, Jan, Islam: lära och livsmönster, [Ny utg.], ePan, Stockholm, 2003. 
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från själen och änglar vakar över själen.80 Däremot finns det angivet att martyrens själ lever i 

ett tillstånd av salighet under mellantiden.81 

 

Evigt liv 

Det eviga livet beskrivs inom islam på två sätt, paradiset eller himlen. Denna plats beskrivs i 

Koranen som en plats eller ett tillstånd av lycksalighet, frid och ro.82 

 

Paradiset som lovats dem som fruktar Gud kan liknas vid 

[en lustgård] där bäckar flyter med vatten som alltid 

förblir friskt, och floder av mjölk med ofördärvad smak, 

och floder av det ljuvligaste vin, och floder av renaste 

honung, och där de skall njuta frukter av alla slag och 

[dessutom få] sin Herres förlåtelse. [Kan den som stiger in 

i detta paradis jämföras] med den som måste förbli i Elden 

och [där] dricka skållhett vatten, som bränner sönder hans 

inälvor. (sura 47:15) 

 

I paradiset finns mjölk och honung, vin och vila, vackra trädgårdar, träd som skänker skugga 

och jungfrur, ett evigt liv utan bekymmer, bördor och ansvar. Här upphävs alla begränsningar 

och föreskrifter. I himlen är det till exempel tillåtet att dricka vin.83 

 

Edens lustgårdar, vars portar står öppna på vid gavel för 

dem, och där skall de vila, lutade [mot mjuka kuddar], och 

allt de kan önska av olika slags frukter och drycker skall 

bäras fram; och hos dem skall vara oskuldsfulla kvinnor, 

med blygt sänkta blickar, evigt unga som de själva. Detta 

är vad som lovas er till Räkenskapens dag [och förråden] 

ur vilka Vi skall försörja er med allt detta är outtömliga. 

(Sura 38:50-54) 

 

Förutom evig ungdom utlovas också materiella tillgångar och vila. 

 

Edens lustgårdar väntar dem med porlande bäckar, där de 

skall vila, behagligt stödda på kuddar, och förses med 

                                                 
80 Hjärpe, Hjärpe, Jan (red.), 99 frågor om islam: och något färre svar, Leopard, Stockholm, 2004  
81 Khader, 154. 
82 Khader., 153. 
83 Ibid., 153. 
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armringar av guld och få klä sig i dräkter av grönt silke 

och den rikaste brokad. Vilken makalös belöning! Vilken 

ljuvlig viloplats! (Sura 18:31) 

 

Hur fantastiskt det är i paradiset är ett vanligt motiv hos islamiska skalder och mystiker. 

Poeten Muhammed Iqbal (1887-1938) skriver: 

 

Evigt liv är ett verkligt liv, det innebär en ständigt ny och 

mer inträngande själslig erfarenhet i det gudomligas 

omätbara djup.84 

 

Det finns en kategori människor som har förtur till paradiset, det är martyrerna. I Koranen 

(Sura 2:2) sägs det att martyren inte dör. På den yttersta dagen kommer han utan problem in i 

himlen.85 

 

Män och kvinnor går in i paradiset tillsammans. Viktigt att notera är att den högsta lyckan för 

människan består av Guds välbehag och paradisbeskrivningarna kan ses som symboler för hur 

fantastiskt detta är. Ändå har åtskilliga muslimer, precis som kristna, uppfattat 

paradisbeskrivningarna som bokstavliga.86 

 

3.3 Döden i ickereligiösa livsåskådningar 

Epikuros sa: ”Där döden är, där är inte jag: där jag är, är inte döden.” Bland dem som 

betraktar sig som icke-troende är det kanske vanligaste att uppfatta döden som ett 

utslocknande eller som en evig sömn. Avsaknaden av tro på ett liv efter detta kan påverka 

individen att göra det bästa av det liv han eller hon har. Vissa ser det som att de lever vidare 

genom barn och barnbarn.87 

 

Döden i ateismen 

Ateism innebär en ståndpunkt att Gud inte existerar. Det är det huvudsakliga som förenar 

ateistens världssyn. En naturlig följd av detta är att de flesta ateister menar att människans död 

                                                 
84 Terhart, 107. 
85 Khader, 153. 
86 Hedin, 266. 
87 Beskow, Per, Trons vägar: om religion och livsfrågor, 10:e uppl., Proprius, Stockholm, 2003, 260-61. 
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innebär ett definitivt slut. Kroppen, eller askan av denna förmultnar och blir till jord och ingen 

del eller så kallad själ fortsätter att existera efter människans död.88 

 

Döden i humanismen 

Humanismen kan inte ses som en enhetlig värdeuppfattning. Det gemensamma kan ses vara 

att tonvikt läggs på människan och det mänskliga värdet. Det finns både religiös och profan 

humanism. Det gemensamma är att det mänskliga värdet betonas. Skillnaden är att den 

religiösa humanismen motiverar detta värde med att människan är skapad till Guds avbild och 

att hon har en odödlig själ.89 Slutsatsen som kan dras är att humanismen inte har en enhetlig 

syn på livet efter döden, utan den varierar efter vilka tolkningar som görs utifrån de 

grundläggande tankarna om det mänskliga värdet. 

 

Döden i existentialismen 

Existentialismen fokuserar på individen och dennes främlingskap inför tillvaron. Identitet, 

individens ansvar och frihet samt människans utsatta position i en absurd tillvaro fylld av 

ångest, våld och död är ämnen som är viktiga för existentialismen. Det finns både en religiös 

existentialism, med företrädare som Martin Buber (1878-1965) och en ickereligiös 

existentialism med Jean-Paul Sartre (1913-1960) i förgrunden. Skillnaden mellan dessa båda 

är att den ateistiska inriktningen menar att människan är helt ensam i tillvaron, det finns ingen 

Gud eller andra auktoriteter som kan hjälpa henne att navigera i det tomma, kalla och tysta 

universum. Det finns inget liv efter döden, utan existensen på jorden är människans enda. Den 

religiösa existentialismen menar i stället att människan inte är ensam och övergiven. Hon står 

i relation till både ting, andra människor och till Gud. Genom bön och meditation är det 

möjligt att komma i kontakt med Gud.90 

 

                                                 
88 Kallenberg, Kjell, Bråkenhielm, Carl-Reinhold & Larsson, Gerry, Tro och värderingar i 90-talets Sverige: om 

samspelet livsåskådning, moral och hälsa, Libris, Örebro, 1996, 163. 
89 Johannesson, Rudolf & Gidlund, Martin, Vägar och livsmål: religionskunskap för gymnasiet, 4., omarb. uppl., 

Gleerup, Malmö, 1992[1987], 263-264.  
90 Olivestam, Carl Eber, Westermark, Ann & Thorsén, Håkan, Hela livet: religion, etik, livsfrågor, 1:a uppl., 

Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1994, 230-231. 
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4. UNGDOMAR 

 

4.1 Ungdomar, identitet och livsfrågor 

Ungdomen är en tid som präglas av drömmar, förhoppningar, visioner och planer, men också 

av vardag, skola, rutiner och desillusionering. Identiteten skapas någonstans mellan 

drömmarna och den sociala realiteten.91 I det förindustriella och traditionella jordbruks-

samhället var konfirmationen en tydlig gräns mellan barn och vuxen. I dagens postmoderna 

samhälle finns inte denna tydliga gräns, utan gränsen mellan ungdom och vuxentid är 

flytande. Den biologiska ungdomstiden utgörs av puberteten. Samhället ser ungdomar som 

vuxna när de fyller 18 år. Det finns också en kulturellt accepterad norm inom populärkulturen, 

som gör det möjligt att fortsätta leva som ungdom långt upp i åldrarna. Den förlängda 

ungdomstiden beror också på ekonomiska processer i samhället, som svårighet att få fast 

anställning och eget boende.92 Ungdomsperioden idag är med andra ord både lång och 

utdragen, vilket möjliggör ett rollexperiment där det är möjligt att testa olika identiteter och 

sociala positioner – inte för att uppnå en fast position, utan för att utveckla ett flexibelt sätt att 

förhålla sig till arbete, familj, förhållanden och livsstil. Ungdomar idag uppfostras till att 

reflektera över sig själva, sina val och möjligheter.93 Konsekvenserna blir en nästan gränslös 

expansion av kognition och känslor, en möjlighet att ångra val och beslut och ett ersättande av 

materiellt innehåll i upplevelser med symboliska konstruktioner. Under tonårstiden börjar 

många också uppmärksamma åldrandet och dess känslomässiga kopplingar.94 

 

De flesta människor börjar i tonåren utveckla en självständig syn på filosofiska, religiösa och 

politiska frågor. Först under sena tonåren eller de så kallade tidiga vuxenåren (18-25) står 

dessa frågor i fokus och individen utformar en sorts egen ideologi. Individen försöker 

utveckla en värdemässig självständighet i förhållande till andra vuxna och framförallt sina 

föräldrar för att utveckla en egen livsåskådning. De värderingar individen fått under 

uppväxten måste omprövas, vilket underlättas av att ungdomars förmåga att tänka abstrakt blir 

allt bättre. Det blir lättare att göra etiska överväganden och många söker andra förebilder än 

                                                 
91 Frisén, Ann & Hwang, Philip (red.), Ungdomar och identitet, 1:a utg., Natur och kultur, Stockholm, 2006, 

216. 
92 Larsson, Göran (red.), Talande tro: ungdomar, religion och identitet, Studentlitteratur, Lund, 2003, 14. 
93 Frisén, 216. 
94 Norell, Margareta & Löfgren, Anders (red.), Att förstå ungdom: identitet och mening i en föränderlig värld, B. 

Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1991, 218-220. 
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föräldrarna, till exempel lärare, idrottsledare, politiska eller religiösa ledare.95 Sedan andra 

världskriget har all ungdomskultur inneburit revolt och protest mot rådande konventioner.96 

Ett sätt att närma sig livsåskådningsfrågorna är estetiska intressen, till exempel musik. 

Religiösa konservativa rörelser kan för somliga vara ett alternativ, eftersom de erbjuder 

tydliga tolkningar av existentiella frågor. Såväl ungdomar som vuxna söker ett meningsfullt 

sätt att leva och därför är just livsfrågorna så viktiga när vuxenlivet närmar sig. I tonåren 

börjar frågor om rätt och fel att bli viktiga för personens identitet.97 Tron ändrar karaktär 

under tonåren. Vissa forskare, till exempel Steinberg (2002), menar att tron blir mer abstrakt 

och inriktad på andlighet och ideologi och mindre inriktad på ritualer och beteende. Andra, till 

exempel Göran Bergstrand (1988), ser att ungdomars religiositet präglas av dogmatism, 

moralism och ritualism och att sättet att använda tron på blir viktigare än innehållet.98 Att 

tillbe Gud på rätt sätt blir ett försök att tvinga Gud att uppfylla de egna önskemålen. Det 

handlar om en sorts misstro, ett sätt att kontrollera Gud och göra sig själv säker inför Gud, 

som utvecklas hos vissa unga.99 

 

James Marcia (1993) har forskat kring identitetsutveckling. Med utgångspunkt i hans 

forskning kan olika identitetstyper identifieras: fullbordad identitet, för tidig identitet och 

identitetsförvirring. Ungdomar med fullbordad identitet är eftertänksamma och introspektiva 

och när det gäller religiösa funderingar söker dessa råd från såväl personer med likartad som 

annan trosuppfattning. Ungdomar med för tidig identitet har bestämda övertygelser och 

mindre tvivel än andra och de vill inte ha råd från personer som inte delar deras 

trosövertygelse. Ungdomar med identitetsförvirring har mycket religiösa grubblerier och 

tvivel, är sällan med i religiösa samfund och undviker att söka råd från andra.100 

 

I slutet av 1960-talet började forskare oroa sig över hur de materiella krafterna skulle påverka 

ungdomen. Thomas Ziehe (1989) menar att ungdomar idag friställs från de traditioner som 

präglat tillvaron för tidigare generationer av unga och i stället präglas ungdomarnas värld av 

marknaden.101 I jordbrukssamhället var livet för ungdomarna tydligt utstakat. Möjligheterna 

att själv påverka sin livsbana var begränsade. I dagens samhälle är detta förändrat och 

                                                 
95 Frisén, 62-63. 
96 Larsson, 74. 
97 Frisén, 62-63. 
98 Frisén., 75. 
99 Larsson, 49. 
100 Frisén, 67. 
101 Ibid. 69-70. 
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valmöjligheterna har ökat radikalt, vilket skapar nya problem som ökad osäkerhet och 

existentiell ångest. Ziehe menar att senmoderniteten urholkar de traditionella livsvärldarna 

och skapar en kulturell friställning. Detta skapar ökad reflexivitet, det vill säga bättre 

möjlighet att analysera samhället ur ett teoretiskt perspektiv och jämföra våra livsval med 

andra människors val.102 Anthony Giddens (1991) har också noterat att de modeller för att 

förstå sig själv i förhållande till omvärlden som tidigare var självklara, idag har förlorat mark. 

Detta gör att identiteten blir mer individuell och personen får större ansvar för den egna 

identitetens hållbarhet, legitimitet och betydelse, vilket kan skapa en större osäkerhet. Dagens 

ungdomar kan med andra ord inte som förr relatera till föräldrarnas sätt att hantera religiösa 

och existentiella frågor. De är friställda från traditionen och upplever en sorts existentiell 

hemlöshet. Samtidigt dom de traditionella tolkningarna förlorar mark, översköljs människor 

idag av alternativa tolkningar av livsfrågorna. Dagens ökade resande, inte minst bland unga, 

erbjuder möten med alternativa livstolkningar.103 Sverige har förändrats från att ha varit ett 

etniskt, språkligt, kulturellt och religiöst homogent land till ett heterogent och mångkulturellt 

samhälle. Ökad invandring och informations- och kommunikationsteknologins utveckling har 

förstärkt dessa tendenser. Unga människor kommer via Internet i kontakt med människor, 

kulturer och religioner från alla delar av världen.104 Allteftersom ny information och 

erfarenheter tillkommer, sker en sorts omkonstruktion av identiteten.105 

 

Sverige är ett sekulariserat land, där den institutionaliserade formen av religion får allt mindre 

betydelse. Trots detta har många svenska ungdomar ett intresse för religions- och 

livsåskådningsfrågor och Magnus Hagevi (2002) ser tecken på att sekulariseringsprocess som 

pågått under mer än hundra år håller på att brytas. Att inte lika många konfirmerar sig idag 

som tidigare och att få ungdomar deltar i gudstjänster betyder inte att ungdomars liv inte 

innehåller andlighet, religion och riter. I stället har engagemanget i traditionella 

trosinriktningar ersatts av andra riter som skapar gemenskap, mening och sammanhang.106 

Det finns olika förklaringar till barns och ungas ökade intresse för religionsfrågor. Thomas 

Luckmann menar att människor har ett grundläggande behov av transcendens, men att 

intresset för de gamla religiösa institutionerna har minskat. I stället har intresset för religions- 

och livsåskådningsfrågor kanaliserats från det offentliga till det privata, privatreligiositet. 
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Denna form av religiositet tycks passa människor idag, inte minst ungdomar, som ofta är 

öppna för alternativa och nya förklaringar. Det är dock inte alla som tilltalas av den ökade 

valfriheten som finns idag. Somliga ser modernitetens relativisering av auktoritet och tradition 

som ett problem och lockas därför till religiösa trossystem med tydliga normer och 

värderingar. Ytterligare en förklaring till det ökade intresset för religion bland unga kan vara 

populärkulturen. Film, teater, böcker, serietidningar och musik har alltid präglats av ett 

intresse för religion och livsåskådningsfrågor. Idag är populärkulturens inflytande mycket 

stort och verk som Sagan om ringen, Star Wars och Harry Potter har förenat ungdomskultur 

och religion. Populärkulturen har bidragit till att det blivit accepterat och trendigt att tala om 

religion.107 Sekulariseringen har gjort att de religiösa institutionerna har tappat kontrollen 

över hur deras traditioner och symboler används. Medierna, populärkulturen och 

konsumtionsvarorna har blivit nya miljöer där individen möter religiösa riter, symboler och 

myter.108 

 

För unga invandrare är situationen komplex. För dem finns flera möjliga identiteter att 

förhålla sig till: den religiösa, den etniska, nationella och den omgivande (svenska). Olika 

generationer i samma familj kan värdera dessa identiteter olika, vilket kan skapa spänningar 

mellan generationer. Oavsett etnicitet och religion finns hos alla ungdomar ett behov av att 

ifrågasätta sina föräldrars tolkningar och normer. Unga muslimer upplever ofta slitningar 

mellan majoritetssamhällets och föräldrarnas förväntningar och krav, vilket gör att de måste 

hitta ett eget sätt att hantera situationen. Ett sätt kan vara att bli sekulariserad, medan andra 

väljer en tolkning av islam som de upplever som genuin, men som ofta har en ganska 

konservativ karaktär.109 Detta innebär ett fjärmande från kulturellt och geografiskt färgade 

islamtolkningar och innebär ofta att barn kritiserar och ifrågasätter föräldrarnas tolkningar av 

islam. Vissa säker sig till mer radikala grupper, vilket också kan ses som en protest mot såväl 

majoritetssamhället som föräldragenerationen.110 Andra unga muslimer skapar blandade 

identiteter och använder olika i olika situationer, till exempel. i skolan eller moskén.111 Det 

finns mellan 7 och 9 miljoner muslimer i Västeuropa. En stor andel av dessa är barn och 

ungdomar.112 
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4.2 Ungdomar och döden 

I början av 1900-talet var döden en del av vardagen. Människor vårdades och dog hemma, de 

sörjdes hemma och begravningen genomfördes av de närmaste. I alla dessa led deltog barnen 

och döden betraktades som något naturligt. Barnadödligheten var stor och många barn och 

unga hade erfarenhet av att förlora ett syskon. Idag dör de flesta på sjukhuset, där också de 

flesta vistas när de är svårt sjuka. De som dör är i regel gamla, bara 4 % av dem som dör är 

under 15 år. Begravningen betraktas i regel som en angelägenhet för vuxna och det talas om 

döden i mycket omskrivande ordalag, som gör det svårt för barn att ta till sig vad som hänt. 

Döden saknas i vardagen för barn och unga i Sverige. Den är desto mer närvarande i 

massmedia, men då betydligt mer brutal och skrämmande. Mediernas skildring av döden är 

tydlig i barns lek och hos ungdomar ersätts lekdöden av dataspel, där dödandet är lätt och sker 

utan varken plåga eller konsekvenser. Från ca 12 år och uppåt blir dödsbegreppet mer 

differentierat och relateras till de filosofiska tankesystem om livet, döden och livet efter döden 

som finns i det samhälle individen lever i. Livet efter döden kan betraktas som himmel och 

helvete eller som övergången till en annan dimension. Ofta finns en intensiv rädsla för döden 

och livet förefaller sårbart.113 Svenska undersökningar som gjorts visar att barns rädsla för 

den kroppsliga döden är tydligast i åldern nio till tolv år, medan tonårstidens dödstankar 

domineras av den metafysiska dödsuppfattningen, religiösa, filosofiska och kulturella 

symboler. Ungdomarna mellan 12 och 18 år tänkte på anhörigas död som sorg och saknad och 

den egna upplevelsen av att vara död beskrevs som tomhet och mörker. Den beskrivning av 

livet efter detta som ungdomarna i studien gjorde baserades inte mycket på den kristna 

religionens föreställningar om livet efter döden, utan snarare som en tillvaro som var befriad 

från de problem och svårigheter som fanns i jordelivet.114 

 

Ungdomen är en tid att söka sin egen identitet och frigöra sig från föräldrarna. Det är också en 

tid då medvetenheten om den egna kroppen växer fram. Allt eftersom tänkandet utvecklas och 

nya känslor utvecklas blir det möjligt att förstå vad ett dödsfall egentligen innebär på lång 

sikt. Existentiella frågor får allt större betydelse.115 

 

                                                 
113 Tamm, Maare, Barn och rädsla, Studentlitteratur, Lund, 2003, 127-130. 
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5. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Metoden vi använt oss av för att insamla data är en kvalitativ studie. Vi utförde femton 

strukturerade djupintervjuer med kärnfrågor av öppen karaktär, vilket innebär att det har givits 

en rad olika svarsmöjligheter på intervjuernas väsentliga frågor.116 Utifrån detta har vi jobbat 

med en stomme av frågor med fem olika teman, och sedan har vi varit fria att ställa 

följdfrågor utifrån de svar våra informanter gett. Vi har valt en kvalitativ studie med intervjuer 

som metod, då vi anser att det passar vårt syfte bäst. Vårt ämne kan inte reduceras till någon 

som helst likformighet, och vi anser att ett mänskligt samtal är nödvändigt för att vi ska få en 

djupare insikt i våra informanters uppfattningar. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att ta 

reda på hur individer verkligen upplever ett fenomen och det finns också möjlighet att 

reflektera och bygga vidare på de svar som ges. Undersökningen riskerar inte att bli statisk, 

utan möjligheten att uppnå en dynamisk förståelse ökar.117 

 

Som metod för att tolka våra data har vi använt oss av hermeneutisk tolkningsmodell. Med 

hermeneutik menas att söka efter hur världen tolkas eller uppfattas, inte att söka en absolut 

sanning om hur världen är.118 Den hermeneutiska tolkningsmodellen syftar till att beskriva 

människors livsvärld, genom att beskriva den mening de knyter till olika företeelser. Det är 

innehållet i dessa föreställningar som är av intresse, hur människor föreställer sig olika 

företeelser i världen, det vill säga inte hur världen är utan hur människor föreställer sig 

världen.119 En hermeneutisk teori skall uttrycka en individs eller en grupp individers livsvärld. 

Detta gör den genom att innehålla termer som beskriver hur individen eller individerna i 

gruppen uppfattar sin situation. Dessa termer står i relation till varandra, för att på så sätt 

uttrycka på vilket sätt de olika uppfattningarna är relaterade till varandra.120 Vi har använt oss 

av denna modell eftersom vi anser att det inte finns någon objektiv sanning som besvarar vår 

frågeställning. Vi vill uppnå en ökad förståelse för hur våra informanter uppfattar och 

upplever den verklighetsbild, som färgar deras syn på döden. För att få en struktur på vårt 

arbete har vi kodat materialet utifrån ett antal rubriker eller huvudteman. Rubrikerna har vi 

byggt på de frågor vi ställt och de svar vi fått. Utifrån detta sökte vi sedan likheter och 

skillnader och med denna utgångspunkt har vi formulerat vår diskussion. 

 

                                                 
116 Krag Jacobsen, Jan, Intervju: konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur, Lund, 1993, 99. 
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5.1 Tillvägagångssätt 

Vi valde att göra fem intervjuer med varje urvalsgrupp (kristna, muslimers och icke-troende), 

sammanlagt femton intervjuer. Detta för att få ett så representativt material som möjligt, men 

samtidigt få det hanterbart under den tidsram som vårt arbete omfattar. När vi sökte 

informanter fick de själva definiera sin grupptillhörighet. Den som upplevde sig som muslim 

kvalade in i den gruppen och så vidare. Våra informanter har själva valt att delta i vårt arbete, 

och till att börja med gick vi ut med en allmän förfrågan att delta. Det visade sig dock under 

arbetets gång att vi var tvungna att ge direkt förfrågan till ett litet antal av informanterna, 

eftersom vi annars inte hade fått fullt antal i vardera gruppen. 

 

5.2 Urval och avgränsningar 

Vi har valt att undersöka muslimers, kristnas och icke-troendes syn på döden. Orsaken till 

valet av dessa grupper är att vi anser att de representerar tre huvudinriktningar i dagens 

svenska samhälle. Kristendomen är vår kulturs huvudreligion, islam har vuxit sig stark tack 

vare de senaste decenniernas invandring och i och med att vårt samhälle är så pass 

sekulariserat anser vi att den icke-religiösa gruppen är viktig. 

 

Vi har också valt att inrikta undersökningen mot unga vuxna, dels med tanke på vårt yrkesval 

(gymnasielärare), men framför allt på grund av ett genuint intresse av att ta reda på hur de 

unga ser på döden. 

 

Vi har valt att inte lägga något genusperspektiv i vår undersökning. Vårt syfte är inte att 

undersöka respektive köns syn på döden, utan vi vill bortse från den aspekten och titta på 

frågeställningen utifrån ett mer övergripande perspektiv. 

 

5.3 Metodproblem 

Ett problem med vår undersökning är att den riskerar att bli situationsspecifik, vilket innebär 

att det kan vara svårt att uppnå generaliserbar kunskap. Vi tycker ändå att det är möjligt att 

utifrån våra intervjuer se vissa mönster och dra slutsatser utifrån dessa. Ett annat problem är 

ämnets karaktär. En konsekvens av att döden inte är så synlig i dagens svenska samhälle, är 

att våra informanter inte funderat över våra frågor så mycket tidigare. Deras åsikter växte till 

viss del fram under själva intervjun och ibland var de svar vi fick motsägelsefulla. Därför var 

det av särskilt stor vikt att vi inte styrde dem. Genom att våra frågor var öppna till karaktären 
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och vi ställde följdfrågor, tycker vi dock att detta problem inte påverkade vår studie negativt. 

Däremot var det en fördel att vara två personer som intervjuade, eftersom vi därigenom i 

möjligaste mån kunde undvika feltolkningar. Vi spelade också in intervjuerna, för att kunna 

lyssna på dem flera gånger och få en helhetsbild av vad informanterna verkligen tyckte. Detta 

var en fördel, eftersom samtalen ofta hoppade mellan olika frågor. Alla frågor vi ställde är i 

någon mån besläktade och det är svårt att hålla isär dem. 

 

Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att en undersökning mäter det som den avser att mäta. Reliabilitet 

innebär att mätningen sker på ett tillförlitligt sätt. Liksom Trost121 anser vi att validitet och 

reliabilitet är svåra att fastställa i en kvalitativ studie. Men eftersom vi har haft likartade 

frågor, som varit länkade till vårt syfte, anser vi att reliabiliteten i undersökningen är god 

under de förutsättningar som finns i en kvalitativ studie. Vi anser att trovärdigheten i vår 

studie är relativt hög, eftersom vi i enlighet med Trosts122 tankegångar, har tagit ställning i de 

etiska frågorna när vi utformat vår undersökning och försökt att inte styra våra informanter i 

deras svar. 

 

5.4 Etiska överväganden 

Vi är medvetna att vi valt ett svårt och känsligt ämne för vår undersökning. Att dessutom 

intervjua unga vuxna försvårar det ytterligare, eftersom de befinner sig i en utvecklingsfas 

som gör att de möjligen är ännu mer sårbara än äldre människor. Vi valde att intervjua elever 

på en gymnasieskola där en av oss är yrkesverksam och vi är medvetna om att detta både 

kunde utgöra en etisk för- och nackdel. Fördelen är att det kan finnas ett uppbyggt förtroende, 

vilket gör det tryggare för informanten att svara på svåra frågor. Nackdelen kan vara att 

informanterna kan uppleva att de befinner sig i ett underläge i egenskap av elev. 

 

Vi har valt att intervjua informanterna enskilt just på grund av den konfidentiella aspekten. 

Under intervjun kan det framkomma saker som är privata och känsliga och inget de ska 

behöva dela med andra. 

 

                                                 
121 Hartman., 112-113. 
122 Ibid., 114. 
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Under intervjuerna har vi valt att i samtliga fall vara två intervjuande. Trost123 menar 

visserligen att det kan innebära ett maktövertag för vår del, men han ser också fördelar med 

att vara två om ämnet är känsligt. Två intervjuare kan komplettera varandra och bygga upp ett 

förtroende. Vi tyckte också att det var bra att vara två, eftersom vi då kunde vara extra 

uppmärksamma på om frågorna blev för känsliga för informanterna. Genom att vi spelade in 

intervjuerna kunde vi erbjuda informanterna fullständig uppmärksamhet. Det var viktigt för 

oss att de kände att vi verkligen lyssnade, eftersom intervjuerna var djupt personliga och vi 

fick ta del av saker som de vanligtvis inte pratar om. 

 

Det har varit helt frivilligt att delta i vår undersökning. Vi har noga informerat, både skriftlig 

och muntligt, om vad intervjuerna kommer att behandla Vi har också klartgjort för 

informanterna att det inte kommer att vara möjligt att identifiera vad de sagt under 

intervjuerna, utan vi kommer använda fingerade namn och har i övrigt tystnadsplikt. 

 

Trost124 menar att man inte ska vara orolig att fråga känsliga saker men vi har medvetet låtit 

bli att gå för djupt in på privata aspekter av döden eftersom vi upplever att tiden för vårt 

arbete varit knapp och vi inte velat sätta i gång känslomässiga processer som vi sedan inte 

hinner ta hand om och avsluta. Vissa av informanterna kommer från krigsdrabbade områden 

och har troligen sett döden på nära håll, men vi valde att inte fråga ingående om deras 

erfarenheter av döden. 

 

6. RESULTAT 

Vi redovisar resultaten från de kristna intervjuerna först, därefter de muslimska och 

avslutningsvis de icke-troende. Intervjuerna presenteras under respektive rubrik; Tillvaron 

efter döden, Religionssocialisation, Samtal om döden, Rädsla för döden och Dödens inverkan 

på livet. 

 

                                                 
123 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 3:e uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, 46 
124 Trost, 48 

 32



6.1 Kristna 

 

Tillvaron efter döden 

 

Olle 

Olle tycker att det är svårt att veta vad som händer efter döden. Däremot är han övertygad om 

att det inte tar slut utan att han kommer att hamna någon annanstans. Han tror att den döde 

hamnar i ett slags himmelskt tillstånd fram till den yttersta dagen, då den framtida hemvisten 

avgörs. De som har valt att tro på Gud får komma till en ny värld, men han har ingen aning 

om hur denna värld kommer att se ut eller bli. Han tror inte att det är meningen att människan 

ska veta detta. Olle tror inte på en himmel med moln, även om han tycker att det vore kul. För 

dem som inte tagit till sig det kristna budskapet kan det ta slut, även om Olle hoppas att de 

beviljas en chans att välja tron efter att de har dött. Olle är skeptisk till att det finns ett helvete, 

men han tror på en sorts kontrahimmel. 

 

Det kanske är att det bara blir svart när man dör. Det blir 

någon form av helvete det också, det skulle vara tungt. 

 

De som har varit kristna eller bett jättemycket på sin 

dödsbädd kommer förmodligen till någon form av himmel, 

där de får leva ett lyckligt liv, inte som det liv vi har här. 

 

Eva 

Eva tror på ett liv i himlen efter döden, men de som inte tror på Jesus budskap kommer inte 

dit, utan till det hon kallar ”det sämre stället”. Hennes bild av himlen är att det är en plats 

utan sorg och smärta, en ganska fridfull plats. Helvetet tycker hon däremot att det är svårt att 

beskriva, men det är motsatsen till himlen, ett sämre ställe. Livet efter döden fortsätter direkt, 

enligt Eva, men det kan finnas en mellanplats innan Jesus kommer tillbaka. Hon tror att han 

ska komma tillbaka en gång till och då skapas en ny himmel och en ny jord. 

 

Det låter lite dramatiskt med himmel och helvete, men det 

är så jag tycker. 
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Anna 

Anna tycker att det är svårt att veta vad som händer efter döden. Hon tror på en himmel utan 

ondska, men hon är tveksam till hur hon ska förhålla sig till helvetet. Hon tror att det finns en 

mörk sida, men denna uppfattar hon inte som en brinnande sjö av svavel eller som i tecknade 

filmer, där människor hamnar i helvetet och brinner upp. Den Gud hon känner gör inte så och 

hon hoppas att han är barmhärtig och inte låter dem som hamnar i helvetet ha det så hemskt. 

Att hon ändå till viss del ”köper svavelbilden” tycker hon känns hemskt och trångsynt. Hon 

har läst om ett perspektiv i Bibeln, som innebär att de som hamnar i helvetet kommer att 

förgöras, de brinner upp som ett höstrå. För att beskriva situationen för dem som hamnar i 

helvetet använder hon sig av en liknelse om en alkoholist som väljer alkoholen. Även om det 

finns bakomliggande orsaker i samhället som gör att alkoholisten dricker, så väljer han själv 

att dricka och vill inte att hans alkohol ska tas ifrån honom. Det är så hon ser på människorna 

som hamnar i helvetet. Egentligen har de fått vad de har önskat, även om hon tycker att det 

låter fruktansvärt att säga så. Ju längre en människa gått på en väg, desto svårare tror hon att 

det är att vika av. Anna tror därför inte att de som valt den vägen kommer att vilja komma till 

himmelriket, men dörren dit är öppen. 

 

I himmelriket omges människan av sin släkt och andra döda människor, enligt Anna. Där 

finns inget ont, utan alla får leva i harmoni. Hon känner till många bilder av himlen, till 

exempel att himlen är en plats med stora guldslott, men hon vet inte om hon tror på alla dessa 

bilder. Det finns mycket som hon tycker kan tolkas olika, men hon tror att människan har en 

själ som vandrar vidare. Anna tycker att det är svårt att veta vilka människor som hamnar i 

himlen och vilka som hamnar i helvetet. Hon tror inte att bara uttalat kristna kommer till 

himlen, eftersom det finns många som inte har hört talas om kristendomen. Det skulle vara 

väldigt orättvist om de hamnade på det sämre stället på grund av okunskap, tycker hon. Som 

exempel lyfter hon fram Noa, som aldrig hört talas om Jesus, men ändå fick sina synder 

förlåtna. Därför är det viktigt för henne att inte döma nu. Alla handlingar kan förlåtas, anser 

Anna. Vad fasansfullt människan än har gjort, kan hon bli räddad om hon bara tror i sitt 

hjärta. 

 

Jag tror ändå att det finns en väldigt ljus sida, dit man kan 

komma, typ ett himmelrike där det inte finns någon ondska. 

 

Det står väl att säger du att Jesus är din frälsare så har du 

en plats i himmelriket. 
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Dörren är inte låst från himmelrikets sida, utan det är de 

som själva har låst dörren från andra sidan. 

 

Jag hoppas ändå att Gud är så barmhärtig, att han inte 

låter dem ha så jättehemskt 

 

Petra 

Petra tror att hon kommer till himlen när hon dör. I himlen tror hon att det är ljust och hon får 

träffa dem hon kände i livet. Där finns änglasång, evig glädje och inga tårar. På 

religionslektionerna har hon träffat en präst från Svenska kyrkan. Prästen sade att de troende 

kommer till himlen med Gud och de som inte är kristna kommer till en himmel utan Gud. 

Petra tror att det är som prästen säger. Hon vet inte riktigt hur det är i himlen utan Gud, men 

kanske är det ungefär som i himlen, men utan Guds närvaro. Även icke-troende kommer 

enligt detta synsätt till ett bra ställe efter döden. Det känns bra för henne att tänka så, med 

tanke på alla hon känner som inte är kristna; klasskompisar och andra kompisar. Petra hade 

funderat över detta problem tidigare och tyckte att kändes jobbigt att tänka att hennes icke-

troende vänner ska ner till helvetet. Hon kände att hon borde ”få med dem på tåget”, men 

vissa vill inte tro och det kan hon inte göra något åt. Hennes konfirmationspräst hävdade att 

de troende kommer till himlen och de andra till helvetet. Han målade upp en bild med eld, en 

varm och hemsk plats som hon inte vill att någon ska behöva genomlida. Idag tror hon inte att 

det är så, den bilden kändes inte bra för henne. Petra vet inte riktigt hur Bibeln beskriver 

helvetet, men hon har en egen bild. Hon skulle vilja ha ett annat ord för helvete, eftersom hon 

tycker att det låter så hemskt. Med en klasskompis har hon diskuterat vad som händer om en 

troende mördare dör. De kom fram till att han kommer till himlen, medan en icke-troende 

mördare, som lever ett gott liv efter mordet, kommer till helvetet. Enligt Petra är tron är 

avgörande för vem som kommer till Gud, Gud räddar den som tror. 

 

Man får vara med eller utan Gud, men det behöver inte 

vara dåligt för det. Att det heter helvetet låter jättehemskt. 

 

Det kan ju bli svart och tomt också, men jag tror att jag 

kommer till ett bra ställe. 
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Moa 

Moa tror att hon kommer till himlen när hon dör, men hon betonar att det inte är sky utan 

heaven hon menar. Vad himlen innebär vet hon inte riktigt, men hon tror att det kommer att 

bli bättre än vad det är här. Detta innebär inte att hon går omkring och längtar efter att dö, 

men hon känner sig trygg. Gud är godhet och hon tror att hon får komma till godhet när hon 

dör. Alla som tror kommer till himlen enligt Moa. Det spelar ingen roll vad människan har 

gjort här på jorden. En troende mördare kommer till himlen, eftersom Gud förlåter allt vi gör. 

Hon har funderat över var de andra hamnar, men hon tycker att det är svårt att veta. Kanske 

blir de kvar på jorden, i den här ytliga ondskefulla världen och får nya chanser, tror hon. Hon 

tror också på ett helvete, dit de som inte tror kommer. Det kanske inte är jättedåligt där, tänker 

hon, men något saknas. I helvetet finns ondska, vilket inte finns i himlen. När hon var liten 

funderade hon mycket över hur det där med ålder fungerar i himlen. Det händer att hon 

funderar över det idag också. 

 

Den som tror på honom kommer inte att gå under utan ha 

evigt liv. 

 

Man behöver inte göra mer än att tro. 

 

Kommer vi att vara barn och föräldrar i himlen? Kommer 

vi att vara våran familj?(---) Men jag tror inte att 

begreppet ålder kommer att finnas eller spela så stor roll. 

 

Religionssocialisation 

 

Olle 

Olle är född i en kristen familj och valde i samband med konfirmationen att också tro på det 

kristna budskapet. Han upplever att han inte blivit tvingad att tro, även om han är påverkad av 

sin familj. Han är med i EFS och deltar varannan tisdag i Salt-möten, ungdomsgrupper i 

kyrklig regi som träffas och diskuterar livsfrågor, som abort, homosexualitet, droger och även 

döden. Alla i gruppen tänker inte likadant om dessa frågor, vilket han ser som en fördel. 

Dessa möten har påverkat hans bild av döden. Olle påverkas också av Bibeln. Viktigast för 

honom är Nya Testamentet, främst evangelierna. Gamla Testamentet ser han mest som 

metaforer. Olle skulle vilja tro att han själv skapat sin bild av döden, men han är samtidigt 

medveten om att han påverkats utifrån. Hans bild av döden har förändrats sedan barndomen. 
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Då trodde han mer på en himmel bestående av moln och sockervadd. Denna bild har han dock 

ifrågasatt och reviderat. 

 

Det är få människor som har dött i Olles liv; gammelmormor och hans mammas kusin. Hans 

gammelmormor var väldigt gammal, så det var naturligt. Han upplevde att det var jobbigare 

när hans mammas kusin dog. Kusinen var bara 50 år, så det kändes väldigt sorgligt. Denna 

händelse påverkade hans bild av döden. 

 

Alla lever inte till de blir jättegamla. 

 

Eva 

Eva har sitt ursprung i pingströrelsen, men för nio år sedan flyttade hon till Piteå och efter 

detta besöker hon både pingstkyrkan, Djupvikskyrkan (en baptistkyrka) och EFS. Hennes 

pappa är kristen, men mamman är inte lika aktiv idag. Samtal i hemmet har bidragit till att 

forma hennes bild av tillvaron efter döden. Hennes pappa, äldsta syster och kristna kompisar 

har liknande syn på döden som hon har. Bibeln och tavlor har påverkat Evas bild av vad som 

händer efter döden. Predikningar i kyrkan har också haft inflytande över hennes tankar kring 

ämnet. Hon tycker att pingstkyrkan och EFS är ganska lika i sin syn på döden, men det pratas 

inte mycket om döden på de kristna möten hon deltar i. 

 

Hon tänker särskilt mycket på döden när människor i omgivningen dör. Evas kusin dog i en 

bilolycka när hon var åtta år, och då var det en tröst att ha en tro. Hennes syn på döden har 

förändrats sedan hon var liten. Idag tror hon att Gud finns ibland oss, närvarande fast han inte 

syns. 

 

När man är liten tycker man att himlen är massa moln och 

Gud sitter där på ett moln 

 

Anna 

Anna är uppväxt i en kristen familj. Hennes pappa arbetar som diakon och mamman är 

utbildad diakonissa, men hon arbetar inte som det idag. Anna bryr sig inte så mycket om vad 

som skiljer olika församlingar åt, men hon är med i Svenska kyrkan. Kristendomen har alltid 

varit en del av hennes uppväxt. Annas bild av döden har formats av olika personer runt henne, 

till exempel föräldrarna och kompisar. Kyrkans syn har också påverkat henne. Hon betraktar 
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sig som ”ganska nyfiken” och har läst mycket och försökt hitta svar. Hennes syn på vad som 

händer efter döden har förändrats mycket sen hon var liten. Även om alla i omgivningen 

trodde på ett helvete, hade hon bestämt sig för att det inte fanns. Nu tror hon dock på att det 

finns två sidor. Gud gav människorna ett val och han ville att alla ska välja himlen. Om det 

inte hade funnits en mörk sida, hade det inte gett så mycket att få en fri vilja. 

 

När jag var liten hade jag bestämt mig att det bara fanns 

en ljus sida, inget helvete. 

 

Petra 

Petra är uppvuxen i en kristen familj med EFS-bakgrund. Hon är med i Kustkyrkan i Jävre, 

både EFS och EFK (EFS ungdomsorganisation). Redan som liten fick hon veta att de som tror 

på Jesus kommer till himlen. Hon fick alltså tidigt ”sin barnatro”, men hon tycker att så 

småningom måste alla bestämma sig själva för var de står. Det går inte att leva på sina 

föräldrars tro, enligt Petra. För henne var det ett självklart och enkelt beslut att välja den 

kristna tron. När hon skulle börja 9: an konfirmerades hon. Under konfirmationen hade de en 

”dödendag”. De var i Öjeby kyrka och fick gå in i kapellet, titta på kylskåpet och sitta i 

grupper och prata om vad de trodde hände efter döden och hur de kände inför döden. På 

högstadiet hade de också en temadag om döden runt Halloween. Hon tycker att det är bra att 

prata med andra om sådana frågor, men dessa dagar innebar inte att hon förändrade sin syn på 

döden på ett avgörande sätt. Det finns flera faktorer som har påverkat Petras syn på döden. 

Själva bilden av hur det ser ut i himlen har hon till stor del hämtat från en bok, 90 minuter i 

himlen. Bilden av helvetet har formats av olika präster. Konfirmationsprästen menade att alla 

icke-troende skulle brinna i helvetet. Denna tanke var jobbig för Petra och därför blev hon 

glad när en annan präst från Svenska kyrkan talade om helvetet som en himmel utan Gud. 

 

Petra håller på att skriva ett arbete om självmord bland flickor och undrar över var dessa 

flickor vill hamna? När hon läser om självmord funderar hon mycket och ställer sig frågor 

som: kommer den som tar sitt liv till himlen? Hon har inte kommit fram till något svar på den 

frågan. 

 

Hon påverkas också av samtal med kompisar. Hennes icke-troende kompisar kan få henne att 

tänka på andra sätt. Vidare påverkas hennes syn på döden av familjens värderingar. Hennes 

familj är ganska enig om vad som händer efter döden. Erfarenheter av döden har påverkat 
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Petras bild av vad som händer. När anhöriga dör tänker hon mer på döden och vad som 

händer efteråt. När hennes morfar dog för fyra år sedan, tänkte hon mycket på döden. Då 

kände hon sig tvungen att tänka mer på var han skulle hamna. Hon har också en bekant på 

skolan som tog sitt liv i november, en kompis till hennes bästa klasskompisar. Det kändes 

tungt att hjälpa dem att gå vidare. Hennes kompisar är inte kristna, så det var svårt att säga till 

dem att deras döda vän kommer till ett bra ställe. Dessutom visste de inte om hon som dog var 

troende eller inte. Petra tror att synen på döden avgörs av graden av bibeltrogenhet. Hennes 

kristna kompisar delar hennes bild mer eller mindre, men det finns andra som har en mer 

strikt syn på himmel och helvete. Hon ser sig som lite mer fri och flummig 

 

Moa 

Moas föräldrar är kristna (EFS) och hon har alltid följt med till kyrkan, men hon har inte tänkt 

så mycket själv på sin tro innan konfirmationen. När hon konfirmerades funderade hon över 

hur hon ville göra och vad hon egentligen tror på. Hon tycker inte att kristendomen speglas i 

hennes sätt att leva. Hon har nästan ingen kristen kompis och går i kyrkan ibland, men inte så 

ofta. Att konfirmera sig var ett lätt beslut att fatta för Moa. Konfirmationen gjorde att det blev 

fokus på just henne, även om hon hade börjat fundera lite över sin tro innan. Hon minns inte 

att de pratade något om döden under konfirmationen. Hon går ibland till EFS, ibland till 

Djupvikskyrkan. Hon vet inte vad som har påverkat hennes bild av döden, men hon tror att 

hon har formats av föräldrarnas tro. Kanske har hon bra fantasi, tror hon. Hennes syn på 

döden ändras hela tiden. 

 

Hon har aldrig varit med om att någon har dött, men hon tänker att det nog snart kommer att 

hända. Den dag det händer, tror hon att det kommer att väcka många tankar om döden. Hon 

funderar redan över vad som kommer att hända då. Hon brukar tänka att den personen får det 

bättre sen. Något som hon tycker att det är jobbigt att tänka på är hennes ickekristna anhöriga. 

Hon hoppas att de får ta ett beslut om de vill bli troende. För henne skulle det kännas bättre 

om de blev troende, eftersom hon då skulle veta att de också fick det bra. Däremot vill hon 

inte tvinga på någon någonting, det är jätteviktigt att alla får ta beslut själva. 

 

Är det kört? Blir det bara svart? Då tycker jag att det 

skulle kännas så jobbigt att tänka så, att det bara skulle ta 

slut. Man vill ju det bästa för sina anhöriga. 
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Ungdomars samtal om döden 

 

Olle 

Olle pratar om döden hemma, men inte så ofta. Han undviker inte ämnet, men han tycker att 

det är tråkigt att prata med sina föräldrar och föredrar att samtala med jämnåriga. Om döden 

pratar han mest med kristna ungdomar, för det tycker han känns mest naturligt. Han vet inte 

hur andra tycker och tänker och pratar inte om det på skolan, bara i det privata umgänget. De 

flesta Olle umgås med på fritiden är kristna, men inte alla. Han tror att hans syn på döden 

skiljer sig från jämnåriga, som inte delar hans tro. Men han tror att alla människor har svårt att 

föreställa sig att det bara blir svart. Han undviker att prata om döden med personer som har 

döden i sin närhet. I stället försöker han få dem på andra tankar. 

 

Eva 

Eva minns inte att de inte pratat särskilt mycket om döden hemma, även om hon har pratat en 

del med sin pappa. Även om hon inte pratar mycket med ickekristna jämnåriga vare sig om 

tro eller om döden, så är hon övertygad om att hennes syn skiljer sig mycket från deras. Hon 

säger att de tror att efter döden händer inget mer. 

 

Anna 

Anna pratar inte speciellt mycket om döden hemma, inte på ett djupare plan i alla fall. Om 

någon har dött pratar föräldrarna om att de kommit till himlen. De har aldrig sagt att någon 

kommit till helvetet, oavsett beteende eller tro. Anna har både kristna och ateister som 

kompisar och ibland pratar de om döden. Hon tycker att det känns både hemskt och 

spännande att prata om detta. De flesta jämnåriga delar inte hennes bild av döden, tror hon. 

Ateisterna tror att det tar slut efter döden, men det är inte vad hon tror. Oftast upplever hon att 

det finns respekt för att alla har sin tro, men inte från alla. ”Attackerad” för sin tro har hon inte 

blivit själv, men hon tycker att andra blir det ibland. Det är lite tabu att prata om döden, 

upplever Anna. Döden är ett känsligt ämne eftersom alla känner någon som har dött. Hon tror 

att många inte vågar säga vad de tycker och hon tror att extrema åsikter kan skada andra. För 

henne är det viktigt att visa respekt och inte säga saker som sårar andra. Däremot tycker hon 

att det borde pratas mer om döden, eftersom den påverkar oss jättemycket. Anna har noterat 

att om någon dör, så pratar alla om hur deras liv har varit, men inte alls om vad som händer 

med personen sedan. 
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Petra 

Petra pratar om döden med både kristna och ickekristna klasskompisar. Hennes ickekristna 

kompisar är positivt inställda till religionen och med dem kan hon dela tankar, även om hon 

tycker att döden är en svår sak att prata om. Hon upplever att hennes ickekristna kompisar 

hjälper henne att tänka på ett annat sätt och hon tycker att det är skönt att kunna prata om 

döden utan att bli dömd. I klassen kan hon ibland känna att hon blir ”dömd” för att hon är 

kristen. Vissa klasskompisar kan vara riktigt elaka. Hon tycker att allt kändes enkelt när hon 

var barn. Då var alla hennes kompisar kristna och tyckte ungefär likadant. Nu måste hon stå 

till svars och sätta ord på vad hon tänker. När hennes kompisars vän tog livet av sig pratade de 

väldigt mycket om döden under en period. Det var viktigt att göra det, men Petra tror att 

samtalet hade underlättats om kompisarna också varit kristna. 

 

Hon pratar också om döden hemma med familjen, vilket hon tycker är skönt. När någon har 

dött pratar de om det och tänker att personen är i himlen, det blir tydligt. Petra tycker att 

döden är tabubelagd. Skälet till att folk inte pratar om döden tror hon är att det är känsligt och 

jobbigt att tänka på himmel och helvete för någon som sörjer. Om någon som inte tror dör, 

kommer den personen till helvetet. 

 

Moa 

Moa har aldrig pratat om döden med någon på detta sätt, så hon vet inte om någon delar 

hennes bild av vad som händer. Däremot tror hon att hennes bild av döden skiljer sig mycket 

från andra jämnårigas. När döden kommer upp tycker hon att de verkar vara rädda och känna 

obehag inför att tala om det. Själv känner hon inte på det sättet. Det händer att de pratar om 

döden hemma hos Moa, men det är inte speciellt vanligt. I kyrkan pratar de ibland om döden, 

framför allt vid påsk, när det handlar om döden och livet. Om en präst säger något tror hon att 

det är på det viset, men hon tycker att det är viktigt att hon får ifrågasätta. Ibland är det svårt 

att förstå vad prästerna säger. Moa tycker att döden är tabu. Det är jobbigt att prata om för 

alla, tror hon. Om till exempel en klasskompis har en anhörig som har dött, är det svårt att 

veta vad hon ska säga. Hon brukar försöka säga något och sedan känna av om personen i 

fråga vill prata eller inte. Hon vill inte lägga sig i för mycket, men ändå säga något. Om det 

gällde henne vill hon inte att folka ska backa och sluta prata. Hon tror att det lätt kan bli på det 

sättet, eftersom folk är rädda att säga fel. 
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Ingen vet exakt vad som kommer att hända och alla vill 

veta, man vill vara säker på vad som händer egentligen. 

 

Rädsla för döden 

 

Olle 

Olle är inte rädd för att dö, utan känner snarare en sorts likgiltighet. Skälet att han inte är rädd 

för döden är att han vet att det inte tar slut, det kommer att bli bättre. Han vill inte dö, men 

döden skrämmer honom inte. Särskilt mycket tänker han på döden när han passerar en mörk 

skog i byn där han bor. 

 

Eva 

Eva säger först att hon ibland är rädd för att dö, men sedan konstaterar hon att hon egentligen 

inte är rädd, eftersom hon tror att det kommer att bli bättre sen. 

 

Anna 

Anna är inte rädd för döden, bara ibland eftersom hon inte säkert vet vad som kommer att 

hända. Hon vill inte dö, men hon känner sig ändå ganska trygg. Tron gör att det känns mer 

tryggt för henne, eftersom den gör att hon i alla fall har en bild av vad som kommer att hända. 

 

Petra 

Petra vet inte om hon är rädd för att dö eller inte, men hon vill inte dö. Hon tror att hon 

kommer till himlen, men hon vet ju inte. 

 

Moa 

Moa säger att hon vill leva, men hon känner sig inte jätterädd för döden. Hennes tro gör att 

hon känner sig trygg. 

 

Dödens inverkan på livet 

 

Olle 

Olle hoppas att tillvaron efter döden inte påverkas av det liv han lever idag. Den som tror på 

Jesus och Gud kommer enligt honom till himlen. Han uppfattar att kristendomen handlar om 
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tro, inte om prestationer. Kristendomen baseras på kärlek och Jesus. Tron gör dock att han 

håller sig undan från saker som gör honom olycklig, som alkohol, droger och överdrivet sex. 

 

Man kommer till himlen vilka synder man än begår, så 

länge man ångrar sig. 

 

Eva 

Evas vardag påverkas ganska mycket av hennes bild av döden. Hon tror att livet hon lever här 

påverkar hennes framtida tillvaro. Människor bör leva enligt det som står i Bibeln, men det 

kan vara svårt att tolka. Det viktigaste i Jesu budskap enligt Eva är att behandla andra 

människor som du vill bli behandlad själv och hjälpa andra om du kan. 

 

Man ser livet på ett helt annat sätt. Livet är inte slut när 

man är död här på jorden – det fortsätter. 

 

Man ska leva efter Jesus budskap och jag tror att det 

påverkar. Jag försöker leva mitt liv så bra som möjligt 

eftersom jag tror att det påverkar efteråt. 

 

Anna 

Annas vardag påverkas av hennes syn på döden genom att hon har bestämt sig för att inte 

döma någon. Detta är viktigt för henne. Hon tror inte att det går att se alla faktorer som spelar 

in i en människas liv, därför är det omöjligt att döma. Ingen vet vem som har ett gott hjärta, 

men handlingarna speglar vad människor tror och ett gott hjärta speglar av sig i handlingarna, 

säger hon. 

 

Petra 

Petra pratade om döden strax innan intervjun, om hur fort det kan gå till exempel i trafiken. 

Hon tror att hon hamnar på ett bra ställe och detta känns tryggt, men hon tänker inte mycket 

på döden till vardags. Ibland har hon känt oro över hur det kommer att gå för hennes icke-

troende kompisar – ska de till helvetet? Idag har hon dock hittat en tro som känns bra för 

henne. Även om det är tron som avgör var människor hamnar efter döden, är det viktigt för 

henne att vara en bra människa. 
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Det är skönt att veta, att ifall det skulle hända något så vet 

jag ungefär var jag hamnar. 

 

Man ska ändå leva så gott som man kan och vara en god 

medmänniska och sätta andra högt i sitt liv. 

 

Moa 

Moa tror inte att hennes syn på döden påverkar hennes vardag, de beslut hon fattar eller hur 

hon handlar. Hon skulle däremot önska att hon tog vara mer på stunder hon har med 

människor som står henne nära. Hon säger att hon aldrig kan veta om det är sista gången hon 

träffar någon, även om hon inte kan gå omkring och ta avsked hela tiden. Att ha denna tro gör 

att hon känner sig trygg, även om hon inte längtar. Hon tror att hon kommer att få det bättre, 

men det är ett trevligt liv det här också. 

 

Om jag inte visste att någonting bättre väntade, skulle jag 

tycka att det var jobbigt att leva nästan. Det känns som en 

trygghet jag har i det. 

 

Man kan försöka vara snäll med dem man har runt 

omkring sig och tänka på vad man säger. (---) Jag är bara 

mig själv och sen får vi se hur det går. 

 

6.2 Muslimer 

 

Tillvaron efter döden 

 

Aiza 

Aiza har inte funderat mycket på vad som händer efter döden. Hon har lite olika tankar om 

detta. När hon var liten trodde hon att om hon gjorde något fel, skulle det komma fram när 

hon dog och då kanske hon skulle straffas. Det kändes inte särskilt jobbigt för henne att tänka 

på det sättet. Än idag tror hon att allt hon gjort kommer att gås igenom när hon dör. Hon tror 

att hon kommer att får se sina gärningar framför sig, medan någon sitter framför henne. Vem 

denna någon är vet hon inte. Straffet hon kan få om hon gjort mycket ont är något obehagligt, 

men hon vet inte riktigt vad. 
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Hon tänker sig himlen som en ljus plats, där alla bär likadana kläder. Människorna har 

fortfarande kvar sina kroppar där. Gud finns i himlen, men hon vet inte om man träffar 

honom där. Innan det är möjligt att komma till himlen tror Aiza att människorna måste gå 

igenom ett par saker. Först kommer alla till samma plats, men sedan hamnar människorna på 

olika ställen beroende på hur de levt på jorden. Hon tror att den som har varit väldigt god och 

gjort bra saker kommer till en ljus plats, medan den som varit ond och gjort dåliga saker 

kommer till det andra stället. Den som ångrar sina dåliga gärningar kommer att må dåligt 

över dessa. De går inte att göra ogjorda, det är så straffet för de onda gärningarna ser ut enligt 

Aiza. Självmordsbombare är oförlåtliga, anser hon, eftersom de både orsakar sin egen och 

andra människors död. Hon tror att de kommer att lära sig något efter sin död, när de ser att 

de som dött i deras attentat kommer till den ljusa platsen, medan de själva hamnar på det 

andra stället. 

 

Någon sitter bredvid mig och säger se vad du gjorde här. 

 

Alla ser likadana ut, alla är likadant klädda, som i Mecka, 

vitt. 

Abbe 

Abbe tror att ingenting händer när man dör. Det som kännetecknar livet är förmågan att tänka 

och efter döden går det inte att tänka längre, då finns man inte mer. Han tror att ingenting blir 

kvar av människan, ingen del hamnar någon annanstans. Abbe anser att det är det mest 

logiska och det enda som stämmer med det han lär sig i skolan och alla upptäckter. 

 

Jag tror att inget blir kvar, det är slut 

 

Jafir 

Jafir tror att när någon dör, kommer två änglar och sätter sig på varsin sida, vänster och 

höger. Den vänstra skriver allt bra personen i fråga gjort i sitt liv och den högra skriver allt 

dåligt. En annan ängel ställer tre frågor; vem är din gud, vad har du för religion, vem är din 

profet? De människor som är goda muslimer kan enkelt besvara dessa frågor; Allah, Islam 

och Muhammed. Hur en människa har levt avgör hur svårt det är att svara på frågorna. Den 

som levt fel kan inte svara alls, enligt Jafir. 
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Han menar att de bra och fina sakerna en person gjort finns med och gör att denne trivs i 

mellanstillståndet. Den som gjort dåliga saker känner att det är jobbigt och tråkigt. Jafir tror 

att kroppen försvinner efter ett tag och kommer tillbaka till jorden. Var själen hamnar i 

mellantillståndet, vet han inte riktigt. Kanske är den kvar på begravningsstället. För den som 

varit god och kunnat svara på frågorna utan problem, blir platsen där själen är en del av 

paradiset. Den ondes själ får vistas på en plats, som är en del av helvetet, enligt Jafir. 

 

Jafir tror att på den yttersta dagen, när alla dött, samlas djuren på ett område och 

människorna på ett annat. Människorna är nakna. Jafir vet inte om de känner igen varandra. 

Gud pratar med varje person, men ingen kan se Gud. Allt i kroppen pratar. Om någon stulit 

något, talar handen sanning även om munnen ljuger, enligt Jafir. I luften hänger det en lina, 

som på cirkus. Jafir berättar att alla ska gå över denna lina, till ett mål framåt. De som gjort 

bra saker i livet går det enkelt för. De som har presterat ”sådär” vinglar och de som gjort 

onda saker ramlar ner i helvetet som finns nedanför. Både himmel och helvete är uppdelat i 

olika nivåer, enligt Jafir Han tror att det är möjligt att flytta mellan nivåer och från helvetet 

till paradiset. Helvetet behöver inte vara ett evigt straff, det går att arbeta sig upp, säger han. 

Jafir tror att i helvetet får den törstige dricka kokande vatten, som är så varmt att kroppen 

smälter. Huden har känsel, men om huden försvinner känner man inget. Därför återbildas 

huden gång på gång, berättar han. Maten i helvetet är jättesur och äcklig. 

 

Jafir tror att paradiset har också olika nivåer, enligt Jafir. Bara Gud kan döma vem som ska 

hamna på vilken nivå. Profeter hamnar på en nivå, profetens kompisar på nästa, imamer som 

varit duktiga på att förklara på en annan. De som dör i krig hamnar på en av de högsta 

nivåerna, men då ska de också ha varit goda muslimer och följt övriga regler. Vanliga 

människor hamnar på en egen nivå. Jafir tror att det finns ett speciellt ställe längre bort i 

himlen. Det är ett fint ställe med stjärnor som lyser. Där hamnar människor som utsatts för 

andras onda handlingar, men som har avstått från hämnd för Guds skull. 

 

Enligt Jafir finns en våg, där människors goda och dåliga handlingar vägs mot varandra. Är 

det gränsfall, kan personen i fråga gå runt bland alla profeter och fråga om de kan göra något. 

När personen kommer till Muhammed, tar han emot honom och ber Gud att förlåta. Detta är 

en av Muhammeds uppgifter, menar Jafir. 

 

Hans bra och fina saker kommer att finnas med honom. 
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Kroppen försvinner efter ett tag. Vi tror att kroppen 

kommer från jorden och den kommer tillbaka till jorden. 

 

När de dricker vattnet smälter kroppen. 

 

Safia 

Safia har inte bestämt sig för vad hon ska tro om livet efter döden. Hon är inte säker på vad 

som händer, men hon tror och hoppas att hon kommer till en bättre plats. Kanske vandrar 

människans själ vidare. För henne är det är viktigt att ha lite hopp, att inte gå och tro att allt 

bara blir svart. Den bättre platsen, paradiset, är bekymmersfri, men hon tror inte att det 

behöver vara vattenfall och sånt. Där är det fred och alla är sams. Hon tror att alla kommer 

till samma plats, det är inte kopplat till människans handlingar på jorden. Ingen kommer till 

helvetet, enligt Safia. 

 

Jag vet inte om jag har bestämt mig vad som händer när 

man dör, men jag skulle vilja att man kom till en bättre 

plats. 

 

Omar 

Omar tror att när någon dör, kommer en ängel och ställer tre frågor till den som dött. Vad har 

han för religion, vem tror han på och vad tror han på. Om svaret blir att han tror på 

Muhammed, Gud och islam, så uppstår ett lugn. Sedan vet Omar inte riktigt vad som händer, 

bara att Gud går igenom människans gärningar och hela kroppen börjar prata. De som inte 

tror rätt hamnar enligt Omar i helvetet, där det finns eld. De troende kommer till himlen, där 

de hittar allt de kan önska sig. Omar påpekar att kraven för att få komma till himlen är att be, 

låta bli att göra dumma saker, inte dricka alkohol, inte ha sex före äktenskapet och att ge 

allmosa. Människans handlingar är centrala. Den yttersta dagen inleds enligt Omar med att 

solen går upp i fel väderstreck. 

 

Man träffar guden och guden säger du gjorde så och så. 

Hela kroppen börjar prata och säger vad människan 

gjorde levande. 
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Religionssocialisation 

 

Aiza 

Aiza är född i Sverige men har sitt ursprung i Tunisien. Hon är uppvuxen i en muslimsk 

familj, som även om den inte är ”jättetroende” lever ett muslimskt liv. Aiza upplever att hon 

är lika troende som sina föräldrar. När hon är med sina äldre släktingar, som är mer 

praktiserande religiösa, anpassar hon sig mer efter deras värderingar. 

 

Aiza vet inte vad som format hennes syn på döden. Hon tror att de tydliga bilder hon har av 

vad som händer när man dör, kommer de få samtal de haft om döden hemma. Aiza har haft 

en syster som dog innan hon föddes och hon brukar tänka att systern finns däruppe och vakar 

över dem. Hon har besökt graven där även hennes syster ligger. 

 

När hon var liten funderade hon inte över döden och visste heller ingenting om den. Hennes 

farmor gick bort när hon var sex år och då åkte hon till Tunisien och var med på 

begravningen, men hon förstod inte vad som hänt. När hennes mormor gick bort i höstas 

tänkte hon desto mer på döden. Hon hade just träffat henne nere i Tunisien. Mormoderns död 

gjorde henne ledsen och många känslor kom upp. Eftersom skolan just skulle börja och det 

skulle ha blivit dyrt att resa, fick hon inte följa med på begravningen. Nu kan hon inte längre 

åka och hälsa på mormodern, vilket Aiza tycker känns tråkigt. 

 

Det enda jag brukar tänka att hon finns där uppe och 

kollar ner på oss. 

 

Jag vet inte vad jag är, men jag vet att jag är muslim ändå. 

 

Abbe 

Abbe kommer från Tunisien och är uppvuxen i en muslimsk familj. Han menar att religionen 

är friare i Tunisien än i andra muslimska länder. I hans familj är det mamman som är 

praktiserande troende. Hans pappa har bott i Sverige i ungefär tio år längre än Abbes mamma 

och lever mer som en svensk gör. Till exempel ber han inte och äter griskött. Men det gör 

inte Abbes mamma och hon vill inte heller att Abbe ska göra det. Om Abbe är i Tunisien 

lever han annorlunda, då äter han inte griskött och lever mer som de gör där. Hans mamma 

tror att den som inte är en god troende hamnar i helvetet. Han vet inte vad hans pappa tror. 
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Abbe tror att människor är religiösa på grund av att de tror så hårt att de inte kan släppa det. 

De gör vad som helst och ser ingen annan mening. Idag skulle Abbe definiera sig mer som 

ateist med muslimskt ursprung, än som muslim. Han minns inte vad han trodde när han var 

liten, men han menar att han lärt sig och fått ett nytt sätt att se på döden. 

 

Abbe går naturvetenskapliga programmet. Han tror att det kan ha en visst inflytande över hur 

han ser på döden, eftersom han lär sig hur allt fungerar och det är mycket trovärdigare än att 

Gud har skapat världen. Abbe skulle inte vilja ha en tro på något annat, men det skulle vara 

skönt om det hände något bra. Det bästa som kunde hända vore att komma till himlen, men 

han kan inte förstå dem som ödslar tid på ”sånt skitsnack”. 

 

Han har en farfar som har dött. Det var ju inte kul, tycker han, men inte ledsamt heller. Abbe 

träffade honom i Tunisien varje sommar, men de hade inte träffats så mycket och hade ingen 

nära relation. Ändå var Abbe ledsen, eftersom hans pappa var ledsen. 

 

Genom att man lär sig hur allt fungerar fattar man att det 

är lite mer trovärdigt än att Gud skapade världen. 

 

Man får ett nytt sätt att se på det hela tiden. 

 

Jafir 

Jafir kommer från Gaza. Han tror att det är Koranen och olika förklaringsböcker som format 

hans bild av döden. Han har gått nio år skola i Gaza och lärt sig mycket om islam där. Förut 

bedrevs religionsundervisningen i moskén, men detta har förändrats. Jafirs grundtankar är att 

det finns en enda Gud, Muhammed är hans profet, att man ska be till Gud fem gånger på dan, 

fasta på ramadan, ge avgift till de fattiga, resa till Mecka om möjligt. Han skulle själv gärna 

göra vallfärden någon gång. Under vallfärden försvinner alla dåliga saker människorna har 

gjort, de blir förlåtna och rena igen. Den som fastar sista dagen på vallfärden får förlåtelse ett 

år framåt. Alla fel personen skulle ha gjort under nästkommande år försvinner och han börjar 

på en ny sida, ren och fin. Den som dör under vallfärden, dör ren. Det är ett av de bästa sätten 

att dö på. 

 

När Jafir var liten visste han inte speciellt mycket om vad som händer efter döden. Han 

trodde att de som gör bra saker kommer till paradiset och de andra till helvetet. 
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När man läser Koranen så står vissa såna här saker. 

 

Nu kan jag göra som Gud vill 

 

Safia 

Safia är född i Sverige, men hennes familj har sitt ursprung i Iran. Hon är uppvuxen i en 

muslimsk familj och hela hennes släkt är muslimer. Det är ungefär 20 år sedan hennes 

föräldrar kom till Sverige av politiska skäl. I framtiden skulle hon vilja besöka Iran, där delar 

av hennes släkt fortfarande bor. Hennes morfar håller på att göra sig redo för vallfärden och 

han tycker att det är viktigt för henne att besöka Iran och upptäcka sina rötter. Safia upplever 

att det är svårt att hålla en bra kontakt på långt avstånd och hon påverkas inte speciellt 

mycket av de värderingar som släkten i Iran har. 

 

Safia ser inte sig själv som direkt troende och hon är osäker på om hennes föräldrar är det. 

Hon tror att islam är närvarande i deras tankar, men inte så mycket i handlingarna. Safia är 

osäker på om familjen är shia- eller sunnimuslimer, men kommer fram till att de är 

shiamuslimer 

 

Safia tror inte hennes syn på döden påverkats av något, varken av islam eller av föräldrarna. 

Hon har själv kommit fram till vad hon tror genom att tänka och prata med vänner. Vad 

föräldrarna tror, vet hon inte. När Safia var liten trodde hon att själen for vidare och att det 

var någon annans själ hon hade. Hon trodde att hennes nuvarande liv var en konsekvens av 

vad hennes själ tidigare varit med om. Om det finns någon i hennes omgivning som delar den 

syn hon har på döden idag, vet hon inte. Det finns många åsikter och hon tror att någon säkert 

överensstämmer med hennes. Hon tror att många hoppas på en bättre plats, utan att veta 

exakt hur denna plats ser ut. 

 

Safia tänker mer på döden när någon dör eller på kvällarna, innan hon ska sova. Hon har 

kommit i kontakt med döden ett par gånger. Nyligen dog Safias farmor. Hon kände inte sin 

farmor speciellt bra och blev därför inte särskilt ledsen, men hon tyckte inte om att se sina 

föräldrar ledsna. Safia har också en kusin som dog i en bilolycka, men hon kände inte honom 

och påverkades därför inte av hans död. 
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Det är saker jag tänkt själv, inget jag fått från islam eller 

mina föräldrar. Mest från diskussioner med kompisar. 

 

Visst har de sina tankar om islam, men de har inget 

speciellt de gör till exempel fastar och sånt. Vi tar väldigt 

lätt på det. 

 

Omar 

Omar är från Irak och är sunnimuslim. När han var liten visste han inget om vad som händer 

efter döden, men han har lärt sig allt eftersom. Hans bild har formats utifrån Koranen och det 

hans föräldrar berättar för honom. Även traditioner har spelat in. I skolan i Irak läste de 

mycket religion, ca tre gånger per vecka och bara om Islam, vilket också har påverkat hans 

bild. Omars syster delar hans syn och eftersom han tycker att hon är duktig och vet mycket 

om sådana här saker, är hennes inflytande ganska stort. 

 

Ungdomars samtal om döden 

 

Aiza 

Döden är inget Aiza pratar med någon om, vare sig hemma eller någon annanstans. De få 

samtal hon ändå haft i familjen har påverkat henne ganska mycket. Eftersom hon sällan 

pratar med jämnåriga om döden, vet hon inte om hennes syn skiljer sig från deras. Aiza 

tycker inte att döden är tabu, men det är inget de pratar om. När hennes mormor dog var det 

jobbigt för Aiza, men eftersom hon inte pratade om det var det få som visste vad som hade 

hänt. 

 

Abbe 

Abbe brukar inte prata med någon om döden. Han tycker att han själv kan prata om vad som 

helst, men han förstår inte riktigt vitsen med att prata om döden. 

 

Safia 

Safia pratar en del om döden med sina vänner, men alla vill inte prata om det. Det är inget de 

pratar om dagligen. En av hennes kompisar kan inte prata om döden utan att få mardrömmar. 

Safia däremot gillar att spekulera och vill gärna höra vad andra tänker om ämnet. Hon tycker 

att det är intressant och roligt att prata om döden. Det är spännande att diskutera frågor som 

det inte finns svar på, som döden och universum, tycker Safia. Ingen vet vad som kommer att 
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hända, men hon tycker mycket om att lyssna till andras teorier och jämföra med de egna. 

Döden är däremot inget de diskuterar hemma och Safia brukar inte fråga föräldrarna om 

religion. Hon vet inte heller hur mycket hennes föräldrar vet. 

 

Hon tycker inte att döden är tabu, men när någon har dött har hon svårt att veta hur hon ska 

hantera det. Eftersom det är svårt att veta om de anhöriga vill prata om det eller inte, tror hon 

att många undviker ämnet och låtsas som ingenting. Oftast väntar hon på att personen ifråga 

ska ta upp det som hänt. 

 

För mig är det inget tabu att prata om döden, jag tycker 

det är intressant, sånt som man själv inte har koll på. 

 

Omar 

Omar brukar inte prata om döden och förstår inte varför han skulle göra det. Han vet inte om 

det är någon skillnad mellan Irak och Sverige, när det gäller hur lätt eller svårt det är att prata 

om döden. 

 

Varför skulle jag prata om det, det är något jag är rädd 

för. 

 

Rädsla för döden 

 

Aiza 

Aiza vet inte om hon är rädd för att dö. Det är inget hon tänker på till vardags. Lite 

skrämmande tycker hon att det är, eftersom hon inte vet vad som händer direkt efter döden. 

 

Abbe 

Abbe är inte rädd för att dö. Alla dör och det är ingenting skrämmande enligt honom. 

 

Eftersom jag vet att man bara försvinner så är det inget 

som kommer hända mig … det är naturligt. 

 

Jafir 

Jafir är inte rädd för döden, utom någon gång då han missat något viktigt eller gjort något 

som inte Gud vill, utan att hunnit be om förlåtelse. 
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Safia 

Safia tror att många är rädda för döden, eftersom den är ett mysterium. Men Safia tänker att 

när hennes dag kommer, så kommer den. Om hon blir rädd att det ska hända något, brukar 

hon tänka att om hon dör nu, så är det väl det meningen. Hon tror lite på ödet, att livet är 

förutbestämt, men ändå till viss del möjligt att styra. 

 

Jag tänker att typ när min dag kommer så kommer den. 

 

Omar 
Omar tycker döden är obehaglig och han är rädd för att dö. Skälet till att han är rädd är att 

han inte tycker att han lever som han ska. 

 

Dödens inverkan på livet 

 

Aiza 

Aiza tror att hennes syn på döden underlättar tanken på att dö. Hon tänker att om hon gör 

någon illa, kommer hon få se det efter döden. Det känns lite jobbigt och hon tror att detta kan 

få henne att tänka om. 

 

Aiza tror att livet är lite förutbestämt. När hennes mamma fick en flicka, som hon så gärna 

ville ha, och flickan dog, trodde alla att hon skulle få en pojke nästa gång hon var gravid. 

Men mamman visste att hon skulle få en flicka och det blev så, det var Aiza. Det var nog 

förutbestämt, tror Aiza. 

 

Det känns jobbigt att få se det och få tänka om, varför 

gjorde jag inte så här i stället. 

 

Abbe 

Abbes syn på döden påverkar hans liv så till vida att han vill prova på så mycket som möjligt. 

När livet är slut, så är det slut, enligt Abbe. 

 

Jafir 

Jafir syn på döden påverkar hans sätt att leva så till vida att han försöker vara en bra person. 

Han menar att den tid vi lever här är kort jämfört med det andra livet som kommer. Jafir 
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dricker inte alkohol, han ber regelbundet och har inte sex före han gift sig. Han försöker göra 

rätt, men anser inte att han lyckas till hundra procent. Det är svårt nu för tiden, men han 

försöker följa rätt väg. Ibland blir det fel, men då ber han extra mycket. Vanliga människor 

gör fel och då får de be extra mycket om förlåtelse. Målet för Jafir är att försöka göra så 

mycket bra som möjligt och när det blir fel är det möjligt att be om förlåtelse. En människa 

kan bara göra sitt bästa. 

 

En god muslim ska enligt Jafir läsa Koranen så ofta som möjligt och dessutom kunna förstå 

vad som står och koppla det till vår tid. Att vara snäll är också viktigt. Jafir tror inte att Gud 

är så sträng med reglerna. Den som inte hinner be fem gånger under dagen till exempel, kan 

be alla böner vid hemkomsten. Vid resor är det möjligt att be i förväg. 

 

Det värsta en människa kan göra är att mörda någon annan. Att dricka alkohol är också 

förkastligt, menar Jafir, eftersom en alkoholpåverkad kan göra vad som helst. Den som 

dricker och dödar någon begår två fel; dels att döda någon och dels att dricka alkohol. Det är 

inte heller tillåtet att vara tillsammans med en tjej, utan att vara gift med henne. Det är inte 

bara tjejen som får straff, utan även killen. Jafir tycker att det är en vanlig missuppfattning, 

att killen får göra vad han vill enligt islam, men inte tjejen. Detta är enligt honom helt emot 

islam. 

 

Jag kan göra så mycket bra saker för Guds skull. 

 

När man dricker, hjärnan är inte på. 

 

Livet tar ju slut någon gång. 

 

Safia 

Safia tror inte att hennes vardag påverkas av hennes syn på döden. Hon har noterat att många 

försöker leva idag, som att de kan dö när som helst. Tankesättet är bra, tycker hon, men för 

henne är det svårt att tänka på det sättet. 

 

Omar 

Omar lever idag mer som svenskarna gör, än som han levde i Irak. Därför är han rädd för att 

dö. Han upplever en kognitiv dissonans, då han vet hur han bör leva enligt religionen, men 
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inte klarar av att göra det. Han är rädd för att dö, eftersom han inte ber och inte lever som 

man ska. Omar försöker leva enligt reglerna, men det går inte i praktiken. 

 

6.3 icke-troende 

 

Tillvaron efter döden 

 

Lisa 

Lisa tror inte att man bara ligger under marken när man dör, utan att något händer. Det vill 

hon i alla fall tro. Hon skulle vilja komma till himlen efter döden. Detta tycker hon själv låter 

lite konstigt, eftersom hon inte tror på Gud. Hon tror att alla hamnar i himlen - något helvete 

finns inte. I himlen tänker hon att det är lugnt och skönt och alla får träffa sina anhöriga igen. 

Där är kroppen genomskinlig och lätt, tror Lisa. Det är möjligt att det finns en gudomlig 

närvaro i himlen, någon som styr, men hon känner sig väldigt kluven till just detta. En del 

saker som står i Bibeln och Koranen tycker hon låter så pass hårda och känns så fel, att hon 

inte vill tro på det. Ändå tror hon att det måste finnas någonting som styr i himlen på något 

sätt. Det är lite svårt för henne att beskriva vad som händer, eftersom hon inte riktigt vet vad 

hon tror. 

Man kan titta ner på jorden på dem som man har kvar där. 

Man är lätt och svävar bara runt. 

 

Jag tror inte på någonting direkt. 

 

Emma 

Emma tror inte på ett medvetande efter döden. Den som sover är inte medveten om att han 

sover förrän han vaknar, men den döde vaknar inte. Hon tror inte att något mirakel inträffar 

och förändrar allt till det bättre. 

 

Det är bara slut. Det finns inga riktiga bevis för 

någonting. 

 

Lars 

Lars har ingen aning om vad som händer efter döden. Det kan vara väldigt mycket och ingen 

kan veta säkert, enligt honom. Han berättar om att människor som varit nära att dö upplever 
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att de sett ljus och liknande. Lars skulle vilja att något bra händer, men han vet inte exakt vad 

detta skulle vara. Han är inte emot tanken på att det skulle finnas en Gud. Det kan enligt 

honom finnas ”någonting” vi inte förstår, men inte nödvändigtvis knutet till en särskild 

religion. Det finns många religioner, att han har svårt att tro att just den kristna skulle vara 

rätt. Han ser bra och dåliga saker i alla religioner. Om han själv fick bestämma skulle han 

komma tillbaka som sig själv, inte få ett nytt liv och glömma sitt förra. Han vill inte ha karma 

eller bli en ko i nästa liv. Lars tycker att det är svårt att veta om en eventuell tillvaro efter 

döden påverkas av om någon har levt ett bra eller dåligt liv. På sätt och vis skulle han vilja att 

genomonda människor skulle få en sämre tillvaro, men inte de som bara gjort någon dum sak. 

 

Någonting händer, men det är inte säkert att man hamnar 

uppe bland molnen med Gud, men någonting. 

 

Jag hoppas att det inte bara blir svart i alla fall. 

 

Åsa 

Åsa tror att det bara blir svart efter döden. När hon har levt sitt liv på jorden dör hon. Ändå 

tror hon att själen hamnar på ett annat ställe än kroppen, men hon vet inte vart själen tar 

vägen. Hon har grubblat en del över detta, men inte hittat någon lösning på var själen finns. 

Åsa är lite kluven till om hon skulle vilja att det fanns en fortsättning. På sätt och vis hoppas 

hon att det finns ett bättre ställe, men hon ställer sig lite frågande till vad hon skulle göra där. 

Fick hon välja, skulle hon ändå önska sig en paradistillvaro, där alla är glada. Hon skulle vilja 

träffa både sin pappa och sin farfar igen, men hon känner sig säker på att det inte blir på det 

sättet. Det finns inget där ovanför, enligt Åsa, bara moln. Att tro på något annat tycker hon 

inte är realistiskt. Däremot tror hon på övernaturliga saker. 

 

Man dör och sen händer det inget mer. 

 

Själen försvinner någonstans och kroppen är kvar under 

jorden. 

 

Vad ska jag göra där uppe, när alla jag älskar är här nere. 

Sitta och dingla med benen och titta ner på dem och säga 

åh, vad kul att ni har roligt? 
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Maja 

Maja tror inte att det händer något efter döden. Frågan har ingen större betydelse för henne, 

men hon förstår att vissa kan finna tröst i tron på en lycklig fortsättning. För henne spelar det 

ingen roll, eftersom skulle ha någon nytta av den lyckan. Hon tror inte att det finns någon 

kunskap som förs vidare från detta liv till ett senare. 

 

Tidigare tänkte Maja att det skulle vara häftigt att komma till himlen och träffa alla döda 

släktingar, som hennes mamma har pratat om. Men ju mer hon tänker på det, desto konstigare 

tycker hon att det skulle kännas. När de döda släktingarna träffade henne var hon ca sex år 

och innan hon dör har det förhoppningsvis hänt oerhört mycket. Då har hon själv barn och det 

skulle bli svårt att hantera alla nya relationer. Hon tycker att det skulle vara jobbigt att komma 

till himlen och hitta sin plats och förhållande till alla där. 

 

Om jag dör så är jag död, så det spelar inte så stor roll 

vad som händer. 

 

Jag gillar inte tanken på en Gud som ska vara så 

fruktansvärt mäktig och styra över allt. 

 

Religionssocialisation 

 

Lisa 

Lisa tycker att det är väldigt intressant med religion, men hon betraktar sig som icke-troende. 

Hennes inställning till Guds existens är enligt henne själv lite problematisk. Hon tror inte att 

Gud finns, men inte heller att Gud inte finns. Hon tycker att hon förhåller sig neutralt till 

detta. Hon är inte konfirmerad. Det var ett lätt val, eftersom hon anser att kyrkan inte är 

hennes ”grej”. 

 

Lisa vet inte om hennes syn på döden skiljer sig från andras, men hon tror inte att många i 

hennes ålder tror att man bara dör och sen är borta. I hennes familj är uppfattningarna om vad 

som händer ganska spridda. Hon och hennes syster tror på en himmel, medan föräldrarna inte 

tror på en fortsättning efter döden. Hon tror att hennes erfarenhet av döden har påverkat 

hennes syn på döden. I samband med anhörigas död började hon fundera. Tidigare hade hon 

trott att det inte hände något efter döden, men det kändes så obehagligt att tänka sig att 
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människor hon känt bara skulle ligga under jorden, att hon numera tänker att de kommit till ett 

annat ställe. Hon hade aldrig tänkt ordentligt på detta förut. Hennes tro har förändrats en del 

sedan hon var liten. Då trodde hon mer på Gud och himlen, men hon tänkte inte speciellt 

mycket på det. 

 

Jag har trott förut att man bara dör. 

 

Det är läskigt att tänka på vart den människan har tagit 

vägen, den människan måste ju finnas någonstans 

 

Då ville jag inte att de bara ligger under marken, utan då 

vill jag att de är i himlen. 

 

Emma 

Emma är inte troende, men hon tror att många kan finna en trygghet i tanken på att det finns 

något bättre. Hon förstår dem, men tror inte själv. Inte ens som barn trodde hon att Gud finns, 

vilket hon upplever att många barn gör. Hon är inte konfirmerad, men döpt. Hennes pappa 

ville inte att hon skulle bli döpt, men det ville mamma. Det irriterar henne att hon blev döpt, 

eftersom hon hellre hade velat välja själv. Hon konfirmerade inte dopet, men för två år sedan 

deltog hon i en humanistisk konfirmation i stället för en kristen. Humanisterna tycker att 

människan har ett behov av tillställningar, även om det inte är religiösa tillställningar. De 

konfirmerade att de höll på att bli vuxna, i stället för tron. Hennes pappa har gått ut ur 

Svenska kyrkan och har funderat på att gå med i humanisterna. Emma har diskuterat mycket 

med sin mamma och tror att en del av hennes tankar kommer därifrån. Däremot har 

föräldrarna aldrig försökt påverka henne. Hon tycker att det är bra att hennes föräldrar har låtit 

henne bestämma helt själv vad hon ska tro, utan säga vad de själva tycker. När hon har undrat 

över saker har hon kunnat fråga dem och de har hjälpt henne att se saker på olika sätt. 

 

Hon har en kompis som är väldigt troende och har troende föräldrar, men hennes kompisar i 

övrigt är icke-troende. Emma upplever att de flesta inte riktigt vet vad de tror. De tror på 

”något”, men de vet inte vad detta något är. Hon tror att många har svårt att bestämma sig för 

vad de tror. Genom att tro på ”något” får de tryggheten tron innebär, men inga krav och 

förpliktelser. En muslim måste följa vissa regler, påpekar hon, men detta gäller inte för den 

som bara tror på ”något”. Emma tror att det handlar om att svenskar är lite lata. Hon tror att 

det är bekvämt att tro på att något händer efter döden, men själv klarar hon sig utan det. Det 
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känns inte rätt för henne att inbilla sig att det händer något, bara för att det ska kännas bättre, 

när hon egentligen inte tror det. Hon tror att hennes syn på döden skiljer sig från andras, 

beroende på uppfostran. 

 

När allvarliga saker händer blir döden mer närvarande i hennes tankar. I somras blev hennes 

kusin påkörd och hans tillstånd var ganska allvarligt. I övrigt finns det inga händelser som får 

henne att tänka mer på döden, utan tankarna bara kommer ibland. 

 

Många vill ha någon sorts säkerhet. De vill inte säga 

direkt att de är icke-troende, utan de vill inte riktigt svara 

på vad de tror. 

 

Lars 

Lars betraktar sig som icke-troende. Hans familj är medlem i Svenska kyrkan, men ingen i 

familjen går i kyrkan. Han har konfirmerat sig och det tyckte han var roligt, men han 

ifrågasätter att just den kristna religionen skulle vara den rätta. Lars tror att många i hans 

omgivning är osäkra på vad som händer efter döden. När han var yngre trodde han att döda 

hamnade bland molnen och änglarna, men han vet inte riktigt när han slutade tro på det viset. 

Lars vet inte varför han tror som han gör idag, men han tror att konfirmationen förändrade 

hans syn på vad som händer efter döden. Döden är med i alla filmer, vilket också kan ha 

påverkat hans bild av döden. När någon i omgivningen dör tänker han mer på döden, men i 

övrigt funderar han inte speciellt mycket på det. Han såg sin gammelmormor och 

gammelmorfar när de var döda. Det kändes konstigt för honom att se dem och han vet inte om 

det gjorde det lättare för honom att bearbeta sorgen. Däremot kunde han konstatera att det 

syntes att de var döda och inte bara sov, vilket kan ha påverkat hans bild av döden. 

 

När man ser en död människa, ser man att de ser tomma ut 

på något sätt 

 

Åsa 

Åsa betraktar sig som icke-troende. Hon tycker att de som ber varje kväll är lite löjliga. Ingen 

i hennes familj är troende överhuvudtaget, men de är döpta. Åsa tror att alla tror på något, 

men inte nödvändigtvis på Gud. Själv slutade hon att tro på Gud när hon bodde hos en 
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extremt troende fosterfamilj, där de bad varje kväll, inte fick svära eller ha armbågar på 

bordet. Där bestämde hon sig för att kristendomen inte är något för henne. 

 

Åsa tror att hennes pappa och hennes bror har format hennes bild av döden. Hennes pappa var 

ateist när han levde och brodern är stenhård ateist idag. Han tycker att Åsa är jättefjantig som 

är rädd för mörkret, tror på spöken och allt övernaturligt. Broderns åsikter har gjort att hon 

idag inte tror på något, som hon inte sett med egna ögon. Ändå är hon är rädd för att vara 

ensam hemma. När hon är ensam och det är mörkt tycker hon sig se och höra saker. Hon 

ligger stel som en pinne och hjärtat slår snabbt. Då brukar hon ringa till sin bror och be honom 

prata med henne. Åsa är övertygad om att det finns något övernaturligt, men hon tror inte att 

döda människor hemsöker henne och att det är deras vålnader hon ser. 

 

Åsas pappa dog när hon var tio månader gammal och hon har bara ett minne av honom. När 

hon var liten förstod hon inte riktigt vad döden innebar. Då trodde hon att hennes pappa var i 

himlen, men idag har hennes bild förändrats. I 10-11-årsåldern började hon kritiskt granska 

och ifrågasätta sin tidigare bild. 

 

Åsa tänker på döden ibland i trafiken. När någon dör tänker hon också mer på döden. För åtta 

år sedan dog hennes farfar, som stod henne nära. Hon har fortfarande inte fått grepp om att 

han är död. När hon åker förbi hans lägenhet tänker hon att hon ska gå in, men sen kommer 

hon på att han är död. Hans död var jobbig för henne och har påverkat hennes bild av döden. 

 

Åsa har ingen aning om hennes syn på döden liknar andra jämnårigas syn. Däremot vet hon 

att de andra i hennes familj har samma syn på vad som händer efter döden. Hon tror att 

familjen, media, kompisar och erfarenheter bidrar till att forma individers uppfattning om 

döden. 

 

Jag ser saker röra sig, jag ser vålnader och jag hör ljud 

som egentligen inte finns. 

 

Jag tror på övernaturliga saker, men jag kan inte förklara 

vad det är. 

 

Pappa satt uppe på ett moln, skrattade åt oss och dinglade 

med benen och hade skitkul. 
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Maja 

Maja har dåliga erfarenheter av kristna människor, vilket har gjort att kristendomen är den 

religion hon kritiserat mest. Kristendomen har följt med Maja sedan barndomen. Som liten 

trodde hon att det fanns en Gud, som såg till att hennes farmor och ödlan hon hade som barn 

har det bra i himlen. Vem som härskade i himlen var inte speciellt viktigt. Hennes inställning 

förändrades gradvis. Idag har hon läst en del om buddhism och även om hon inte gillar allt, så 

finns det saker hon tycker är vettiga. Hon betraktar sig som icke-troende och tycker att det 

känns naturligt att ha den inställningen. Enligt Maja finns det ingen anledning att fundera så 

mycket över vad som händer efter döden. Det finns inga bevis för att något kommer att hända, 

menar hon. Händer det något får hon ta ställning till det då, men ingen har träffat folk som 

dött. Hon tycker att det är viktigare att fokusera på andra saker än vad som händer efter 

döden. Människor som dör kan inte göra så mycket åt det, menar hon. 

 

Maja hade inte tänkt speciellt mycket på döden innan denna intervju. Hon känner inte till 

någon i närheten som delar hennes tro. Hon betraktar sin mamma som icke-troende, men 

mamman tror ändå att hon ska återförenas med sina döda släktingar efter döden. Maja har 

märkt att många, även ickekristna, tror på en himmel, där de får det bra och träffar släktingar 

igen. Hon tror att det beror på oviljan att acceptera att de träffat sina kära för sista gången. 

Dessutom vill de se sig själv komma till ett lyckligt ställe, som ska vara ännu bättre än här. Då 

spelar det inte speciellt stor roll att de dör. Maja tycker att himlen och att träffa släktingar låter 

jättebra, men när hon är död är hon ändå borta. Hennes familjeförhållanden har förändrats, 

vilket också har påverkat hennes bild av en eventuell tillvaro i himlen. Hon märker att det inte 

är samma ”mamma, pappa-grej” längre och nu tycker hon att det skulle vara jobbigt att 

komma till himlen och sätta sig in i alla nya familje- och släktskapsförhållanden. 

 

När någon närstående dör tänker Maja lite mer på döden. Hennes morfar dog efter att ha varit 

svårt sjuk för några år sedan och då tyckte hon att döden kom som en befrielse. Det är jobbigt 

för människor att folk i deras närhet dör, menar Maja. Däremot vet hon inte om det gynnar de 

efterlevande att veta om den som dött mår bra eller inte. Det förändrar inte att den som dött är 

borta, något som de efterlevande inte kan göra något åt. 
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Ungdomars samtal om döden 

 

Lisa 

Hon pratar inte mycket om döden, så hon vet inte om det är någon i hennes närhet som delar 

hennes syn. Med kompisar pratar hon, men det är inget vardagsämne. De har pratat lite om 

döden inom familjen, men de delar inte syn. I övrigt pratar hon inte med många om detta 

ämne. Hon tror att folk är rädda för att prata om döden, att det är lite tabu. 

 

Emma 

Emma har pratat mycket om döden hemma med familjen, men det har handlat mest om vad 

hon tycker. Hon har också diskuterat med andra, men döden är inte ett ämne som hon ofta 

pratar om med sina vänner. I hennes klass finns en kristen kille, som hon brukar diskutera 

mycket med. Hon vill gärna ha perspektiv från andra håll och tycker att det är viktigt att pröva 

sina åsikter för att kunna stå för dem. Under den humanistiska konfirmationen pratade de om 

döden och Emma tycker att det var väldigt intressant att få höra andras åsikter. 

 

Hon tycker inte att döden är tabu. När en klasskompis mamma dog i cancer, pratade de om det 

i klassen och alla fick komma till begravningen. Öppenheten gjorde att alla kunde vara med 

och trösta kompisen. Emma tror att många ändå backar och tänker att sörjande människor vill 

vara ifred. Detta tycker hon är synd, eftersom det är ett viktigt ämne att diskutera. 

 

Det kommer ändå alltid hända förr eller senare och det är 

någonting man bör prata om, för det är ganska jobbigt om 

någon nära dör. 

 

Lars 

Lars brukar prata om döden när någon har dött, men det är inget han pratar ofta om. Med sina 

kompisar pratar han om döden ibland, men inte ”varje helg direkt”. När han träffar människor 

som sörjer tycker han att det är lätt att undvika att prata om döden, om han inte står så nära. 

Vad han säger beror på hur personen i fråga reagerar. 

 

Åsa 

Åsa pratar om döden med sin familj, mest med brodern. Det är inte allvarliga samtal, utan ofta 

skämtar de om döden och om deras pappa i himlen. Med jämnåriga pratar hon inte om döden 
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eftersom det är ett känsligt ämne. Hon har inte pratat med någon utanför familjen om detta. 

Om en klasskompis har en anhörig som har dött, undviker Åsa att prata om det. Bara om hon 

har nära kontakt med någon, känns det okej att öppna sig. Andra vågar inte fråga något om 

hennes pappa av rädsla för att tränga sig på, men eftersom hon var så liten när han dog är det 

inget problem för henne. Hon bearbetar saker genom att prata och hon skulle vilja att folk 

lyssnar på henne, om hon vill prata. Hon tror att döden är tabu för att ingen vet vad som 

händer efteråt och för att döden lämnar så stor sorg hos dem som är kvar. 

 

Man vet inte riktigt hur folk bearbetar sorg. 

 

Maja 

Maja märker att många kompisar tycker att det är jättejobbigt att prata om döden. Döden är 

något de skjuter så långt bort som möjligt. För Maja är det en självklar sak och inte speciellt 

mycket att diskutera. Hon tycker inte att döden är tabu, men hon hoppar gärna över ämnet. 

Själv tycker hon att det är svårt att bemöta sörjande människor och hon skulle vilja ha redskap 

för detta. Hon känner sig som en idiot, när hon står och klappar en sörjande på axeln utan att 

prata om vad som hänt, samtidigt som hon känner sig osäker på om det är bra att i alla lägen 

älta sin sorg. Maja tycker att det är lättare att hantera att någon som står henne nära sörjer, då 

kan det vara bra att prata minnen och liknande. Som utomstående skulle hon också vilja bidra, 

men då vet hon inte hur hon ska göra. 

 

 Det är inte behagligt att prata om döden. 

 

Rädsla för döden 

 

Lisa 

Lisa är mer rädd för döden idag, än när hon var liten. Orsaken till att hon är rädd för döden, är 

att hon inte vet vad som händer. Hon vill inte tro på att man bara hamnar under jorden, att det 

bara slut, vilket kanske är vad hon skulle komma fram till genom att läsa fakta. Det kanske är 

för att det ska kännas lättare hon vill tro på en himmel, det känns lättare då. Hon tror att 

troende människor känner ett lugn, eftersom de tror sig veta vad som händer efter döden 

medan andra är ovetande. Lisa tror att rädslan för döden är störst bland unga människor, och 

att äldre har lättare att acceptera döden. Skälet till detta enligt Lisa är att äldre människor har 

levt en större del av sina liv. 
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Man kanske bara hamnar under jorden, och det känns ju 

inte kul … Att det är som att man sover, det känns läskigt. 

 

Nu är nog den tid då man är mest rädd. Vi har just börjat 

våra, så det känns läskigt att det skulle kunna ta slut. 

 

Emma 

Emma tror inte att hon är rädd för döden. Det är inte speciellt skrämmande. 

 

Är man nöjd med sitt liv är det inga problem. 

 

Lars 

Lars går inte omkring och är rädd för döden, även om han inte vill dö. Han är rädd för att 

drunkna. 

 

Åsa 

Åsa är rädd för att dö och vill inte dö nu, eftersom hon inte tror att det händer något sen. Det 

är både själva döden och det som händer sedan som skrämmer henne. Hon tycker om att leva. 

Om hon dör tappar hon allt hon har här och försvinner bara. 

 

Maja 

Maja tycker att döden är skrämmande på ett sätt. I mörker är hon rädd, men mest att någon 

ska komma fram och skrämma henne. Samtidigt tänker hon att när hon är död är det över för 

hennes del. Då är hon redan borta, vet inget och kan inget påverka. Maja är mest ledsen för 

dem som hon lämnar efter sig, eftersom hon förstår att de kommer att ha det jättejobbigt 

 

Det är ju ändå så pass långt ifrån, det är inget vi kan göra 

något åt och det kommer bara att hända. 

 

Livspåverkan 

 

Lisa 

Lisa tror att när hon har levt sitt liv kommer hon att acceptera döden, men nu är hon mest 

rädd. Hon tror att de kristna lever annorlunda, i alla fall hennes kristna kompisar. De dricker 

inte och de är lugna. Detta påverkas hon av, även om hon inte riktigt vet vilka som är kristna. 
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Hennes vardag påverkas inte mycket av hennes syn på döden, tror hon. Däremot har hon 

funderat över hur hennes liv idag påverkar tillvaron efter döden. Hon blir lite orolig av att läsa 

om religioner och att människor straffas efter döden, om de levt ett dåligt liv. Det är jobbigt 

för henne att läsa om hur hon ska leva och upptäcka att hon inte lever på det sättet. Detta får 

henne att tänka att hon ska ägna sig åt lite viktigare saker, som att hjälpa andra. Därför tror 

hon att tankarna på vad som händer efter döden kanske ändå påverkar henne. Hon påverkas av 

Bibelns budskap och detta budskap har fått henne att agera annorlunda, men inte bara på 

grund av rädsla för vad som händer efter döden. 

 

Enligt Bibeln lever man syndigt, typ ute och dricker, är lite 

crazy, och då får man lite ångest för det. I och för sig 

håller ju alla ungdomar på så. 

 

Emma 

Emma anser inte att hennes vardag påverkas av hur hon ser på döden. Hennes kusin dog av ett 

hjärtfel när hon var ganska ung. Insikten att människor plötsligt kan dö har fått Emma att 

undvika konflikter med familj och vänner. Hon försöker ta vara på det liv hon har, eftersom 

hon inte tror att det händer något när hon dör. 

 

Just nu känns det bra. Jag vet att jag kommer att dö en 

dag, men då har jag i alla fall försökt göra det bästa av 

mitt liv. 

 

Livet är ganska kort, så om man lämnar någon och far till 

exempel till skolan, ska man försöka att inte ha bråkat 

innan, eftersom vad som helst kan hända jättefort. 

 

Lars 

Lars anser inte att hans vardag påverkas av hans syn på döden. Möjligtvis gör hans brist på 

rädsla att han tar större risker, än han hade gjort om han varit mer rädd. 

  

Ifall jag var jätterädd för döden hade jag säkert gjort 

allting på något annat sätt eller varit försiktigare. 
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Åsa 

Åsa tror inte tror att det händer något efter döden, vilket påverkar hennes liv till viss del. Hon 

vill göra så mycket som möjligt av sin tid och känner ibland frustration när tycker att hon 

använder tiden på ett dåligt sätt. Däremot tycker hon inte att hon gör extrema saker för att ta 

till vara på tiden. Att hon inte tror på en fortsättning gör att hon ibland känner att livet saknar 

mening, även om hon tycker om att leva. 

 

Samtidigt så är det lite meningslöst att leva också, med 

tanke på att det enda vi gör hela livet det är typ att först 

går man skola, sen arbetar man, sen gör man ingenting 

och sen dör man. Det är som en ond cirkel hela tiden. Det 

går ut på att vi ska föröka oss och göra ingenting. 

 

Maja 

Maja tror inte på en fortsättning efter döden. Därför försöker hon vara medveten om det som 

är nu. Om det händer något sedan, tar hon ställning till det då. Det vore annorlunda om hon 

visste att det händer något efter döden och att hon kunde påverka det, men hon tycker ändå att 

det vore konstigt att förbereda sig för ett annat liv. Hon liknar det vid att hon idag, som ung 

student, skulle gå omkring och förbereda sig för livet som pensionär. Maja tycker att det är 

viktigt att acceptera döden. I stället för att oroa sig för vad som händer försöker hon leva ett så 

gott liv som möjligt idag. 

 

Just nu är det som räknas och jag måste 

leva efter mina egna ideal så mycket som möjligt. 

 

När man är död är det över och då kan man inte göra 

något. Jag kan inte förbereda mig för döden, det är livet 

jag måste förbereda mig för. 

 

Det finns andra saker man kan lägga fokus på än vad som 

händer efter döden. 
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7. RESULTATDISKUSSION 

Resultaten från intervjuerna diskuteras här utifrån samma rubriker som i föregående kapitel, 

Tillvaron efter döden, religionssocialisation, samtal om döden, rädsla för döden och dödens 

inverkan på livet. Inledningsvis diskuteras resultaten för respektive grupp separat och därefter 

jämförs resultaten från våra tre informantgrupper. 

 

7.1 Kristna 

 

Informanterna 

Våra fem kristna informanter kommer alla från en kristen bakgrund. De är med i olika 

samfund: EFS, Svenska kyrkan och Pingstkyrkan. För flera av dem blev konfirmationen ett 

avstamp, då de själva aktivt valde tron i stället för att bara följa i sina föräldrars spår. De flesta 

deltar i någon form av ungdomsaktiviteter i kyrklig regi. 

 

Tillvaron efter döden 

Gemensamt för de kristna ungdomarna är att de är övertygade om att livet fortsätter efter 

döden. De hoppas komma till en himmel, som beskrivs i positiva ordalag som en ljus tillvaro i 

Guds närhet. De som inte har varit troende riskerar alla kristna informanter att hamna på ett 

annat ställe, ett sorts helvete eller en kontrahimmel. Bilden av denna plats är mer varierande 

och mer förknippad med obehag. Fyra av dem tycker att ordet helvetet låter hemskt eller 

dramatiskt och två av dem uttrycker olust vid tanken på att icke-troende vänner och anhöriga 

kan hamna där. Helvetet kan innebära allt från att det tar slut, en fortsättning på detta ytliga 

liv, en himmel utan Gud eller en brinnande sjö av svavel. Noterbart är dock att tre av dem 

anser att denna plats inte behöver vara hemsk och att de hoppas att Gud är barmhärtig mot 

dem som hamnar där. 

 

Hur stämmer då denna bild med den traditionella synen inom kyrkan? Eftersom två av 

informanterna refererar till bilder av eld och en av dem pratar om en konfirmationspräst som 

sagt att de icke-troende ska brinna, kan vi se att bibelns ord om elden är levande hos unga 

kristna idag. Det är dock tydligt att den kritik av helvetet som kom i och med 

upplysningsfilosoferna, har satt sina spår. Deras kritik bestod huvudsakligen av två argument: 

motsättningen till Guds seger över ondskan och att helvetet är oförenligt med en god Gud. En 

av informanterna säger att bilden av helvetet som eld och svavel inte stämmer med ”den Gud 
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hon känner”, vilket vi tycker överensstämmer med upplysningsfilosofernas andra argument. 

Att kyrkan talar mindre om helvetet idag verkar ha satt spår hos våra informanter. De 

upplever ordet som fruktansvärt och dramatiskt, men de tror ändå allihop att det finns ett 

sämre ställe, ett alternativ till himlen. De använder gärna eufemismer, vilket kanske är en 

effekt av det minskade användandet i kyrkan. Att tala om himlen är lätt för dem, men helvetet 

innebär en form av kognitiv dissonans. De har svårt att acceptera att en god Gud straffar 

människorna på detta sätt och synen på straffet verkar stämma dåligt överens med deras 

värderingar i övrigt. Helvetet lever snarare kvar i andlig form. Den undersökning från 2003, 

som vi refererar till tidigare, visar att bara 47 % av de troende kristna i Sverige tror på ett 

helvete. Detta resultat skiljer sig från vår undersökning, där alla kristna tror på en mörk sida. 

Kanske beror skillnaden på tolkningen av ordet helvete. De 53 % av de troende kristna, som 

enligt undersökningen inte tror på ett helvete, kanske avser den klassiska helvetesbilden, med 

eld och svavel. Om så är fallet, är skillnaden mellan våra informanter och de som deltog i 

undersökningen, mindre. I avsnittet ovan om synen på evig död i kristendomen, presenterade 

vi tre olika perspektiv som är vanliga i dagens svenska kristenhet. Ett synsätt är att Gud tar 

mot alla, oavsett tro och gärningar och inget helvete existerar. Ingen av våra informanter 

sällar sig till denna uppfattning. Ett annat vanligt perspektiv är att de som inte tror på Jesus 

upphör att existera efter döden. Här finner vi Olle i vår undersökning, som tror på en sorts 

villkorlig odödlighet. Det tredje perspektivet innebär att helvetets eld är en rening, varefter 

människan kan komma till himlen. Detta perspektiv finner inget gehör i vår informantgrupp. 

Kanske är orsaken till den spridning som finns bland våra informanter en effekt av att kyrkan 

tystnat. När det talas mindre om helvetet utvecklar ungdomarna sina egna tankar. Önskan om 

att det inte behöver vara ett dåligt ställe är tydlig, vilket skulle kunna vara en effekt av att de 

har många icke-troende i sin omgivning. Att tänka sig dessa på en hemsk plats är jobbig och 

vi tror att detta påverkar bilden av helvetet. Eftersom alla utom Anna är övertygade om att det 

är tron som avgör vilka som kommer till himlen, behöver ingen av våra informanter oroa sig 

för egen del. Därför tror vi att omtanken om anhöriga spelar stor roll för hur bilden av helvetet 

utformats hos våra unga informanter. När det gäller kopplingen till Bibeln är den något 

selektiv. Paulus skrev om domen, när alla ska dömas efter sina gärningar (Rom 12:5-9), men 

denna tanke finner litet eller inget stöd hos dessa kristna ungdomar. 
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Religionssocialisation 

Bilden av vad som händer efter döden kommer från flera olika håll. Kristna ungdomsmöten, 

Bibeln, tavlor, präster, predikningar, föräldrar, föräldrars kompisar och fack- och 

skönlitteratur är faktorer som informanterna själva uppfattar att de påverkats av. 

 

Samtal om döden 

De pratar inte mycket om döden hemma, men de tror att de delar synsätt med resten av 

familjen. Lättast är det att prata med andra kristna kompisar, men två informanter pratar också 

med ickekristna kompisar. Alla tror att deras bild av döden skiljer sig från andra jämnårigas 

syn. Att prata om döden är tabu av flera olika skäl, upplever informanterna. Särskilt mycket 

tänker de på döden i samband med anhörigas dödsfall. 

 

Rädsla för döden 

Ingen av dem känner stor rädsla för döden, även om en viss osäkerhet om vad som händer 

finns. Alla uppger att tron innebär en trygghet och att de själva kommer till ett bättre ställe 

efter döden. 

 

Dödens inverkan på livet 

Synen på döden påverkar deras liv på lite olika sätt. Att tro på en fortsättning förändrar hela 

livet, de undviker att döma någon, de försöker leva som goda människor och ta vara på 

stunderna med de närstående samtidigt som det innebär en stor trygghet att tro på ett liv efter 

detta. 

 

7.2 Muslimer 

 

Informanterna 

Våra fem muslimska informanter kommer alla från muslimska familje- och 

släktförhållanden. Praktiserandet av religionen varierar dock kraftig mellan informanternas 

olika familjer. Tre av informanterna är födda i Sverige, medan två relativt nyligen anlänt 

hit. Två av informanterna har sitt ursprung i Tunisien och de övriga i Irak, Iran och Gaza. 
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Tillvaron efter döden 

Informanterna har en mycket skiftande bild av vad som händer efter döden. En utmärker sig 

genom att ha tagit ställning mot en tro på att något händer efter man dött. Han har 

följaktligen inte heller någon bild av vare sig himmel eller helvete. Men övriga informanter 

tror alla på någon form av liv efter detta och har en bild av någon sorts himmel eller ett 

paradis. Tre stycken menar att de kommer att ställas till svars för sina handlingar och har en 

tydlig bild hur detta kommer att gå till. Bilden av paradiset eller himlen är mer diffus, men 

den beskrivs som ljus och bekymmersfri. Dessa tre beskriver också en plats som står till 

konstrast mot detta. Tre benämner den som helvetet medan en annan inte kan precisera 

exakt vad det är. Gemensamt är att det är en mörk, ond plats och eld förekommer i flera 

beskrivningar. Fyra av informanterna ser en tydlig koppling mellan hur vi lever vårt liv på 

jorden och det liv som följer efter detta. De menar att våra handlingar i varierande grad är 

avgörande för var vi hamnar och hur vi får det i livet efter detta. Vad som är rätt sorts 

handlingar benämns överlag som att vara en god människa som utför rätt sorts handlingar. 

 

Hur stämmer då våra muslimska informanters bild av tillvaron efter detta med den 

traditionella muslimska bilden? De informanter som har kommit till Sverige på senare år, 

Jafir och Omar, uppvisar största likheter med den traditionella muslimska bilden av himmel 

och helvete. Deras synsätt visar tydliga drag från såväl Koranen som traditionen och liknar 

till stor del den bild som vi presenterar i avsnittet om synen på döden i islam. Hos en av 

våra informanter, Aiza, är det tydligt att hon influerats av det muslimska tänkandet. Hennes 

bild av tillvaron efter döden uppvisar likheter med det vi skriver om i bakgrunden och det är 

uppenbart att hon har tagit del av dessa tankar, även om hennes bild är mer fragmentarisk. 

Abbe och Safia, som har mindre koppling än övriga till sin muslimska identitet, uppvisar 

också minst likheter med den traditionella muslimska bilden av döden. 

 

Religionssocialisation 

Det skiftar kraftigt vad informanterna tror har format deras bild av döden. Det är inte alltid 

de är medvetna om vilka faktorer som kan ha varit avgörande, men det gemensamma som 

återkommer är familjen. Annars är religiösa skrifter, skola, fritid och diskussioner med 

kompisar viktiga faktorer. 

Vi kan tydligt se att de informanter som nyligen kommit till Sverige påverkas mest av 

islams synsätt. Övriga tycks i varierande grad blanda muslimska föreställningar med egna 

tankar och föreställningar som finns i det omgivande svenska samhället. 
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Samtal om döden 

Döden är inget våra muslimska informanter pratar om hemma, och det är inte alltid de vet 

om någon i deras familj delar deras syn. Det är inte heller vanligt att de pratar om döden 

med sina kompisar även om de inte upplever det som tabubelagt så länge ingen drabbats 

personligen. 

 

Dödens inverkan på livet 

Informanternas vardag påverkas av deras syn på döden i de allra flesta fall. Eftersom de ser 

en tydlig koppling mellan vad de gör i detta livet och livet som väntar så försöker de leva 

som man ska och göra gott. Det upplevs dock inte av alla som helt enkelt 

 

Rädsla för döden 

Svårigheten att leva som de tycker att de borde kan medföra en rädsla för att dö, men också 

det varierar mellan informanterna. En uppger att han inte känner någon rädsla för att dö, 

medan en annan uppger att han är direkt rädd eftersom han inte tycker att han lever som han 

ska. Övriga anser att det är skrämmande, men inget de tänker på till vardags. 

 

7.3 icke-troende 

 

Informanterna 

Våra fem informanter utgör en ganska heterogen grupp. Alla betraktar sig som icke-troende, 

men de uppvisar ganska stor variation i hur de ser på vad som händer efter döden. Ingen har 

föräldrar som är aktivt religiösa. En har konfirmerat sig och en har genomgått en så kallad 

humanistisk konfirmation. Två har negativa erfarenheter av kristna människor, vilket de tror 

kan ha påverkat deras bild av religionen. 

 

Tillvaron efter döden 

Synen på vad som händer efter döden varierar stort i gruppen. Tre stycken tror att det tar slut 

när man dör: en sömn man inte vaknar från eller att det bara blir svart. En kille har ingen 

aning om vad som händer, men hoppas att det är något bra. En tjej hoppas och vill tro på att 

alla kommer till himlen när de dör. Himlen är en ljus plats där hon får träffa sina anhöriga. 

Hon varken tror att Gud finns eller att Gud inte finns. Tre informanter känner sig lite kluvna 

till vad de skulle vilja händer efter döden. Problem som skulle kunna uppstå i himlen är dels 
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att måsta lämna alla de älskar på jorden och dels att bestämma i vilken relation de står till alla 

människor i himlen. 

 

Det går inte att kategorisera våra icke-troende informanter enligt de ickereligiösa 

livsåskådningar vi presenterar i bakgrunden. Ingen uttrycker att de har någon specifik 

ickereligiös livsåskådning, även om en av dem har genomgått en humanistisk konfirmation. 

 

Religionssocialisation 

Faktorer som påverkar synen på döden är föräldrar, uppfostran, erfarenheter av döden, syskon 

och konfirmation. Samtliga informanter tycker att det är svårt att veta vad jämnåriga tror. De 

uppfattar att många tror på ”något”, vilket enligt en tjej leder till att man får den trygghet som 

tron skapar, men slipper de krav som följer med de etablerade religionerna. Bara en i gruppen 

har samma syn som sina föräldrar, medan två har en annorlunda bild. Övriga är osäkra på vad 

föräldrarna tycker. 

 

Samtal om döden 

De pratar inte särskilt mycket om döden överhuvudtaget. Alla i gruppen funderar mycket över 

döden när anhöriga dör. Även om alla noterat att folk ogärna pratar om döden och är osäkra 

på hur de ska bemöta sorg, så har de olika syn på huruvida döden är tabu eller inte. Rädsla att 

tränga sig på, osäkerhet inför att bemöta sörjande människor och ovissheten om vad som 

händer efter döden är orsaker till att människor ogärna talar om döden. 

 

Dödens inverkan på livet 

Deras liv påverkas i varierande grad. En tjej känner sig orolig för att hon inte tycker att hon 

kan leva upp till de ideal som förmedlas i till exempel Bibeln. Hon tycker att det är jobbigt att 

läsa om de straff som religionerna beskriver och försöker aktivt leva ett bättre liv. En tjej 

försöker att leva efter sina ideal i så stor utsträckning som möjligt, men tycker att det är 

konstigt att gå omkring och förbereda sig för ett annat liv. Två informanter betonar att de 

försöker göra det bästa av sitt liv och ta vara på tiden. En av dem vill alltid skiljas som vän, 

eftersom livet är så kort. En kille tror att han kanske skulle vara mer försiktig om han hade en 

annan syn på döden. 
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Rädsla för döden 

Två av de fem informanterna upplever att de är rädda för döden, medan tre inte känner sig 

särskilt rädda. Av de två som är rädda för döden, är en rädd för att hon inte vet vad som ska 

hända, medan den andra är rädd för att hon vet att ingenting händer. 

 

7.4 Jämförelse 

 

Informanterna 

Generellt sett kan vi konstatera att det finns lika stora skillnader inom varje grupp, som 

mellan respektive grupp. Den kristna gruppen är den mest homogena och har minst skillnader 

sinsemellan, medan den muslimska gruppen egentligen har två tydliga grupperingar inom sig. 

Tre av informanterna är födda i Sverige och uppvuxna, visserligen i muslimska familjer, men 

i en svensk kontext. Två av de muslimska informanterna har relativt nyligen bosatt sig i 

Sverige och har sin uppväxt i arabiska kulturer. Egentligen skiljer sig dessa två grupperingar 

åt lika mycket som om vi jämför de olika grupperna mellan varandra. De icke-troende utgör 

ingen enhetlig grupp, utan har skiftande förställningar. Slutsatsen vi drar av detta är att vi 

tycker oss se, att orsaken till hur våra unga informanter ser på döden inte alltid är beroende på 

vilken tro de har, utan kanske mer på den sociala kontexten. Den omgivande miljön är en av 

de viktigaste faktorerna när vi formar vår syn på livet efter detta. 

 

Tillvaron efter döden 

Synen på himlen är på många sätt lika. Alla troende, såväl muslimer som kristna, tror på en 

himmel som är ljus och behaglig, precis som den beskrivs i bakgrunden i de båda 

religionerna. Bilden av himlen förekommer även hos dem som säger sig vara icke-troende, 

men då mindre uttalad och mer diffus. Det som skiljer muslimer och kristna åt är deras tro på 

vad som gör att en människa kommer till himlen. Precis som vi beskriver i bakgrunden, är 

muslimerna mer inriktade på att de gärningar vi utför här på jorden är avgörande, medan de 

kristna tar mer fasta på själva tron. Den som tror kommer enligt dem till himlen, oavsett hur 

den personen har levt. 

 

I bakgrunden beskrivs det muslimska helvetet som fylld av eld och fasor. Det stämmer väl 

överens med hur de två muslimska informanter, som inte vuxit upp i Sverige, ser det. De har 

också den tydligaste bilden av helvetet. Annars skiljer sig synen på helvetet sig åt på flera 
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plan. Gemensamt för de kristna och övriga muslimer är att de tror på någon slags motpol till 

himlen, men de vill inte gärna kalla det för ett helvete. Det verkar finnas ett stort motstånd för 

just helvetesbegreppet, något som stämmer väl överens med vår bakgrundsbeskrivning. Ingen 

av de icke-troende tror på något helvete. Våra icke-troende informanter har alla växt upp i en 

miljö där religion har representerats av kristendomen, vilket innebär att de själva i egenskap 

av icke-troende riskerar att hamna i helvetet. Detta vill de inte tro på. 

 

Religionssocialisation 

I enlighet med vad vi skriver tidigare om ungdomar, identitet och livsfrågor, kan vi konstatera 

att våra informanter utan tvekan har uppfostras till att reflektera och skapa egna 

ställningstaganden. På samma sätt som de kan välja vilket yrke och utbildning de vill ha, kan 

de välja vad de vill tro. Detta tror vi innebär en frihet för många, men det kan också uppfattas 

som lite skrämmande. Om ingen säger vad jag ska tro, hur ska jag då kunna veta vad som är 

rätt? Våra icke-troende informanter har till stor del utformat sin egen ideologi, där vissa inslag 

är lånade från någon av de etablerade religionerna, medan andra tankegångar är deras egna. 

De har självförtroende nog att våga botanisera bland existerande trosföreställningar och välja 

det som tilltalar dem. De kommer vanligtvis från ickereligiös miljö och har inte socialiserats 

in i någon religion. Bara en av de icke-troende är uttalat rädd för ett straff, men hon är också 

den som tydligast knyter an till kristendomens tankegångar. Även de kristna och muslimska 

ungdomarna vågar i viss utsträckning själva välja hur de ska tolka sin religion, vad de tror. De 

muslimer som tydligast socialiserats in i islam, är de som ifrågasätter sin tro minst. De har en 

tydlig bild av himmel och helvete och ifrågasätter inte dess riktighet, bara i viss mån sin egen 

förmåga att leva upp till islams ideal. Vi tror att Koranens särställning inom islam gör det 

naturligt att inte ifrågasätta det som står där. De kristna ungdomarna verkar inte ha samma 

relation till Bibeln, eftersom de ser att till och med präster ifrågasätter och tolkar det som står 

där. Vi tycker att ungdomarna reflekterar om sin syn på döden på ett otvunget sätt, som ger 

oss en bild av att döden är ett ytterst intressant ämne för dem. Detta stämmer väl överens med 

Hagevis slutsats att ungdomar i Sverige idag har ett stort intresse för religions- och 

livsåskådningsfrågor, trots att de lever i ett sekulariserat samhälle. 

 

En likhet mellan samtliga informanter, som stämmer bra med det Frisén skriver om 

ungdomars identitetsutveckling, är att de inte bara tagit intryck fån sina föräldrars syn på 

döden, utan i varierande utsträckning sökt andra förebilder än föräldrarna. Här är andra 

jämnåriga den största influensen, men även religiösa skrifter, präster/imamer och lärare spelar 
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en stor roll. Hur mottagliga ungdomarna är för auktoriteter kan påverka vilken roll präster till 

exempel får för utformandet av religiösa föreställningar. Två av våra kristna informanter 

sätter stor tilltro till prästers synpunkter, även om det är viktigt för dem att få ifrågasätta. 

Ingen av våra informanter har egentligen använt religionen eller synen på döden till att göra 

revolt mot sina föräldrar, även om alla inte lever i samstämmighet med föräldrarnas 

värderingar. Bland de icke-troende är det bara en informant som upplever att hon delar syn 

med sina föräldrar. Detta kan jämföras med den kristna gruppen, där alla tror att de delar sin 

syn med familjen. De icke-troende är därför mer ensamma än övriga i en av de mest 

grundläggande existentiella frågorna, vilket kan skapa otrygghet för den som har behov av att 

veta vad som händer. Vi kan ändå konstatera att informanterna genomsyras av vad Marcia 

skulle kalla för fullbordad identitet. De är eftertänksamma och söker svar på sina frågor från 

många olika håll. Något som vi också ser som en konsekvens av det samhälle de lever i, med 

en oändlig informationstillgång. 

 

En annan gemensam nämnare för de tre olika grupperna är att vi inte upplever att de är 

friställda från traditionen och existentiellt hemlösa, vilket Giddens anser att många ungdomar 

idag är. Vi skulle hellre vilja hävda att de har sin tradition och hemmiljö som en grund att 

söka sig ut ifrån och pröva sina ställningstaganden emot. 

 

När de gäller de muslimska informanterna kan vi tydligt se att de besitter en rad olika 

identiteter; religiös, etnisk, nationell och svensk identitet, precis som vi skriver i bakgrunden 

att unga muslimer i Sverige ofta gör. Vi ser också att olika generationer i samma familj kan 

värdera dessa identiteter olika, vilket kan skapa spänningar mellan generationer. Detta märks 

tydligast på en av informanternas beskrivning av sin mamma, som traditionellt troende med 

muslimsk syn på döden, medan han och den övriga familjen inte är troende alls. Vi ser också 

tydliga exempel på att de muslimska informanterna skapar det som Frisén beskriver som 

blandade identiteter, som de använder i olika situationer. I svenska situationer uppför de sig 

som svenskar, men om de umgås med släktingar eller besöker sitt hemland beter de sig 

muslimskt och enligt de regler som förväntas av dem. 

 

Samtal om döden 

Lika för samtliga informanter är att de tänker och samtalar mer om döden när någon i deras 

närhet har gått bort, något som kan ses som helt naturligt eftersom det är då det aktualiseras 

och uppmärksammas i ett samhälle, där döden annars är relativt undangömd. Idag har 
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människan fått allt mer kontroll över naturen, vilket har gjort att döden, som vi inte kan 

kontrollera, har blivit såväl anonymiserad som tabubelagd. Vetenskapliga framsteg har gjort 

att vi förnekar döden allt mer. Att döden är något våra informanter inte pratar om hur som 

helst, är tydligast hos de kristna informanterna. Där tycker alla att ämnet är tabu. Detta är 

intressant att notera, eftersom de kristna har en tydlig bild av vad de tror sker efter döden, de 

upplever att de delar syn med sin familj och de inte är särskilt rädda. De pratar inte om döden 

med andra jämnåriga, men tror ändå att deras syn skiljer sig mycket. Vi tror att de kristna 

kanske upplever att det är jobbigt att prata om döden med icke-troende, eftersom de tror att de 

själva ska till himlen och den icke-troende till det sämre stället. De kristna upplever också att 

de måste stå till svars för sin tro och i samtal med andra kan de känna sig trångsynta. Fyra av 

de icke-troende tycker att döden är tabu, medan fyra av fem muslimer inte tycker att döden är 

tabubelagd. Muslimernas inställning kan bero på att de har kontakt med en kultur där döden 

betraktas som en naturlig del av livet. I de länder där dessa informanter eller deras föräldrar 

har sitt ursprung har döden inte genomgått samma institutionalisering som i Sverige. 

 

Rädsla för döden 

De muslimska informanterna känner överlag en något större rädsla för att dö, något som de 

kopplar just till dissonansen mellan deras livsföring och deras tro. Vi tolkar det som att tron 

på att det är de gärningar som du utför i detta liv som avgör var du hamnar efter döden kan 

skapa en rädsla hos muslimer som lever i Sverige. Det uppstår en krock mellan det liv som du 

som tonåring förväntas leva här i Sverige och det liv som deras religion föreskriver. Detta 

stämmer väl överens med det Frisén beskriver i vår bakgrund. Dessutom tror muslimerna att 

de ska utsättas för en prövning, en dom som skickar dem till himmel eller helvete. Våra 

kristna informanter däremot är övertygade om att tron är det centrala och de är därför säkra på 

att de hamnar på det bättre stället. Deras rädsla består i att de inte är 100 % säkra på vad som 

händer och hur det ska gå för deras icke-troende anhöriga. De icke-troende uttrycker mer en 

rädsla för icke-livet, en avsaknad av livet mer än en rädsla för döden. 

I viss mån stämmer det som i bakgrunden beskrivs som att rädslan för döden är kopplat till 

hur utvecklad livsåskådning en person har. Den informant som förefaller vara mest rädd för 

att dö, har en mycket komplicerad och i vissa avseenden motsägelsefull bild av tillvaron efter 

döden. Hon ser sig som icke-troende, men rädslan för att det bara ska ta slut efter döden har 

gjort att hon utvecklat en tro som i många avseenden liknar den kristna. Vi tror att rädslan för 

att dö är kopplad till känslan av kontroll. Flera informanter uttrycker nämligen att det är just 
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att inte veta vad som händer sedan, som är mest skrämmande. Detta ser vi som ett uttryck för 

det, som vi i bakgrunden beskriver som att behovet av kontroll ökar i en föränderlig värld. 

 

Dödens inverkan på livet 

En annan likhet är att informanternas syn på döden påverkar deras liv här och nu, skillnaden 

är hur. Generellt ser vi att de kristna försöker vara goda människor med den rätta tron, 

muslimerna lägger stor vikt vid att göra rätt saker medan de icke-troende försöker ta vara på 

dagen som den är, leva livet här och nu. Steinberg och Bergstrand har lite olika syn på vad 

som kännetecknar ungdomars religiositet. Steinberg menar att tron blir mer abstrakt och 

inriktad på andlighet och ideologi medan Bergstrand anser att dogmatism, moralism, ritualism 

kännetecknar ungdomars religiositet samt att sättet att använda tron blir viktigare än 

innehållet. De kristna och de icke-troende informanterna i vår undersökning passar bättre in 

på Steinbergs tankar, medan den muslimska gruppen uppvisar likheter med Bergstrands 

beskrivning, eftersom beteendet är så viktigt för dem. Det är deras handlingar som avgör om 

de kommer till himlen eller helvetet, vilket sätter stort fokus på beteendet. 

 

Slutligen kan vi också konstatera att det är intressant att notera hur de icke-troende 

kategoriserar sig. Under intervjuernas gång visade det sig gång på gång att de visst har en tro 

på något, bara inte en traditionell kristen Gud. Vi skulle nog välja att kategorisera dem som 

icke-kristna, men ändå troende. Luckmann menar att människan har ett behov av 

transcendens, men att intresset för de gamla religiösa institutionerna har minskat. 

Livsåskådningsfrågorna har blivit något privat i stället för offentligt, vilket vi anser passar 

våra informanter bra. De är öppna för alternativa tolkningar och privatreligiositeten blomstrar. 

Det är detta fenomen vi tycker oss se bland flera av våra icke-troende informanter. De 

betraktar sig som icke-troende, men två av dem har en ganska uttalad tro på en fortsättning, i 

alla fall för själen. En tredje utesluter inte att det händer något. En av dem uppvisar dessutom 

stora likheter med den kristna tron, men identifierar sig inte med den. Vi kan också se 

svårigheter med kategoriseringen av de muslimska informanterna, eftersom en av dessa, trots 

att han är uppvuxen i en muslimsk familj, inte tror på någon Gud eller att något händer efter 

döden. Detta kan vi väl se som en svaghet i vår uppsats. Eftersom vi lät informanterna själva 

avgöra vilken kategori de tillhörde och inte på förhand definierat vad som är kriterier för 

respektive grupp så blev grupperingarna en aning spretiga och i viss mån missvisande. Vi har 

dock svårt att se hur vi skulle ha ställt upp kriterier för respektive grupp, utan att dessa skulle 

ha styrt undersökningen. 
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Den slutsats vi kan dra utifrån vår undersökning är att unga människors syn på döden formas 

inte bara utifrån den religiösa tillhörighet de säger sig tillhöra, utan minst lika mycket av det 

omgivande samhället. De informanter som är uppvuxna i en svensk kontext har formats 

utifrån det samhälle de lever i. Inte minst genom att deras familjer också påverkas av sin 

omgivning, får vi anta. De informanter som är uppvuxna i en annan kultur är mer formade 

utifrån denna och har ännu inte hunnit bli formade av det sekulariserade svenska samhället. 

För att gå djupare in på detta och få svar på frågor som när vår syn på döden formas och om 

den alltid är föränderlig, behöver ytterligare undersökningar göras. Det är också ett av våra 

förslag på fortsatt forskning. Ett annat område att undersöka mer, är att gå djupare in på 

specifika områden, som synen på himmel och helvete inom olika trosinriktningar. Detta för att 

uppnå en djupare förståelse för vilken roll dessa viktiga begrepp spelar för dagens trosutövare.
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INTERVJUGUIDEN   Bilaga 1:1 

 
1. Beskriv din tro. 

 
2. Vad tror du händer när man dör? 

 
3. Vad har gjort att du har den synen på döden? 

 
4. Finns det någon i din närhet som delar din syn på döden? 

 
5. Tror du att din syn på döden skiljer sig från andra jämnårigas syn? Hur? Varför? 
 
6. Har du någon erfarenhet av döden? Har denna i så fall påverkat din syn på döden? 

 
7. Har din syn på döden förändrats sen du var liten? Hur? Varför? 

 
8. När tänker du på döden? 

 
9. Brukar du prata om döden med någon? Vem? 

 
10. Är du rädd för döden? Varför? Varför inte? 

 
11. Hur påverkas din vardag av din syn på döden och tvärtom: hur påverkas din eventuella 

tillvaro efter döden av hur du lever idag? 
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SAMMANFATTNING

Syftet med vår undersökning var att undersöka synen på döden hos unga kristna, muslimer och icke-troende. Vad beror eventuella likheter och skillnader på och vilka konsekvenser får dessa för alla undersökta individer? Undersökningen gjordes med hjälp av femton kvalitativa intervjuer, där vi ställde frågor om döden till ungdomar på en gymnasieskola under våren 2009. Undersökningsgruppen bestod av fem muslimer, fem kristna och fem icke-troende. Den slutsats vi kunde dra utifrån vår undersökning var att unga människors syn på döden formas inte bara utifrån den religiösa tillhörighet de säger sig tillhöra, utan minst lika mycket av det omgivande samhället. De informanter som var uppvuxna i en svensk kontext hade formats utifrån det samhälle de lever i. Inte minst genom att deras familjer också har påverkats av sin omgivning. De informanter som är uppvuxna i en annan kultur är mer formade utifrån denna och har ännu inte hunnit bli formade av det sekulariserade svenska samhället.
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1. INLEDNING


Döden är en fråga som ständigt berör själva livet. I vår västerländska kultur har döden på många sätt blivit en undangömd privatsak som vi ogärna belyser och pratar om. Likafullt är döden något som är ständigt närvarande och som vi alla berörs av. Men är döden lika för alla? Skiljer sig vår syn på döden åt beroende på vad vi har för trosuppfattning i livet och vardagen?

Vi anser att synen på döden speglar vår syn på livet. Detta antagande utgör egentligen bakgrunden till vår uppsats. Vi har velat undersöka hur unga kristna, muslimer och icke-troende ser på döden. Vad beror eventuella likheter och skillnader på och vilka konsekvenser får dessa för individen? Därför är vårt syfte att undersöka synen på döden hos unga kristna, muslimer och icke-troende. Vi presenterar en närmare beskrivning av vårt syfte efter dispositionspresentationen.


Det finns mycket skrivet om döden och hur människan ser på döden, men ingenstans har vi hittat en jämförande studie som belyser skillnaderna i hur unga människor med olika trosuppfattning ser på döden. Därför är vår avsikt att anta den utmaningen och att också gå steget längre. Vi vill inte bara belysa de eventuella skillnader som kan finnas, utan vi vill också finna orsakerna till dessa.

1.1. Disposition


Vi har valt att presentera vårt arbete genom en så kallad lineär disposition.
 Vi börjar med en inledning, där vi presenterar bakgrunden till vårt arbete. I kapitel två finns vårt syfte och våra frågeställningar. Kapitel tre och fyra utgör vår teoribakgrund. I kapitel tre avhandlar vi synen på döden i olika religiösa och ickereligiösa livsåskådningar, och i kapitel fyra presenterar vi vad som formar ungdomars identitet och syn på livsfrågor samt deras förhållande till döden. Vidare i kapitel fem redogör vi för metod och genomförande. Resultatet behandlas i kapitel sex under respektive trosinriktning, kodat utifrån fem teman. Sedan avslutas vår uppsats med en resultatdiskussion och till sist en källförteckning och bilagor.


2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR


Vårt syfte är att undersöka synen på döden hos unga kristna, muslimer och icke-troende. Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa tre grupper, vad beror eventuella likheter och skillnader på och vilka konsekvenser får dessa för alla undersökta individer?


· Vad tror kristna, muslimska och icke-troende ungdomar händer efter döden? Hur stämmer deras bild med den traditionella synen inom respektive religion?


· Vad har format dessa ungdomars syn på döden?


· När och hur talar de om döden? Är ämnet intressant för dem?


· Är ungdomarna rädda för döden?


· Hur påverkas deras liv av hur de ser på tillvaron efter döden?


3. DÖDEN


3.1 Döden i det svenska samhället


Vi lever i en föränderlig tid. Människans tillvaro har visserligen alltid präglats av förändringar, det är inget nytt, men den tid vi lever i idag är unik på många sätt. Befolkningen är större än någonsin, vetenskapen och tekniken är utvecklad och avancerad. Datorer och Internet har på sätt och vis upphävt såväl tid som rum. Vår del av världen konsumerar som aldrig förr, vilket tär på jordens resurser. Vi utsätts för mängder av uttröttande stimuli, som mobiltelefoner, tv och datorer. I stället för att arbeta med kroppen arbetar allt fler med hjärnan, vilket ställer nya krav på människan. Tillvaron förändras snabbt och detta tillsammans med de ständiga stimuli vi utsätts för, gör det svårt för oss att förutsäga och planera. Vi förlorar kontrollen och vår trygghet är hotad. Samtidigt hotas mänskligheten av andra saker som överbefolkning, svält, fattigdom, miljöförstöring och kärnvapenkrig. Vi kan inte förlita oss på att vi kommer att anpassa oss genetiskt till vår nya värld tillräckligt snabbt, utan vi måste förändra vårt sätt att leva. Allt detta har påverkat vår människosyn och världsbild, vilket i sin tur har gett en ny syn på exempelvis lidande och död.


Döden är något naturligt. Varje dag dör omkring 140 000 människor i världen.
 Naturen präglas av ett ständigt växelspel mellan liv och död, döden är nödvändig för att nytt liv ska skapas. Detsamma gäller människokroppen, där celler ständigt dör och ersätts av nya. Förr var det naturligt för människan att djur, natur och människor var en del av detta kretslopp,
 men även om döden var naturlig, har den ändå alltid inneburit ett obehag.
 Mänskligheten har alltid funderat över vad som händer när vi dör och närt förhoppningar om att det finns ett liv efter detta.
 Redan i förhistorisk tid präglade döden människans syn på den egna existensen.
 Enligt psykoanalysens fader Sigmund Freud är tron på ett liv efter detta mänsklighetens äldsta, starkaste och mest angelägna önskan.
 Vårt undermedvetna kan dock aldrig förstå att vi själva kan dö på naturligt vis, till exempel av ålderdom. Om vi dör måste döden vara orsakad av ett ondskefullt ingrepp utifrån. Döden blir i vårt undermedvetna därför något skrämmande.


Så länge människan såg sig som en del av en helhet, en klan, betraktades födelse och död som processer som bevarade och förde klanen vidare. När den primitiva människan så småningom började frigöra sig från klanen och urskilja sig som egen individ, fick också födelse och död en annan betydelse. En individs död var inte längre en process som skulle föra klanen vidare, utan en angelägenhet för den enskilde individen.
 Dödens plats i den enskildes liv, i familjen, sjukvården och samhället har bidragit till att kunskaperna om döden har systematiserats i en vetenskap benämnd tanatologi, från det grekiska ordet thanatos (död).


Det mänskliga livet har alltid innehållit ett visst mått av lidande. Länge betraktades inom kristendomen livet som en jämmerdal, en färdsträcka innan det goda livet med Gud efter döden. Dagens samhälle är präglat av kampen mot detta lidande.
 Den industriella revolutionen kom att förändra det svenska samhället på många sätt. Jordbruken omorganiserades och en urbanisering ägde rum. Skolväsendet byggdes ut och folkhälsovården medförde en radikalt förbättrad folkhälsa. Genom massvaccinationer hejdades stora epidemier samtidigt som hygien- och sanitetsförbättringar bidrog till en drastiskt minskad barnadödlighet. Arbetsplatserna blev säkrare och hälsoupplysning bidrog till att göra svenskarna friskare.
 Den höjda levnadsstandarden, som följde med den teknologiska utvecklingen, gjorde att medellivslängden höjdes drastiskt i hela den industrialiserade världen.
 Ju mer kontroll människan fick över naturen, desto mer tabu blev dock döden.
 Vetenskapliga framsteg tycks få oss att frukta och förneka döden allt mer.
 Det förändrade samhället medförde med andra ord en ny roll för döden i människornas liv. Förändringar i befolkningsstruktur, familjerelationer, offentliga institutioner och massmedial verklighet gjorde så småningom döden osynlig i vårt samhälle.
 På sätt och vis medförde andra världskrigets fasor ett uppvaknande och idag fyller problemen med överbefolkningen, kärnvapenhotet och miljöförstörelsen samma funktion. Dessa katastrofer skapar en närmast apokalyptisk känsla av undergång. Döden går inte längre att undvika, men det är nästan bara genom massmedia vi kommer i kontakt med döden.


Den död som skildras i massmedia innebär ofta en förråad bild av döende och död och kan därmed verka distanserande. Den ökande sekulariseringen har också bidragit till att anonymisera döden i vårt samhälle, eftersom församlingslivet befrämjade sociala kontakter och många genom detta kom i kontakt med döden. Idag har kyrkan i allt större utsträckning börjat engagera sig i sorg- och dödsproblematiken på ett mänskligt och omsorgsmässigt plan.


Förr brukade människor sändas hem för att dö, men den medicinska utvecklingen har gjort att sjukhusen idag är den självklara platsen för livets slut. 80 % av alla skandinaviska dödsfall sker på en institution, vilket gör att allt färre människor upplever död på nära håll. På 1970-talet uppstod för första gången i Sverige en dödsfri generation och för dagens unga svenskar är upplevelser av föräldrars eller syskons död ovanliga.
 Döden har med andra ord både anonymiserats och institutionaliserats, vilket har bidragit till att totalt förändra människans hållning till död och sorg.
 En konsekvens av industrialiseringen är att människan lurats att tro att den medicinska teknologin ska rädda henne från att dö. I vår tid har dock människan blivit varse att döden drabbar alla, teknologiska framsteg till trots. En konsekvens av denna insikt är att människor i den västerländska kulturen till varje pris försöker undvika kontakt med döende och död, försöker låta bli att tänka på den egna döden samt upplösa de traditioner och ritualer som förknippas med sjukdom, död, begravning och sorgetid.
 Det är sjukvårdspersonal som tar hand om den döende och begravningsbyrån som tar hand om den som dött. Begravningar, som förr var en viktig angelägenhet för många, sker nu allt oftare i stillhet med bara de närmst sörjande.
 Vi talar om döda med hjälp av eufemismer, sminkar de döda för att de ska se ut som om de sover, skickar bort barnen och diskuterar om patienterna ska få veta sanningen om sitt tillstånd. Döden har blivit ensam, mekanisk och avhumaniserad.
 Det tomrum som därmed uppstått förefaller inte ha fyllts ut med något annat.
 Döden som mänskligt fenomen har förskjutits ur såväl samhällsbilden som människans eget medvetande.
 För ett par årtionden sedan trodde de flesta svenskar på ett liv efter döden. Så är inte längre fallet, av flera orsaker.


3.2 Döden i religiösa livsåskådningar


Det finns undersökningar som visar att människor med en genomtänkt livsåskådning dör tryggare än andra. Detta gäller både dem som tror på ett gott liv på andra sidan och dem som tror att det inte finns något liv alls efter döden.


Döden i kristendomen


Döden är central i kristendomen. Jesus dör och tar på sig människornas synder. Sedan besegrar han döden genom att återuppstå.
 Ända sedan Adam och Eva åt av den förbjudna frukten från kunskapens träd är människan dömd till hårt arbete, smärta och död. Denna synd går i arv till Adams efterkommande, arvsynden.


Eskatologi


Kristendomen har en lineär tidsuppfattning. Historien har en början och det kommer ett slut. Läran om de yttersta tingen, vare sig det handlar om individen eller hela världen, kallas för eskatologi. Eskatologin är inriktad på frågor som rör de dödas uppståndelse, himlen och helvetet.


Nya Testamentets eskatologi är komplex, men hoppfull. Något stort för mänskligheten har hänt i och med Jesu liv, död och uppståndelse. Det är främst genom Jesus predikningar och Paulus skrifter vi får kunskap om vad som kommer att hända. Jesus predikningar handlar mycket om Guds kommande kungadöme. Guds kungadöme, eller Guds rike, är inte ett geografiskt område, utan ett uttryck med stark eskatologisk innebörd. Vid sista måltiden talade Jesus med lärjungarna om hur de i framtiden skulle dricka vin i Guds rike (Mark 14:25). Paulus ser fram emot att Jesus ska komma tillbaka och döma människorna. De troende ska få nytt liv och segra över synd och död. Kännetecknande för Paulus eskatologi är också att den helige ande ska komma och bekräfta den nya tiden som kommit med Kristus. Den troende som har den helige anden inneboende kan vara säker på en slutlig frälsning i framtiden.


Medeltidens syn på döden påverkades till stor del av Dante Alighieri (1265-1321). Genom Dantes verk Den gudomliga komedin verk får vi värdefull kunskap om den medeltida världsbilden, där själen skulle genomgå en reningsprocess innan den kunde få se Gud. Verket består av tre delar: Helvetet, Skärselden och Paradiset. Dante gör i boken en guidad resa genom helvetet, skärselden och slutligen himlen, där han får möta Gud. I helvetet finns det nio kretsar och i var och en av dem finns det människor som har begått olika typer av missgärningar. I limbo, helvetets förgård, finns ickekristna.
 Limbo introducerades på 1200-talet av Thomas av Aquino och först 2007 tog Vatikanen avstånd från tanken på att odöpta spädbarn hamnar i limbo.
 Dante har haft stor betydelse för den medeltida synen på helvetet, trots att det finns få bibliska belägg för hans skildring.


Upplysningen och tiden efteråt förändrade synen på döden i grunden. Den kristna doktrinen om de yttersta tingen började nu betraktas som vidskepelse. Tanken på helvetet var mest kritiserad, inte minst som det i utilitarismens tidevarv var svårt att se något syfte med evig bestraffning.


I början av 1900-talet fick eskatologin ett uppsving, av två skäl. Dels återupptäcktes de apokalyptiska dragen i Jesus predikningar och dels gjorde första världskriget att många förlorade tron på människans förmåga att fullborda Guds rike. Förintelsen, utvecklingen av kärnvapen och dagens miljöproblem är ytterligare faktorer som får många att tvivla på mänskligheten och trovärdigheten hos den liberala humanistiska kristendomen.


Evig död


Helvetet har under vissa perioder i historien spelat en ganska stor roll för kristendomen. Ändå är det så att tanken på helvetet som ett straff efter döden inte förekommer i Gamla testamentet förrän på 200-talet f Kr. Helvetets ankomst beror antagligen mest på judarnas kontakter med andra kulturer, där helvetestanken redan fanns. I Gamla testamentet får de onda sitt straff direkt på jorden, till exempel genom ockupation av en främmande makt, pest, landsförvisning eller hungersnöd. Till en början sker bestraffningen mest kollektivt, men från 700-talet f Kr blir straffen mer individualiserade. Rättvisan skipas dock fortfarande på jorden och synder som bestraffas är till exempel avgudadyrkan, orenhet eller brott mot den mosaiska lagen. Först Jesaja börjar använda sig av helvetesliknande föreställningar. Dagens bibelforskare ser Jesajas tal om elden som både konkret och som en symbol för Guds vrede mot de otrogna. Vid 271 tillfällen i bibeln nämns elden som ett renande redskap. Först i Jobs bok (från slutet av 400-talet f Kr) kommer ett ifrågasättande av rättvisan. Den rättrådiga drabbas av olycka medan det går bra för den onde. Efter döden går båda samma öde till mötes. Första tanken på en domedag, där goda skiljs från onda, kommer på 300-talet f Kr hos profeten Joel. Det kommer dock att dröja en tid innan denna tanke växer sig stark. I Daniels bok (160 f Kr) presenteras för första gången en tydlig föreställning om helvetet. Många samtida ansåg dock fortfarande att straffen skulle utfärdas på jorden.


Många av dem som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till skam och evig fasa. De som nått insikt skall lysa som det ljusa himlavalvet, de som fört många till rättfärdighet skall stråla som stjärnorna, alltid och evigt. (Dan 12: 2-3)

I Nya testamentet är helvetestemat ganska ovanligt. Paulus anspelar ibland på den yttersta domen, men han går inte in på exakt vad som ska hända med de onda.

Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig, till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Han skall löna var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer rätten. Nöd och ångest över varje människa som gör det onda. (Rom12:5-9).

Evangelierna betecknar oftast helvetet som Gehenna. Gehenna var en förbannad plats, där det förr utfördes brännoffer till Baals ära. Sedan judarnas återkomst från landsflykten har denna plats använts för att bränna lik och avfall.

Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet, där maskarna inte dör och elden inte släcks.(Mark 9:47-48)

Matteus upprepar uttryck som skära tänder, mörkret utanför och den eviga elden, i sin beskrivning av helvetet. Matteus pratar om helvetets portar och Gehennas flammor. Lukas i sin tur berättar en liknelse om den rike mannen och Lasaros, där den rike mannen hamnade ”I dödsriket, där han pinades” (Luk16:23) och plågades i lågorna. I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken (ca 95), finns ett rikt bildspråk som talar om den yttersta tiden. Temat med eld och svavel är mycket tydligt.


Den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand, han skall få dricka Guds vredes vin, som hällts upp oblandat i Guds vredes bägare, och han skall pinas med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Och röken från deras pina stiger i evigheters evighet, och de får ingen lättnad vare sig dag eller natt (---). (Upp14: 9-11)


Det är i klostervärlden som stora delar av den traditionella kristna synen på helvetet har kommit till. I klostren ansågs frälsning och plats i himlen vara förbehållet dygdens elit, medan en stor del av den övriga befolkningen var fördömd. Munkarna saknade ofta högre utbildning och levde ganska isolerade i klostren. Den folktro som de hade med sig från barnsben blomstrade i klostren och blandades med det budskap som bibeln och kyrkofäderna förde fram. I klostren fanns rikliga berättelser om resor till helvetet och syner, vilka till viss del har påverkat synen på helvetet bland kristna.


Under 1100- och 1200-talen hade många av de teologer som studerade helvetet också juridisk examen, vilket påverkade bilden av helvetet. Den yttersta domen i deras version antar juridiska former, med vittnen, sakframställan och dom. Gud är både domare och målsägande. Vad som föranleder en vistelse i helvetet har varierat genom historien. På 1200-talet började man skilja mellan förlåtliga synder och dödssynder, vilket stärkte kyrkans roll. Bekännelsen och bikten ger kyrkan nycklarna till himmel och helvete. Teologerna spekulerade gärna i de plågor de fördömda skulle utsättas för i helvetet. 1439 förklarar Florenskonciliet:

Den heliga romerska kyrkan tror fullt och fast, förklarar och tillkännager att ingen utanför den katolska kyrkan, vare sig hedning, jude, otrogen eller någon som står utanför den enda kyrkan, kan få del av det eviga livet, utan i stället kommer att falla i evig eld, tänd för djävulen och hans änglar, om han inte innan han dör har anslutit sig till den.


Vi har härmed en offentlig kristen helvetessyn, som snart kommer att ifrågasättas, kopieras och nyanseras.
 Européernas upptäckt av Nya världen innebar att antalet fördömda i helvetet steg radikalt. Amerikas miljoner indianer och hundratals miljoner förfäder kände inte till Jesus och var därför fördömda.


Upplysningsfilosoferna fick genom helvetet en bra chans att förlöjliga religionen. Också predikanterna började tvivla på om rädslan för helvetet var effektiv.
 Kritiken mot helvetet bestod huvudsakligen i två saker. Dels menade många att helvetets existens stod i motsättning till Guds seger över ondskan. Dels ifrågasattes att helvetet var förenligt med tanken på en god Gud.
 Allt färre trodde på helvetet och de kristna blev mer intresserade av Guds barmhärtiga egenskaper.
 Helvetet fick ett uppsving under folkväckelserna på 1800-talet. Då skrämdes många att bli kristna med hjälp av helvetet. Helvetet var också ett viktigt verktyg för missionärerna, som ansåg sig rädda människor undan helvetets eldar.


Under 1800- och 1900-talen förändrades synen på helvetet ytterligare. Begreppet har utvidgats och används idag för nästan allt som är besvärligt. Helvetet hade tidigare i kyrkans historia använts för att skrämma folk till den rätta vägen, vilket är mycket besvärande för dagens kyrka. Därför används ordet mycket sparsamt, om alls, i det kyrkliga språkbruket idag. Idén om ett helvete lever kvar, men det har tagit en andlig form.
 Från 1970-talet rasade tron på helvetet samman. Helvetet är idag den av alla traditionella religiösa övertygelser som gått mest tillbaka i Europa.
 Även den katolska kyrkan har tystnat i retoriken kring helvetet.
 Den evangeliska kyrkan har ännu tydligare förlorat intresse för helvetet. Där ligger fokus på den positiva bekräftelsen av Guds kärlek i stället för det negativa avvisandet av denna kärlek. Inom den evangelikala kyrkan har det sedan 1980-talet pågått en debatt om eskatologiska frågor, där tanken på en villkorlig odödlighet har utvecklats. Den som inte tar till sig evangeliet blir heller inte odödlig. Tanken på en villkorlig odödlighet gör att det inte blir nödvändigt med någon uppdelning mellan goda och onda, troende och icke-troende efter döden. Bara för de troende finns ett liv efter döden.
 I Sverige spelar helvetet en tillbakadragen roll. Pastorer och präster predikar sällan om helvetet, men många ser det som att människor går förlorade om de inte tar emot Jesus.
 47 % av de svenskar som ser sig som aktivt troende tror inte på ett helvete, enligt en undersökning från 2003.
 Det finns tre alternativ till den traditionella helvetessynen i den svenska kristenheten. Många präster ser Gud som en stor famn, som inte ställer krav på människor utan tar emot alla. Även de icke-troende är Guds barn och helvetet existerar inte. Vissa kristna grupper menar att helvetet inte innebär ett evigt straff, utan helvetet innebär att människor som inte tror på Jesus Kristus upphör att existera efter döden. Andra menar att det finns ett helvete, men detta är inte för evigt. Elden som beskrivs i helvetet symboliserar rening och efter helvetet är människan utan synd och kan komma till himlen. Denna tankegång liknar katolikernas tanke på skärselden.


Mellantillståndet


För många blev tudelningen mellan himmel och helvete för radikal. Även om merparten av de troende inte betraktades som värdiga himlen och lycksaligheten, föreföll ett helvetesstraff lite väl brutalt. Därför ansågs en tid av rening från de förlåtliga synderna som ett rimligt alternativ. Bland de kristna var bilden av skärselden ganska varierande. Somliga såg skärselden som ett helvete på en högre nivå, medan andra såg den som motsvarigheten till Abrahams sköte, en tid av vila och förväntan där de rättfärdiga som levt före Kristus befann sig.
 Tillsammans med avlatshandeln bidrog idén om skärselden till att kyrkan fick en allt starkare roll som mellanhand mellan Gud och människan. Genom att rabbla böner och delta i mässan var det nämligen möjligt att minska skärseldens plågor. Skärselden blev dessutom föremål för handel och ett lukrativt extraknäck för prästerna.


Skärselden saknas i de protestantiska kyrkorna och det är en av de största skillnaderna mellan hur katoliker och protestanter ser på de yttersta tingen. Skälet till att reformatorerna avvisade skärselden var dels att den saknar stöd i skriften och dels att den innebär en motsättning till doktrinen om rättfärdiggörelse. Det enda bibliska stöd som kan finnas för skärselden är Andra Mackabeerboken 12: 39-45, som är apokryfisk och saknar auktoritet hos protestanterna.


Evigt liv


Undersökningar visar att bara 64 % av de praktiserande troende svenskarna tror på himlens existens.
 Själva grunden i den kristna synen på himlen är Guds närvaro och makt samt slutet på synd. I Nya testamentet skildras himlen som en bankett, en bröllopsfest eller en stad – det nya Jerusalem. Evigt liv handlar inte om individens mänskliga existens, utan om hela det inlösta samhällets delaktighet i Guds kärleksfulla gemenskap.


Paulus skriver mycket om himlen. Han betraktar himlen som både en framtida verklighet och en samtida andlig sfär. Himlen är med andra ord både de troendes framtida hem och den plats där Jesus Kristus befinner sig nu och varifrån han kommer tillbaka till den yttersta domen. Paulus kallar de troende för himlens medborgare och på ett sätt betraktar han dem som redan levande i himlen. Det finns en tydlig spänning mellan nu och inte än.


För de tidiga kristna var tanken på ett kommande tusenårsrike viktig. Tusenårsriket innebar att ett jordiskt kungadöme skulle återupprättas på jorden i tusen år, en mellanperiod mellan Kristi återkomst och en helt ny kosmisk ordning. Denna tanke grundar sig på uppenbarelseboken:

Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att inte skulle förgöra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.” (Upp20: 2-5)

Tanken på tusenårsriket var mycket tilltalande för de första kristna. Den besvarade frågor, som hur Kristus skulle kunna uppfylla sitt löfte om att dricka vin med lärjungarna igen. Detta kunde inte vara möjligt om lärjungarna var själar utan kropp, därför omhuldades tanken på ett Gudsrike på jorden innan den slutliga domen. Där skulle helgonen och de rättfärdiga få belöning för sin tro och kompenseras för sitt lidande innan de slutligen skulle överföras till himlen. Många motsatte sig tanken på tusenårsriket och menade att det var fråga om en allegori.
 Tusenårsriket skulle föregås av en kamp mot Antikrist, en tyrann i förbund med djävulen.


En fråga som har sysselsatt de kristna är vilken kropp de troende skulle ha när de återuppväcktes från de döda. De tidiga kristnas tanke på tusenårsriket sköt upp detta problem, eftersom det var naturligt att i ett Gudsrike på jorden ha sin mänskliga kropp. Idag ägnas denna fråga inte mycket uppmärksamhet. Inte heller är frågan om huruvida det finns olika nivåer i himlen intressant för dagens kristna, även om tanken på status efter meriter var en tvistefråga tidigare i kyrkans historia. Exakt hur himlen är beskaffad är svårt för människan att veta, eftersom vårt språk är otillräckligt för att förmedla denna bild.
 Undersökningar visar att bara 64 % av de troende kristna svenskarna idag tror att det finns en himmel.


Döden i islam


Eskatologi


Enligt islam kommer alla människans gärningar att ställas emot varandra på den yttersta dagen. Då ska Gud döma människan efter hennes gärningar och sin egen barmhärtighet. Men syndaren kan visa ånger och bli förlåten. Möjligheten finns eftersom Gud är både nådig och barmhärtig.
 Muhammed kan dessutom lägga ett gott ord för syndarna.
 Många muslimer idag föreställer sig att den som har velat tro, men inte kunnat, blir förlåten av Gud. Gud fördömer inte den som gjort sitt bästa.
 Däremot finns det tre synder som inte kan förlåtas. Den första är shirk, det vill säga att jämföra Gud med något eller dyrka andra Gudar jämte Gud. Den andra är att sprida falska profetior, att påstå sig vara profet och sänd av Gud. Den tredje är att hävda att det är Muhammed som skrivit Koranen. Väger syndfulla gärningar tyngre än de goda hamnar människan i helvetet, jahannam och blir det en övervikt av de goda gärningarna kommer människan till himmelen, janna.




Koranen anger ingen direkt tidpunkt för den yttersta dagen.

DE FRÅGAR dig om den Yttersta stunden och när den skall komma. Säg: ”Min Herre ensam har kunskap om detta. Han och ingen annan skall lyfta slöjan, när tiden är inne. [Stundens] tyngd skall kännas i himlarna och på jorden. Och den skall komma över er utan förvarning. De frågar dig, som om du efter ihärdigt sökande hade fått kunskap om detta. Säg: ”Ingen har kunskap om denna [tidpunkt] utom Gud, men de flesta människor vet inte [varför den hålls hemlig]. (Sura 7:187)

Det beskrivs i stället målande hur den yttersta dagen förebådas. Kaos ska råda i världen med bara några få och förföljda rättrogna. Gud kommer att sända en messias som ska bosätta sig i Jerusalem och i ett årtionde härska över världen enligt Guds och Koranens föreskrifter. En gång dyker det upp en rival, en Al-Dajjal som tillåter synd och utför falska mirakel med hjälp av djävulen. Han får många anhängare och de rättrogna blir en liten förföljd minoritet. Gud sänder då Jesus för att döda Al-Dajjal. Sedan blir Jesus upphämtad till himlen och ska återvända med Muhammed precis före den yttersta dagen.
 Inom den folkliga fromheten finns en föreställning om att Muhammed ska återfödas av en man innan den sista striden mellan gott och ont. Denna tanke saknar dock stöd i Koranen och sunna, men teologerna är överens om att en slutlig strid ska komma och att det goda ska segra över det onda. Alla förorättade och förtryckta ska få upprättelse och även djur som lidit orätt ska få en ny, lycklig tillvaro.
 Vidare beskrivs det att på den yttersta dagens morgon kommer solen att gå upp i öster som en förvarning om vad som förebådas.
 Haven höjer sig, stjärnorna faller ned, solen förmörkas och himlen försvinner. Den yttersta dagen blir inledningen till universums slut. Allt som Gud skapat har både en början och ett slut.
 Domedagen har en central roll i Muhammeds tidiga uppenbarelser, men minskar i betydelse allt eftersom. Försvinner gör den dock inte.


Det finns vissa skillnader inom shiitisk och sunnitisk eskatologi. Vissa inriktningar inom shiaislam, Tolvsekten och Sjusekten, menar att den tolfte respektive sjunde imamen försvann och lever i det fördolda. Denne imam är en frälsargestalt, al-Mahdi, som ska återkomma till jorden och återupprätta det goda. Skillnaderna mellan shia och sunni i detta avseende har främst haft politisk betydelse, eftersom det ibland kommit shiitiska ledare som betraktats som al-Mahdi, som kommit för att besegra en politisk fiende.


Religionsvetare har sedan länge påpekat att Koranens föreställningar om de yttersta tingen förmodligen har påverkats av den samtida föreställande konsten. De bilder av änglar i Edens lustgård som fanns på kristna miniatyrer och mosaiker kan exempelvis ha bidragit till föreställningen om paradiset som en plats med vackra jungfrur.
 Det är också tydligt att öknens oaser har påverkat bilden av detta paradis.


Evig död


Den eviga döden utgörs av helvetet och anses medföra en evig tortyr. Syndarna kommer att vägas upp på en jättelik våg, där deras synder kan fastställas exakt. I den ena vågskålen finns alla människans synder, medan det i den andra ligger en liten papperslapp med den islamiska trosbekännelsen inpräglad. Den svåraste prövningen är vandringen över en bro, al-Siratbron, som är smalare än ett hårstrå och vassare än ett svärd. Den som inte klarar av att gå över hela bron faller ner i helveteselden. Vid nedkomsten stoppar helvetesandarna in en glödande kedja i syndarens mun och drar sedan ut den ur dennes bakdel.
 Från avgrundselden växer ett träd med frukt som liknar Satans huvud. Denna frukt tvingas syndarna äta.
 Enligt Koranen kommer de otacksamma, de otrogna som inte låtit sig ledas av Gud till helvetet och får dricka kokande vatten och yla som hundar. Eviga flammor förtär deras kroppar. Så fort kropparna smälter får de nya i oändlighet.


Men de som överskred alla gränser i sin orättfärdighet skall få en dyster återkomst; de skall bli lågornas rov i helvetet - detta det vedervärdigaste av vilorum! ] Detta [måste de utstå] och de skall få brännhett vatten [att dricka] och omges av isande mörker och annat [lidande] av motsvarande slag. (sura 38: 55-58)


Mellantillståndet


Mellantillståndet, tiden mellan den enskildes död och den yttersta dagen utgör en mindre viktig del inom islam. Koranen beskriver den här perioden mycket sparsamt och traditionen lägger ingen stor vikt vid den.
 Det man kan konstatera är att människans kropp är separerad från själen och änglar vakar över själen.
 Däremot finns det angivet att martyrens själ lever i ett tillstånd av salighet under mellantiden.


Evigt liv


Det eviga livet beskrivs inom islam på två sätt, paradiset eller himlen. Denna plats beskrivs i Koranen som en plats eller ett tillstånd av lycksalighet, frid och ro.


Paradiset som lovats dem som fruktar Gud kan liknas vid [en lustgård] där bäckar flyter med vatten som alltid förblir friskt, och floder av mjölk med ofördärvad smak, och floder av det ljuvligaste vin, och floder av renaste honung, och där de skall njuta frukter av alla slag och [dessutom få] sin Herres förlåtelse. [Kan den som stiger in i detta paradis jämföras] med den som måste förbli i Elden och [där] dricka skållhett vatten, som bränner sönder hans inälvor. (sura 47:15)

I paradiset finns mjölk och honung, vin och vila, vackra trädgårdar, träd som skänker skugga och jungfrur, ett evigt liv utan bekymmer, bördor och ansvar. Här upphävs alla begränsningar och föreskrifter. I himlen är det till exempel tillåtet att dricka vin.


Edens lustgårdar, vars portar står öppna på vid gavel för dem, och där skall de vila, lutade [mot mjuka kuddar], och allt de kan önska av olika slags frukter och drycker skall bäras fram; och hos dem skall vara oskuldsfulla kvinnor, med blygt sänkta blickar, evigt unga som de själva. Detta är vad som lovas er till Räkenskapens dag [och förråden] ur vilka Vi skall försörja er med allt detta är outtömliga. (Sura 38:50-54)

Förutom evig ungdom utlovas också materiella tillgångar och vila.


Edens lustgårdar väntar dem med porlande bäckar, där de skall vila, behagligt stödda på kuddar, och förses med armringar av guld och få klä sig i dräkter av grönt silke och den rikaste brokad. Vilken makalös belöning! Vilken ljuvlig viloplats! (Sura 18:31)

Hur fantastiskt det är i paradiset är ett vanligt motiv hos islamiska skalder och mystiker. Poeten Muhammed Iqbal (1887-1938) skriver:

Evigt liv är ett verkligt liv, det innebär en ständigt ny och mer inträngande själslig erfarenhet i det gudomligas omätbara djup.


Det finns en kategori människor som har förtur till paradiset, det är martyrerna. I Koranen (Sura 2:2) sägs det att martyren inte dör. På den yttersta dagen kommer han utan problem in i himlen.


Män och kvinnor går in i paradiset tillsammans. Viktigt att notera är att den högsta lyckan för människan består av Guds välbehag och paradisbeskrivningarna kan ses som symboler för hur fantastiskt detta är. Ändå har åtskilliga muslimer, precis som kristna, uppfattat paradisbeskrivningarna som bokstavliga.


3.3 Döden i ickereligiösa livsåskådningar


Epikuros sa: ”Där döden är, där är inte jag: där jag är, är inte döden.” Bland dem som betraktar sig som icke-troende är det kanske vanligaste att uppfatta döden som ett utslocknande eller som en evig sömn. Avsaknaden av tro på ett liv efter detta kan påverka individen att göra det bästa av det liv han eller hon har. Vissa ser det som att de lever vidare genom barn och barnbarn.


Döden i ateismen

Ateism innebär en ståndpunkt att Gud inte existerar. Det är det huvudsakliga som förenar ateistens världssyn. En naturlig följd av detta är att de flesta ateister menar att människans död innebär ett definitivt slut. Kroppen, eller askan av denna förmultnar och blir till jord och ingen del eller så kallad själ fortsätter att existera efter människans död.


Döden i humanismen


Humanismen kan inte ses som en enhetlig värdeuppfattning. Det gemensamma kan ses vara att tonvikt läggs på människan och det mänskliga värdet. Det finns både religiös och profan humanism. Det gemensamma är att det mänskliga värdet betonas. Skillnaden är att den religiösa humanismen motiverar detta värde med att människan är skapad till Guds avbild och att hon har en odödlig själ.
 Slutsatsen som kan dras är att humanismen inte har en enhetlig syn på livet efter döden, utan den varierar efter vilka tolkningar som görs utifrån de grundläggande tankarna om det mänskliga värdet.


Döden i existentialismen


Existentialismen fokuserar på individen och dennes främlingskap inför tillvaron. Identitet, individens ansvar och frihet samt människans utsatta position i en absurd tillvaro fylld av ångest, våld och död är ämnen som är viktiga för existentialismen. Det finns både en religiös existentialism, med företrädare som Martin Buber (1878-1965) och en ickereligiös existentialism med Jean-Paul Sartre (1913-1960) i förgrunden. Skillnaden mellan dessa båda är att den ateistiska inriktningen menar att människan är helt ensam i tillvaron, det finns ingen Gud eller andra auktoriteter som kan hjälpa henne att navigera i det tomma, kalla och tysta universum. Det finns inget liv efter döden, utan existensen på jorden är människans enda. Den religiösa existentialismen menar i stället att människan inte är ensam och övergiven. Hon står i relation till både ting, andra människor och till Gud. Genom bön och meditation är det möjligt att komma i kontakt med Gud.


4. UNGDOMAR


4.1 Ungdomar, identitet och livsfrågor


Ungdomen är en tid som präglas av drömmar, förhoppningar, visioner och planer, men också av vardag, skola, rutiner och desillusionering. Identiteten skapas någonstans mellan drömmarna och den sociala realiteten.
 I det förindustriella och traditionella jordbruks-samhället var konfirmationen en tydlig gräns mellan barn och vuxen. I dagens postmoderna samhälle finns inte denna tydliga gräns, utan gränsen mellan ungdom och vuxentid är flytande. Den biologiska ungdomstiden utgörs av puberteten. Samhället ser ungdomar som vuxna när de fyller 18 år. Det finns också en kulturellt accepterad norm inom populärkulturen, som gör det möjligt att fortsätta leva som ungdom långt upp i åldrarna. Den förlängda ungdomstiden beror också på ekonomiska processer i samhället, som svårighet att få fast anställning och eget boende.
 Ungdomsperioden idag är med andra ord både lång och utdragen, vilket möjliggör ett rollexperiment där det är möjligt att testa olika identiteter och sociala positioner – inte för att uppnå en fast position, utan för att utveckla ett flexibelt sätt att förhålla sig till arbete, familj, förhållanden och livsstil. Ungdomar idag uppfostras till att reflektera över sig själva, sina val och möjligheter.
 Konsekvenserna blir en nästan gränslös expansion av kognition och känslor, en möjlighet att ångra val och beslut och ett ersättande av materiellt innehåll i upplevelser med symboliska konstruktioner. Under tonårstiden börjar många också uppmärksamma åldrandet och dess känslomässiga kopplingar.


De flesta människor börjar i tonåren utveckla en självständig syn på filosofiska, religiösa och politiska frågor. Först under sena tonåren eller de så kallade tidiga vuxenåren (18-25) står dessa frågor i fokus och individen utformar en sorts egen ideologi. Individen försöker utveckla en värdemässig självständighet i förhållande till andra vuxna och framförallt sina föräldrar för att utveckla en egen livsåskådning. De värderingar individen fått under uppväxten måste omprövas, vilket underlättas av att ungdomars förmåga att tänka abstrakt blir allt bättre. Det blir lättare att göra etiska överväganden och många söker andra förebilder än föräldrarna, till exempel lärare, idrottsledare, politiska eller religiösa ledare.
 Sedan andra världskriget har all ungdomskultur inneburit revolt och protest mot rådande konventioner.
 Ett sätt att närma sig livsåskådningsfrågorna är estetiska intressen, till exempel musik. Religiösa konservativa rörelser kan för somliga vara ett alternativ, eftersom de erbjuder tydliga tolkningar av existentiella frågor. Såväl ungdomar som vuxna söker ett meningsfullt sätt att leva och därför är just livsfrågorna så viktiga när vuxenlivet närmar sig. I tonåren börjar frågor om rätt och fel att bli viktiga för personens identitet.
 Tron ändrar karaktär under tonåren. Vissa forskare, till exempel Steinberg (2002), menar att tron blir mer abstrakt och inriktad på andlighet och ideologi och mindre inriktad på ritualer och beteende. Andra, till exempel Göran Bergstrand (1988), ser att ungdomars religiositet präglas av dogmatism, moralism och ritualism och att sättet att använda tron på blir viktigare än innehållet.
 Att tillbe Gud på rätt sätt blir ett försök att tvinga Gud att uppfylla de egna önskemålen. Det handlar om en sorts misstro, ett sätt att kontrollera Gud och göra sig själv säker inför Gud, som utvecklas hos vissa unga.


James Marcia (1993) har forskat kring identitetsutveckling. Med utgångspunkt i hans forskning kan olika identitetstyper identifieras: fullbordad identitet, för tidig identitet och identitetsförvirring. Ungdomar med fullbordad identitet är eftertänksamma och introspektiva och när det gäller religiösa funderingar söker dessa råd från såväl personer med likartad som annan trosuppfattning. Ungdomar med för tidig identitet har bestämda övertygelser och mindre tvivel än andra och de vill inte ha råd från personer som inte delar deras trosövertygelse. Ungdomar med identitetsförvirring har mycket religiösa grubblerier och tvivel, är sällan med i religiösa samfund och undviker att söka råd från andra.


I slutet av 1960-talet började forskare oroa sig över hur de materiella krafterna skulle påverka ungdomen. Thomas Ziehe (1989) menar att ungdomar idag friställs från de traditioner som präglat tillvaron för tidigare generationer av unga och i stället präglas ungdomarnas värld av marknaden.
 I jordbrukssamhället var livet för ungdomarna tydligt utstakat. Möjligheterna att själv påverka sin livsbana var begränsade. I dagens samhälle är detta förändrat och valmöjligheterna har ökat radikalt, vilket skapar nya problem som ökad osäkerhet och existentiell ångest. Ziehe menar att senmoderniteten urholkar de traditionella livsvärldarna och skapar en kulturell friställning. Detta skapar ökad reflexivitet, det vill säga bättre möjlighet att analysera samhället ur ett teoretiskt perspektiv och jämföra våra livsval med andra människors val.
 Anthony Giddens (1991) har också noterat att de modeller för att förstå sig själv i förhållande till omvärlden som tidigare var självklara, idag har förlorat mark. Detta gör att identiteten blir mer individuell och personen får större ansvar för den egna identitetens hållbarhet, legitimitet och betydelse, vilket kan skapa en större osäkerhet. Dagens ungdomar kan med andra ord inte som förr relatera till föräldrarnas sätt att hantera religiösa och existentiella frågor. De är friställda från traditionen och upplever en sorts existentiell hemlöshet. Samtidigt dom de traditionella tolkningarna förlorar mark, översköljs människor idag av alternativa tolkningar av livsfrågorna. Dagens ökade resande, inte minst bland unga, erbjuder möten med alternativa livstolkningar.
 Sverige har förändrats från att ha varit ett etniskt, språkligt, kulturellt och religiöst homogent land till ett heterogent och mångkulturellt samhälle. Ökad invandring och informations- och kommunikationsteknologins utveckling har förstärkt dessa tendenser. Unga människor kommer via Internet i kontakt med människor, kulturer och religioner från alla delar av världen.
 Allteftersom ny information och erfarenheter tillkommer, sker en sorts omkonstruktion av identiteten.


Sverige är ett sekulariserat land, där den institutionaliserade formen av religion får allt mindre betydelse. Trots detta har många svenska ungdomar ett intresse för religions- och livsåskådningsfrågor och Magnus Hagevi (2002) ser tecken på att sekulariseringsprocess som pågått under mer än hundra år håller på att brytas. Att inte lika många konfirmerar sig idag som tidigare och att få ungdomar deltar i gudstjänster betyder inte att ungdomars liv inte innehåller andlighet, religion och riter. I stället har engagemanget i traditionella trosinriktningar ersatts av andra riter som skapar gemenskap, mening och sammanhang.
 Det finns olika förklaringar till barns och ungas ökade intresse för religionsfrågor. Thomas Luckmann menar att människor har ett grundläggande behov av transcendens, men att intresset för de gamla religiösa institutionerna har minskat. I stället har intresset för religions- och livsåskådningsfrågor kanaliserats från det offentliga till det privata, privatreligiositet. Denna form av religiositet tycks passa människor idag, inte minst ungdomar, som ofta är öppna för alternativa och nya förklaringar. Det är dock inte alla som tilltalas av den ökade valfriheten som finns idag. Somliga ser modernitetens relativisering av auktoritet och tradition som ett problem och lockas därför till religiösa trossystem med tydliga normer och värderingar. Ytterligare en förklaring till det ökade intresset för religion bland unga kan vara populärkulturen. Film, teater, böcker, serietidningar och musik har alltid präglats av ett intresse för religion och livsåskådningsfrågor. Idag är populärkulturens inflytande mycket stort och verk som Sagan om ringen, Star Wars och Harry Potter har förenat ungdomskultur och religion. Populärkulturen har bidragit till att det blivit accepterat och trendigt att tala om religion.
 Sekulariseringen har gjort att de religiösa institutionerna har tappat kontrollen över hur deras traditioner och symboler används. Medierna, populärkulturen och konsumtionsvarorna har blivit nya miljöer där individen möter religiösa riter, symboler och myter.


För unga invandrare är situationen komplex. För dem finns flera möjliga identiteter att förhålla sig till: den religiösa, den etniska, nationella och den omgivande (svenska). Olika generationer i samma familj kan värdera dessa identiteter olika, vilket kan skapa spänningar mellan generationer. Oavsett etnicitet och religion finns hos alla ungdomar ett behov av att ifrågasätta sina föräldrars tolkningar och normer. Unga muslimer upplever ofta slitningar mellan majoritetssamhällets och föräldrarnas förväntningar och krav, vilket gör att de måste hitta ett eget sätt att hantera situationen. Ett sätt kan vara att bli sekulariserad, medan andra väljer en tolkning av islam som de upplever som genuin, men som ofta har en ganska konservativ karaktär.
 Detta innebär ett fjärmande från kulturellt och geografiskt färgade islamtolkningar och innebär ofta att barn kritiserar och ifrågasätter föräldrarnas tolkningar av islam. Vissa säker sig till mer radikala grupper, vilket också kan ses som en protest mot såväl majoritetssamhället som föräldragenerationen.
 Andra unga muslimer skapar blandade identiteter och använder olika i olika situationer, till exempel. i skolan eller moskén.
 Det finns mellan 7 och 9 miljoner muslimer i Västeuropa. En stor andel av dessa är barn och ungdomar.


4.2 Ungdomar och döden


I början av 1900-talet var döden en del av vardagen. Människor vårdades och dog hemma, de sörjdes hemma och begravningen genomfördes av de närmaste. I alla dessa led deltog barnen och döden betraktades som något naturligt. Barnadödligheten var stor och många barn och unga hade erfarenhet av att förlora ett syskon. Idag dör de flesta på sjukhuset, där också de flesta vistas när de är svårt sjuka. De som dör är i regel gamla, bara 4 % av dem som dör är under 15 år. Begravningen betraktas i regel som en angelägenhet för vuxna och det talas om döden i mycket omskrivande ordalag, som gör det svårt för barn att ta till sig vad som hänt. Döden saknas i vardagen för barn och unga i Sverige. Den är desto mer närvarande i massmedia, men då betydligt mer brutal och skrämmande. Mediernas skildring av döden är tydlig i barns lek och hos ungdomar ersätts lekdöden av dataspel, där dödandet är lätt och sker utan varken plåga eller konsekvenser. Från ca 12 år och uppåt blir dödsbegreppet mer differentierat och relateras till de filosofiska tankesystem om livet, döden och livet efter döden som finns i det samhälle individen lever i. Livet efter döden kan betraktas som himmel och helvete eller som övergången till en annan dimension. Ofta finns en intensiv rädsla för döden och livet förefaller sårbart.
 Svenska undersökningar som gjorts visar att barns rädsla för den kroppsliga döden är tydligast i åldern nio till tolv år, medan tonårstidens dödstankar domineras av den metafysiska dödsuppfattningen, religiösa, filosofiska och kulturella symboler. Ungdomarna mellan 12 och 18 år tänkte på anhörigas död som sorg och saknad och den egna upplevelsen av att vara död beskrevs som tomhet och mörker. Den beskrivning av livet efter detta som ungdomarna i studien gjorde baserades inte mycket på den kristna religionens föreställningar om livet efter döden, utan snarare som en tillvaro som var befriad från de problem och svårigheter som fanns i jordelivet.


Ungdomen är en tid att söka sin egen identitet och frigöra sig från föräldrarna. Det är också en tid då medvetenheten om den egna kroppen växer fram. Allt eftersom tänkandet utvecklas och nya känslor utvecklas blir det möjligt att förstå vad ett dödsfall egentligen innebär på lång sikt. Existentiella frågor får allt större betydelse.


5. METOD OCH GENOMFÖRANDE


Metoden vi använt oss av för att insamla data är en kvalitativ studie. Vi utförde femton strukturerade djupintervjuer med kärnfrågor av öppen karaktär, vilket innebär att det har givits en rad olika svarsmöjligheter på intervjuernas väsentliga frågor.
 Utifrån detta har vi jobbat med en stomme av frågor med fem olika teman, och sedan har vi varit fria att ställa följdfrågor utifrån de svar våra informanter gett. Vi har valt en kvalitativ studie med intervjuer som metod, då vi anser att det passar vårt syfte bäst. Vårt ämne kan inte reduceras till någon som helst likformighet, och vi anser att ett mänskligt samtal är nödvändigt för att vi ska få en djupare insikt i våra informanters uppfattningar. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att ta reda på hur individer verkligen upplever ett fenomen och det finns också möjlighet att reflektera och bygga vidare på de svar som ges. Undersökningen riskerar inte att bli statisk, utan möjligheten att uppnå en dynamisk förståelse ökar.


Som metod för att tolka våra data har vi använt oss av hermeneutisk tolkningsmodell. Med hermeneutik menas att söka efter hur världen tolkas eller uppfattas, inte att söka en absolut sanning om hur världen är.
 Den hermeneutiska tolkningsmodellen syftar till att beskriva människors livsvärld, genom att beskriva den mening de knyter till olika företeelser. Det är innehållet i dessa föreställningar som är av intresse, hur människor föreställer sig olika företeelser i världen, det vill säga inte hur världen är utan hur människor föreställer sig världen.
 En hermeneutisk teori skall uttrycka en individs eller en grupp individers livsvärld. Detta gör den genom att innehålla termer som beskriver hur individen eller individerna i gruppen uppfattar sin situation. Dessa termer står i relation till varandra, för att på så sätt uttrycka på vilket sätt de olika uppfattningarna är relaterade till varandra.
 Vi har använt oss av denna modell eftersom vi anser att det inte finns någon objektiv sanning som besvarar vår frågeställning. Vi vill uppnå en ökad förståelse för hur våra informanter uppfattar och upplever den verklighetsbild, som färgar deras syn på döden. För att få en struktur på vårt arbete har vi kodat materialet utifrån ett antal rubriker eller huvudteman. Rubrikerna har vi byggt på de frågor vi ställt och de svar vi fått. Utifrån detta sökte vi sedan likheter och skillnader och med denna utgångspunkt har vi formulerat vår diskussion.

5.1 Tillvägagångssätt


Vi valde att göra fem intervjuer med varje urvalsgrupp (kristna, muslimers och icke-troende), sammanlagt femton intervjuer. Detta för att få ett så representativt material som möjligt, men samtidigt få det hanterbart under den tidsram som vårt arbete omfattar. När vi sökte informanter fick de själva definiera sin grupptillhörighet. Den som upplevde sig som muslim kvalade in i den gruppen och så vidare. Våra informanter har själva valt att delta i vårt arbete, och till att börja med gick vi ut med en allmän förfrågan att delta. Det visade sig dock under arbetets gång att vi var tvungna att ge direkt förfrågan till ett litet antal av informanterna, eftersom vi annars inte hade fått fullt antal i vardera gruppen.

5.2 Urval och avgränsningar


Vi har valt att undersöka muslimers, kristnas och icke-troendes syn på döden. Orsaken till valet av dessa grupper är att vi anser att de representerar tre huvudinriktningar i dagens svenska samhälle. Kristendomen är vår kulturs huvudreligion, islam har vuxit sig stark tack vare de senaste decenniernas invandring och i och med att vårt samhälle är så pass sekulariserat anser vi att den icke-religiösa gruppen är viktig.

Vi har också valt att inrikta undersökningen mot unga vuxna, dels med tanke på vårt yrkesval (gymnasielärare), men framför allt på grund av ett genuint intresse av att ta reda på hur de unga ser på döden.

Vi har valt att inte lägga något genusperspektiv i vår undersökning. Vårt syfte är inte att undersöka respektive köns syn på döden, utan vi vill bortse från den aspekten och titta på frågeställningen utifrån ett mer övergripande perspektiv.


5.3 Metodproblem


Ett problem med vår undersökning är att den riskerar att bli situationsspecifik, vilket innebär att det kan vara svårt att uppnå generaliserbar kunskap. Vi tycker ändå att det är möjligt att utifrån våra intervjuer se vissa mönster och dra slutsatser utifrån dessa. Ett annat problem är ämnets karaktär. En konsekvens av att döden inte är så synlig i dagens svenska samhälle, är att våra informanter inte funderat över våra frågor så mycket tidigare. Deras åsikter växte till viss del fram under själva intervjun och ibland var de svar vi fick motsägelsefulla. Därför var det av särskilt stor vikt att vi inte styrde dem. Genom att våra frågor var öppna till karaktären och vi ställde följdfrågor, tycker vi dock att detta problem inte påverkade vår studie negativt. Däremot var det en fördel att vara två personer som intervjuade, eftersom vi därigenom i möjligaste mån kunde undvika feltolkningar. Vi spelade också in intervjuerna, för att kunna lyssna på dem flera gånger och få en helhetsbild av vad informanterna verkligen tyckte. Detta var en fördel, eftersom samtalen ofta hoppade mellan olika frågor. Alla frågor vi ställde är i någon mån besläktade och det är svårt att hålla isär dem.

Validitet och reliabilitet


Med validitet menas att en undersökning mäter det som den avser att mäta. Reliabilitet innebär att mätningen sker på ett tillförlitligt sätt. Liksom Trost
 anser vi att validitet och reliabilitet är svåra att fastställa i en kvalitativ studie. Men eftersom vi har haft likartade frågor, som varit länkade till vårt syfte, anser vi att reliabiliteten i undersökningen är god under de förutsättningar som finns i en kvalitativ studie. Vi anser att trovärdigheten i vår studie är relativt hög, eftersom vi i enlighet med Trosts
 tankegångar, har tagit ställning i de etiska frågorna när vi utformat vår undersökning och försökt att inte styra våra informanter i deras svar.


5.4 Etiska överväganden


Vi är medvetna att vi valt ett svårt och känsligt ämne för vår undersökning. Att dessutom intervjua unga vuxna försvårar det ytterligare, eftersom de befinner sig i en utvecklingsfas som gör att de möjligen är ännu mer sårbara än äldre människor. Vi valde att intervjua elever på en gymnasieskola där en av oss är yrkesverksam och vi är medvetna om att detta både kunde utgöra en etisk för- och nackdel. Fördelen är att det kan finnas ett uppbyggt förtroende, vilket gör det tryggare för informanten att svara på svåra frågor. Nackdelen kan vara att informanterna kan uppleva att de befinner sig i ett underläge i egenskap av elev.

Vi har valt att intervjua informanterna enskilt just på grund av den konfidentiella aspekten. Under intervjun kan det framkomma saker som är privata och känsliga och inget de ska behöva dela med andra.

Under intervjuerna har vi valt att i samtliga fall vara två intervjuande. Trost
 menar visserligen att det kan innebära ett maktövertag för vår del, men han ser också fördelar med att vara två om ämnet är känsligt. Två intervjuare kan komplettera varandra och bygga upp ett förtroende. Vi tyckte också att det var bra att vara två, eftersom vi då kunde vara extra uppmärksamma på om frågorna blev för känsliga för informanterna. Genom att vi spelade in intervjuerna kunde vi erbjuda informanterna fullständig uppmärksamhet. Det var viktigt för oss att de kände att vi verkligen lyssnade, eftersom intervjuerna var djupt personliga och vi fick ta del av saker som de vanligtvis inte pratar om.

Det har varit helt frivilligt att delta i vår undersökning. Vi har noga informerat, både skriftlig och muntligt, om vad intervjuerna kommer att behandla Vi har också klartgjort för informanterna att det inte kommer att vara möjligt att identifiera vad de sagt under intervjuerna, utan vi kommer använda fingerade namn och har i övrigt tystnadsplikt.


Trost
 menar att man inte ska vara orolig att fråga känsliga saker men vi har medvetet låtit bli att gå för djupt in på privata aspekter av döden eftersom vi upplever att tiden för vårt arbete varit knapp och vi inte velat sätta i gång känslomässiga processer som vi sedan inte hinner ta hand om och avsluta. Vissa av informanterna kommer från krigsdrabbade områden och har troligen sett döden på nära håll, men vi valde att inte fråga ingående om deras erfarenheter av döden.

6. RESULTAT


Vi redovisar resultaten från de kristna intervjuerna först, därefter de muslimska och avslutningsvis de icke-troende. Intervjuerna presenteras under respektive rubrik; Tillvaron efter döden, Religionssocialisation, Samtal om döden, Rädsla för döden och Dödens inverkan på livet.

6.1 Kristna


Tillvaron efter döden


Olle


Olle tycker att det är svårt att veta vad som händer efter döden. Däremot är han övertygad om att det inte tar slut utan att han kommer att hamna någon annanstans. Han tror att den döde hamnar i ett slags himmelskt tillstånd fram till den yttersta dagen, då den framtida hemvisten avgörs. De som har valt att tro på Gud får komma till en ny värld, men han har ingen aning om hur denna värld kommer att se ut eller bli. Han tror inte att det är meningen att människan ska veta detta. Olle tror inte på en himmel med moln, även om han tycker att det vore kul. För dem som inte tagit till sig det kristna budskapet kan det ta slut, även om Olle hoppas att de beviljas en chans att välja tron efter att de har dött. Olle är skeptisk till att det finns ett helvete, men han tror på en sorts kontrahimmel.


Det kanske är att det bara blir svart när man dör. Det blir någon form av helvete det också, det skulle vara tungt.


De som har varit kristna eller bett jättemycket på sin dödsbädd kommer förmodligen till någon form av himmel, där de får leva ett lyckligt liv, inte som det liv vi har här.


Eva


Eva tror på ett liv i himlen efter döden, men de som inte tror på Jesus budskap kommer inte dit, utan till det hon kallar ”det sämre stället”. Hennes bild av himlen är att det är en plats utan sorg och smärta, en ganska fridfull plats. Helvetet tycker hon däremot att det är svårt att beskriva, men det är motsatsen till himlen, ett sämre ställe. Livet efter döden fortsätter direkt, enligt Eva, men det kan finnas en mellanplats innan Jesus kommer tillbaka. Hon tror att han ska komma tillbaka en gång till och då skapas en ny himmel och en ny jord.

Det låter lite dramatiskt med himmel och helvete, men det är så jag tycker.


Anna


Anna tycker att det är svårt att veta vad som händer efter döden. Hon tror på en himmel utan ondska, men hon är tveksam till hur hon ska förhålla sig till helvetet. Hon tror att det finns en mörk sida, men denna uppfattar hon inte som en brinnande sjö av svavel eller som i tecknade filmer, där människor hamnar i helvetet och brinner upp. Den Gud hon känner gör inte så och hon hoppas att han är barmhärtig och inte låter dem som hamnar i helvetet ha det så hemskt. Att hon ändå till viss del ”köper svavelbilden” tycker hon känns hemskt och trångsynt. Hon har läst om ett perspektiv i Bibeln, som innebär att de som hamnar i helvetet kommer att förgöras, de brinner upp som ett höstrå. För att beskriva situationen för dem som hamnar i helvetet använder hon sig av en liknelse om en alkoholist som väljer alkoholen. Även om det finns bakomliggande orsaker i samhället som gör att alkoholisten dricker, så väljer han själv att dricka och vill inte att hans alkohol ska tas ifrån honom. Det är så hon ser på människorna som hamnar i helvetet. Egentligen har de fått vad de har önskat, även om hon tycker att det låter fruktansvärt att säga så. Ju längre en människa gått på en väg, desto svårare tror hon att det är att vika av. Anna tror därför inte att de som valt den vägen kommer att vilja komma till himmelriket, men dörren dit är öppen.

I himmelriket omges människan av sin släkt och andra döda människor, enligt Anna. Där finns inget ont, utan alla får leva i harmoni. Hon känner till många bilder av himlen, till exempel att himlen är en plats med stora guldslott, men hon vet inte om hon tror på alla dessa bilder. Det finns mycket som hon tycker kan tolkas olika, men hon tror att människan har en själ som vandrar vidare. Anna tycker att det är svårt att veta vilka människor som hamnar i himlen och vilka som hamnar i helvetet. Hon tror inte att bara uttalat kristna kommer till himlen, eftersom det finns många som inte har hört talas om kristendomen. Det skulle vara väldigt orättvist om de hamnade på det sämre stället på grund av okunskap, tycker hon. Som exempel lyfter hon fram Noa, som aldrig hört talas om Jesus, men ändå fick sina synder förlåtna. Därför är det viktigt för henne att inte döma nu. Alla handlingar kan förlåtas, anser Anna. Vad fasansfullt människan än har gjort, kan hon bli räddad om hon bara tror i sitt hjärta.

Jag tror ändå att det finns en väldigt ljus sida, dit man kan komma, typ ett himmelrike där det inte finns någon ondska.


Det står väl att säger du att Jesus är din frälsare så har du en plats i himmelriket.


Dörren är inte låst från himmelrikets sida, utan det är de som själva har låst dörren från andra sidan.


Jag hoppas ändå att Gud är så barmhärtig, att han inte låter dem ha så jättehemskt


Petra


Petra tror att hon kommer till himlen när hon dör. I himlen tror hon att det är ljust och hon får träffa dem hon kände i livet. Där finns änglasång, evig glädje och inga tårar. På religionslektionerna har hon träffat en präst från Svenska kyrkan. Prästen sade att de troende kommer till himlen med Gud och de som inte är kristna kommer till en himmel utan Gud. Petra tror att det är som prästen säger. Hon vet inte riktigt hur det är i himlen utan Gud, men kanske är det ungefär som i himlen, men utan Guds närvaro. Även icke-troende kommer enligt detta synsätt till ett bra ställe efter döden. Det känns bra för henne att tänka så, med tanke på alla hon känner som inte är kristna; klasskompisar och andra kompisar. Petra hade funderat över detta problem tidigare och tyckte att kändes jobbigt att tänka att hennes icke-troende vänner ska ner till helvetet. Hon kände att hon borde ”få med dem på tåget”, men vissa vill inte tro och det kan hon inte göra något åt. Hennes konfirmationspräst hävdade att de troende kommer till himlen och de andra till helvetet. Han målade upp en bild med eld, en varm och hemsk plats som hon inte vill att någon ska behöva genomlida. Idag tror hon inte att det är så, den bilden kändes inte bra för henne. Petra vet inte riktigt hur Bibeln beskriver helvetet, men hon har en egen bild. Hon skulle vilja ha ett annat ord för helvete, eftersom hon tycker att det låter så hemskt. Med en klasskompis har hon diskuterat vad som händer om en troende mördare dör. De kom fram till att han kommer till himlen, medan en icke-troende mördare, som lever ett gott liv efter mordet, kommer till helvetet. Enligt Petra är tron är avgörande för vem som kommer till Gud, Gud räddar den som tror.


Man får vara med eller utan Gud, men det behöver inte vara dåligt för det. Att det heter helvetet låter jättehemskt.


Det kan ju bli svart och tomt också, men jag tror att jag kommer till ett bra ställe.

Moa


Moa tror att hon kommer till himlen när hon dör, men hon betonar att det inte är sky utan heaven hon menar. Vad himlen innebär vet hon inte riktigt, men hon tror att det kommer att bli bättre än vad det är här. Detta innebär inte att hon går omkring och längtar efter att dö, men hon känner sig trygg. Gud är godhet och hon tror att hon får komma till godhet när hon dör. Alla som tror kommer till himlen enligt Moa. Det spelar ingen roll vad människan har gjort här på jorden. En troende mördare kommer till himlen, eftersom Gud förlåter allt vi gör. Hon har funderat över var de andra hamnar, men hon tycker att det är svårt att veta. Kanske blir de kvar på jorden, i den här ytliga ondskefulla världen och får nya chanser, tror hon. Hon tror också på ett helvete, dit de som inte tror kommer. Det kanske inte är jättedåligt där, tänker hon, men något saknas. I helvetet finns ondska, vilket inte finns i himlen. När hon var liten funderade hon mycket över hur det där med ålder fungerar i himlen. Det händer att hon funderar över det idag också.

Den som tror på honom kommer inte att gå under utan ha evigt liv.


Man behöver inte göra mer än att tro.

Kommer vi att vara barn och föräldrar i himlen? Kommer vi att vara våran familj?(---) Men jag tror inte att begreppet ålder kommer att finnas eller spela så stor roll.


Religionssocialisation


Olle


Olle är född i en kristen familj och valde i samband med konfirmationen att också tro på det kristna budskapet. Han upplever att han inte blivit tvingad att tro, även om han är påverkad av sin familj. Han är med i EFS och deltar varannan tisdag i Salt-möten, ungdomsgrupper i kyrklig regi som träffas och diskuterar livsfrågor, som abort, homosexualitet, droger och även döden. Alla i gruppen tänker inte likadant om dessa frågor, vilket han ser som en fördel. Dessa möten har påverkat hans bild av döden. Olle påverkas också av Bibeln. Viktigast för honom är Nya Testamentet, främst evangelierna. Gamla Testamentet ser han mest som metaforer. Olle skulle vilja tro att han själv skapat sin bild av döden, men han är samtidigt medveten om att han påverkats utifrån. Hans bild av döden har förändrats sedan barndomen. Då trodde han mer på en himmel bestående av moln och sockervadd. Denna bild har han dock ifrågasatt och reviderat.

Det är få människor som har dött i Olles liv; gammelmormor och hans mammas kusin. Hans gammelmormor var väldigt gammal, så det var naturligt. Han upplevde att det var jobbigare när hans mammas kusin dog. Kusinen var bara 50 år, så det kändes väldigt sorgligt. Denna händelse påverkade hans bild av döden.


Alla lever inte till de blir jättegamla.

Eva


Eva har sitt ursprung i pingströrelsen, men för nio år sedan flyttade hon till Piteå och efter detta besöker hon både pingstkyrkan, Djupvikskyrkan (en baptistkyrka) och EFS. Hennes pappa är kristen, men mamman är inte lika aktiv idag. Samtal i hemmet har bidragit till att forma hennes bild av tillvaron efter döden. Hennes pappa, äldsta syster och kristna kompisar har liknande syn på döden som hon har. Bibeln och tavlor har påverkat Evas bild av vad som händer efter döden. Predikningar i kyrkan har också haft inflytande över hennes tankar kring ämnet. Hon tycker att pingstkyrkan och EFS är ganska lika i sin syn på döden, men det pratas inte mycket om döden på de kristna möten hon deltar i.


Hon tänker särskilt mycket på döden när människor i omgivningen dör. Evas kusin dog i en bilolycka när hon var åtta år, och då var det en tröst att ha en tro. Hennes syn på döden har förändrats sedan hon var liten. Idag tror hon att Gud finns ibland oss, närvarande fast han inte syns.


När man är liten tycker man att himlen är massa moln och Gud sitter där på ett moln

Anna


Anna är uppväxt i en kristen familj. Hennes pappa arbetar som diakon och mamman är utbildad diakonissa, men hon arbetar inte som det idag. Anna bryr sig inte så mycket om vad som skiljer olika församlingar åt, men hon är med i Svenska kyrkan. Kristendomen har alltid varit en del av hennes uppväxt. Annas bild av döden har formats av olika personer runt henne, till exempel föräldrarna och kompisar. Kyrkans syn har också påverkat henne. Hon betraktar sig som ”ganska nyfiken” och har läst mycket och försökt hitta svar. Hennes syn på vad som händer efter döden har förändrats mycket sen hon var liten. Även om alla i omgivningen trodde på ett helvete, hade hon bestämt sig för att det inte fanns. Nu tror hon dock på att det finns två sidor. Gud gav människorna ett val och han ville att alla ska välja himlen. Om det inte hade funnits en mörk sida, hade det inte gett så mycket att få en fri vilja.


När jag var liten hade jag bestämt mig att det bara fanns en ljus sida, inget helvete.

Petra


Petra är uppvuxen i en kristen familj med EFS-bakgrund. Hon är med i Kustkyrkan i Jävre, både EFS och EFK (EFS ungdomsorganisation). Redan som liten fick hon veta att de som tror på Jesus kommer till himlen. Hon fick alltså tidigt ”sin barnatro”, men hon tycker att så småningom måste alla bestämma sig själva för var de står. Det går inte att leva på sina föräldrars tro, enligt Petra. För henne var det ett självklart och enkelt beslut att välja den kristna tron. När hon skulle börja 9: an konfirmerades hon. Under konfirmationen hade de en ”dödendag”. De var i Öjeby kyrka och fick gå in i kapellet, titta på kylskåpet och sitta i grupper och prata om vad de trodde hände efter döden och hur de kände inför döden. På högstadiet hade de också en temadag om döden runt Halloween. Hon tycker att det är bra att prata med andra om sådana frågor, men dessa dagar innebar inte att hon förändrade sin syn på döden på ett avgörande sätt. Det finns flera faktorer som har påverkat Petras syn på döden. Själva bilden av hur det ser ut i himlen har hon till stor del hämtat från en bok, 90 minuter i himlen. Bilden av helvetet har formats av olika präster. Konfirmationsprästen menade att alla icke-troende skulle brinna i helvetet. Denna tanke var jobbig för Petra och därför blev hon glad när en annan präst från Svenska kyrkan talade om helvetet som en himmel utan Gud.

Petra håller på att skriva ett arbete om självmord bland flickor och undrar över var dessa flickor vill hamna? När hon läser om självmord funderar hon mycket och ställer sig frågor som: kommer den som tar sitt liv till himlen? Hon har inte kommit fram till något svar på den frågan.


Hon påverkas också av samtal med kompisar. Hennes icke-troende kompisar kan få henne att tänka på andra sätt. Vidare påverkas hennes syn på döden av familjens värderingar. Hennes familj är ganska enig om vad som händer efter döden. Erfarenheter av döden har påverkat Petras bild av vad som händer. När anhöriga dör tänker hon mer på döden och vad som händer efteråt. När hennes morfar dog för fyra år sedan, tänkte hon mycket på döden. Då kände hon sig tvungen att tänka mer på var han skulle hamna. Hon har också en bekant på skolan som tog sitt liv i november, en kompis till hennes bästa klasskompisar. Det kändes tungt att hjälpa dem att gå vidare. Hennes kompisar är inte kristna, så det var svårt att säga till dem att deras döda vän kommer till ett bra ställe. Dessutom visste de inte om hon som dog var troende eller inte. Petra tror att synen på döden avgörs av graden av bibeltrogenhet. Hennes kristna kompisar delar hennes bild mer eller mindre, men det finns andra som har en mer strikt syn på himmel och helvete. Hon ser sig som lite mer fri och flummig

Moa


Moas föräldrar är kristna (EFS) och hon har alltid följt med till kyrkan, men hon har inte tänkt så mycket själv på sin tro innan konfirmationen. När hon konfirmerades funderade hon över hur hon ville göra och vad hon egentligen tror på. Hon tycker inte att kristendomen speglas i hennes sätt att leva. Hon har nästan ingen kristen kompis och går i kyrkan ibland, men inte så ofta. Att konfirmera sig var ett lätt beslut att fatta för Moa. Konfirmationen gjorde att det blev fokus på just henne, även om hon hade börjat fundera lite över sin tro innan. Hon minns inte att de pratade något om döden under konfirmationen. Hon går ibland till EFS, ibland till Djupvikskyrkan. Hon vet inte vad som har påverkat hennes bild av döden, men hon tror att hon har formats av föräldrarnas tro. Kanske har hon bra fantasi, tror hon. Hennes syn på döden ändras hela tiden.


Hon har aldrig varit med om att någon har dött, men hon tänker att det nog snart kommer att hända. Den dag det händer, tror hon att det kommer att väcka många tankar om döden. Hon funderar redan över vad som kommer att hända då. Hon brukar tänka att den personen får det bättre sen. Något som hon tycker att det är jobbigt att tänka på är hennes ickekristna anhöriga. Hon hoppas att de får ta ett beslut om de vill bli troende. För henne skulle det kännas bättre om de blev troende, eftersom hon då skulle veta att de också fick det bra. Däremot vill hon inte tvinga på någon någonting, det är jätteviktigt att alla får ta beslut själva.

Är det kört? Blir det bara svart? Då tycker jag att det skulle kännas så jobbigt att tänka så, att det bara skulle ta slut. Man vill ju det bästa för sina anhöriga.


Ungdomars samtal om döden


Olle


Olle pratar om döden hemma, men inte så ofta. Han undviker inte ämnet, men han tycker att det är tråkigt att prata med sina föräldrar och föredrar att samtala med jämnåriga. Om döden pratar han mest med kristna ungdomar, för det tycker han känns mest naturligt. Han vet inte hur andra tycker och tänker och pratar inte om det på skolan, bara i det privata umgänget. De flesta Olle umgås med på fritiden är kristna, men inte alla. Han tror att hans syn på döden skiljer sig från jämnåriga, som inte delar hans tro. Men han tror att alla människor har svårt att föreställa sig att det bara blir svart. Han undviker att prata om döden med personer som har döden i sin närhet. I stället försöker han få dem på andra tankar.

Eva


Eva minns inte att de inte pratat särskilt mycket om döden hemma, även om hon har pratat en del med sin pappa. Även om hon inte pratar mycket med ickekristna jämnåriga vare sig om tro eller om döden, så är hon övertygad om att hennes syn skiljer sig mycket från deras. Hon säger att de tror att efter döden händer inget mer.

Anna


Anna pratar inte speciellt mycket om döden hemma, inte på ett djupare plan i alla fall. Om någon har dött pratar föräldrarna om att de kommit till himlen. De har aldrig sagt att någon kommit till helvetet, oavsett beteende eller tro. Anna har både kristna och ateister som kompisar och ibland pratar de om döden. Hon tycker att det känns både hemskt och spännande att prata om detta. De flesta jämnåriga delar inte hennes bild av döden, tror hon. Ateisterna tror att det tar slut efter döden, men det är inte vad hon tror. Oftast upplever hon att det finns respekt för att alla har sin tro, men inte från alla. ”Attackerad” för sin tro har hon inte blivit själv, men hon tycker att andra blir det ibland. Det är lite tabu att prata om döden, upplever Anna. Döden är ett känsligt ämne eftersom alla känner någon som har dött. Hon tror att många inte vågar säga vad de tycker och hon tror att extrema åsikter kan skada andra. För henne är det viktigt att visa respekt och inte säga saker som sårar andra. Däremot tycker hon att det borde pratas mer om döden, eftersom den påverkar oss jättemycket. Anna har noterat att om någon dör, så pratar alla om hur deras liv har varit, men inte alls om vad som händer med personen sedan.


Petra


Petra pratar om döden med både kristna och ickekristna klasskompisar. Hennes ickekristna kompisar är positivt inställda till religionen och med dem kan hon dela tankar, även om hon tycker att döden är en svår sak att prata om. Hon upplever att hennes ickekristna kompisar hjälper henne att tänka på ett annat sätt och hon tycker att det är skönt att kunna prata om döden utan att bli dömd. I klassen kan hon ibland känna att hon blir ”dömd” för att hon är kristen. Vissa klasskompisar kan vara riktigt elaka. Hon tycker att allt kändes enkelt när hon var barn. Då var alla hennes kompisar kristna och tyckte ungefär likadant. Nu måste hon stå till svars och sätta ord på vad hon tänker. När hennes kompisars vän tog livet av sig pratade de väldigt mycket om döden under en period. Det var viktigt att göra det, men Petra tror att samtalet hade underlättats om kompisarna också varit kristna.

Hon pratar också om döden hemma med familjen, vilket hon tycker är skönt. När någon har dött pratar de om det och tänker att personen är i himlen, det blir tydligt. Petra tycker att döden är tabubelagd. Skälet till att folk inte pratar om döden tror hon är att det är känsligt och jobbigt att tänka på himmel och helvete för någon som sörjer. Om någon som inte tror dör, kommer den personen till helvetet.

Moa


Moa har aldrig pratat om döden med någon på detta sätt, så hon vet inte om någon delar hennes bild av vad som händer. Däremot tror hon att hennes bild av döden skiljer sig mycket från andra jämnårigas. När döden kommer upp tycker hon att de verkar vara rädda och känna obehag inför att tala om det. Själv känner hon inte på det sättet. Det händer att de pratar om döden hemma hos Moa, men det är inte speciellt vanligt. I kyrkan pratar de ibland om döden, framför allt vid påsk, när det handlar om döden och livet. Om en präst säger något tror hon att det är på det viset, men hon tycker att det är viktigt att hon får ifrågasätta. Ibland är det svårt att förstå vad prästerna säger. Moa tycker att döden är tabu. Det är jobbigt att prata om för alla, tror hon. Om till exempel en klasskompis har en anhörig som har dött, är det svårt att veta vad hon ska säga. Hon brukar försöka säga något och sedan känna av om personen i fråga vill prata eller inte. Hon vill inte lägga sig i för mycket, men ändå säga något. Om det gällde henne vill hon inte att folka ska backa och sluta prata. Hon tror att det lätt kan bli på det sättet, eftersom folk är rädda att säga fel.


Ingen vet exakt vad som kommer att hända och alla vill veta, man vill vara säker på vad som händer egentligen.

Rädsla för döden


Olle


Olle är inte rädd för att dö, utan känner snarare en sorts likgiltighet. Skälet att han inte är rädd för döden är att han vet att det inte tar slut, det kommer att bli bättre. Han vill inte dö, men döden skrämmer honom inte. Särskilt mycket tänker han på döden när han passerar en mörk skog i byn där han bor.


Eva


Eva säger först att hon ibland är rädd för att dö, men sedan konstaterar hon att hon egentligen inte är rädd, eftersom hon tror att det kommer att bli bättre sen.

Anna


Anna är inte rädd för döden, bara ibland eftersom hon inte säkert vet vad som kommer att hända. Hon vill inte dö, men hon känner sig ändå ganska trygg. Tron gör att det känns mer tryggt för henne, eftersom den gör att hon i alla fall har en bild av vad som kommer att hända.


Petra


Petra vet inte om hon är rädd för att dö eller inte, men hon vill inte dö. Hon tror att hon kommer till himlen, men hon vet ju inte.


Moa


Moa säger att hon vill leva, men hon känner sig inte jätterädd för döden. Hennes tro gör att hon känner sig trygg.


Dödens inverkan på livet


Olle


Olle hoppas att tillvaron efter döden inte påverkas av det liv han lever idag. Den som tror på Jesus och Gud kommer enligt honom till himlen. Han uppfattar att kristendomen handlar om tro, inte om prestationer. Kristendomen baseras på kärlek och Jesus. Tron gör dock att han håller sig undan från saker som gör honom olycklig, som alkohol, droger och överdrivet sex.


Man kommer till himlen vilka synder man än begår, så länge man ångrar sig.

Eva


Evas vardag påverkas ganska mycket av hennes bild av döden. Hon tror att livet hon lever här påverkar hennes framtida tillvaro. Människor bör leva enligt det som står i Bibeln, men det kan vara svårt att tolka. Det viktigaste i Jesu budskap enligt Eva är att behandla andra människor som du vill bli behandlad själv och hjälpa andra om du kan.

Man ser livet på ett helt annat sätt. Livet är inte slut när man är död här på jorden – det fortsätter.


Man ska leva efter Jesus budskap och jag tror att det påverkar. Jag försöker leva mitt liv så bra som möjligt eftersom jag tror att det påverkar efteråt.


Anna


Annas vardag påverkas av hennes syn på döden genom att hon har bestämt sig för att inte döma någon. Detta är viktigt för henne. Hon tror inte att det går att se alla faktorer som spelar in i en människas liv, därför är det omöjligt att döma. Ingen vet vem som har ett gott hjärta, men handlingarna speglar vad människor tror och ett gott hjärta speglar av sig i handlingarna, säger hon.

Petra


Petra pratade om döden strax innan intervjun, om hur fort det kan gå till exempel i trafiken. Hon tror att hon hamnar på ett bra ställe och detta känns tryggt, men hon tänker inte mycket på döden till vardags. Ibland har hon känt oro över hur det kommer att gå för hennes icke-troende kompisar – ska de till helvetet? Idag har hon dock hittat en tro som känns bra för henne. Även om det är tron som avgör var människor hamnar efter döden, är det viktigt för henne att vara en bra människa.

Det är skönt att veta, att ifall det skulle hända något så vet jag ungefär var jag hamnar.


Man ska ändå leva så gott som man kan och vara en god medmänniska och sätta andra högt i sitt liv.

Moa


Moa tror inte att hennes syn på döden påverkar hennes vardag, de beslut hon fattar eller hur hon handlar. Hon skulle däremot önska att hon tog vara mer på stunder hon har med människor som står henne nära. Hon säger att hon aldrig kan veta om det är sista gången hon träffar någon, även om hon inte kan gå omkring och ta avsked hela tiden. Att ha denna tro gör att hon känner sig trygg, även om hon inte längtar. Hon tror att hon kommer att få det bättre, men det är ett trevligt liv det här också.


Om jag inte visste att någonting bättre väntade, skulle jag tycka att det var jobbigt att leva nästan. Det känns som en trygghet jag har i det.


Man kan försöka vara snäll med dem man har runt omkring sig och tänka på vad man säger. (---) Jag är bara mig själv och sen får vi se hur det går.


6.2 Muslimer


Tillvaron efter döden


Aiza


Aiza har inte funderat mycket på vad som händer efter döden. Hon har lite olika tankar om detta. När hon var liten trodde hon att om hon gjorde något fel, skulle det komma fram när hon dog och då kanske hon skulle straffas. Det kändes inte särskilt jobbigt för henne att tänka på det sättet. Än idag tror hon att allt hon gjort kommer att gås igenom när hon dör. Hon tror att hon kommer att får se sina gärningar framför sig, medan någon sitter framför henne. Vem denna någon är vet hon inte. Straffet hon kan få om hon gjort mycket ont är något obehagligt, men hon vet inte riktigt vad.


Hon tänker sig himlen som en ljus plats, där alla bär likadana kläder. Människorna har fortfarande kvar sina kroppar där. Gud finns i himlen, men hon vet inte om man träffar honom där. Innan det är möjligt att komma till himlen tror Aiza att människorna måste gå igenom ett par saker. Först kommer alla till samma plats, men sedan hamnar människorna på olika ställen beroende på hur de levt på jorden. Hon tror att den som har varit väldigt god och gjort bra saker kommer till en ljus plats, medan den som varit ond och gjort dåliga saker kommer till det andra stället. Den som ångrar sina dåliga gärningar kommer att må dåligt över dessa. De går inte att göra ogjorda, det är så straffet för de onda gärningarna ser ut enligt Aiza. Självmordsbombare är oförlåtliga, anser hon, eftersom de både orsakar sin egen och andra människors död. Hon tror att de kommer att lära sig något efter sin död, när de ser att de som dött i deras attentat kommer till den ljusa platsen, medan de själva hamnar på det andra stället.


Någon sitter bredvid mig och säger se vad du gjorde här.


Alla ser likadana ut, alla är likadant klädda, som i Mecka, vitt.


Abbe


Abbe tror att ingenting händer när man dör. Det som kännetecknar livet är förmågan att tänka och efter döden går det inte att tänka längre, då finns man inte mer. Han tror att ingenting blir kvar av människan, ingen del hamnar någon annanstans. Abbe anser att det är det mest logiska och det enda som stämmer med det han lär sig i skolan och alla upptäckter.


Jag tror att inget blir kvar, det är slut

Jafir


Jafir tror att när någon dör, kommer två änglar och sätter sig på varsin sida, vänster och höger. Den vänstra skriver allt bra personen i fråga gjort i sitt liv och den högra skriver allt dåligt. En annan ängel ställer tre frågor; vem är din gud, vad har du för religion, vem är din profet? De människor som är goda muslimer kan enkelt besvara dessa frågor; Allah, Islam och Muhammed. Hur en människa har levt avgör hur svårt det är att svara på frågorna. Den som levt fel kan inte svara alls, enligt Jafir.


Han menar att de bra och fina sakerna en person gjort finns med och gör att denne trivs i mellanstillståndet. Den som gjort dåliga saker känner att det är jobbigt och tråkigt. Jafir tror att kroppen försvinner efter ett tag och kommer tillbaka till jorden. Var själen hamnar i mellantillståndet, vet han inte riktigt. Kanske är den kvar på begravningsstället. För den som varit god och kunnat svara på frågorna utan problem, blir platsen där själen är en del av paradiset. Den ondes själ får vistas på en plats, som är en del av helvetet, enligt Jafir.


Jafir tror att på den yttersta dagen, när alla dött, samlas djuren på ett område och människorna på ett annat. Människorna är nakna. Jafir vet inte om de känner igen varandra. Gud pratar med varje person, men ingen kan se Gud. Allt i kroppen pratar. Om någon stulit något, talar handen sanning även om munnen ljuger, enligt Jafir. I luften hänger det en lina, som på cirkus. Jafir berättar att alla ska gå över denna lina, till ett mål framåt. De som gjort bra saker i livet går det enkelt för. De som har presterat ”sådär” vinglar och de som gjort onda saker ramlar ner i helvetet som finns nedanför. Både himmel och helvete är uppdelat i olika nivåer, enligt Jafir Han tror att det är möjligt att flytta mellan nivåer och från helvetet till paradiset. Helvetet behöver inte vara ett evigt straff, det går att arbeta sig upp, säger han. Jafir tror att i helvetet får den törstige dricka kokande vatten, som är så varmt att kroppen smälter. Huden har känsel, men om huden försvinner känner man inget. Därför återbildas huden gång på gång, berättar han. Maten i helvetet är jättesur och äcklig.


Jafir tror att paradiset har också olika nivåer, enligt Jafir. Bara Gud kan döma vem som ska hamna på vilken nivå. Profeter hamnar på en nivå, profetens kompisar på nästa, imamer som varit duktiga på att förklara på en annan. De som dör i krig hamnar på en av de högsta nivåerna, men då ska de också ha varit goda muslimer och följt övriga regler. Vanliga människor hamnar på en egen nivå. Jafir tror att det finns ett speciellt ställe längre bort i himlen. Det är ett fint ställe med stjärnor som lyser. Där hamnar människor som utsatts för andras onda handlingar, men som har avstått från hämnd för Guds skull.


Enligt Jafir finns en våg, där människors goda och dåliga handlingar vägs mot varandra. Är det gränsfall, kan personen i fråga gå runt bland alla profeter och fråga om de kan göra något. När personen kommer till Muhammed, tar han emot honom och ber Gud att förlåta. Detta är en av Muhammeds uppgifter, menar Jafir.

Hans bra och fina saker kommer att finnas med honom.


Kroppen försvinner efter ett tag. Vi tror att kroppen kommer från jorden och den kommer tillbaka till jorden.


När de dricker vattnet smälter kroppen.


Safia


Safia har inte bestämt sig för vad hon ska tro om livet efter döden. Hon är inte säker på vad som händer, men hon tror och hoppas att hon kommer till en bättre plats. Kanske vandrar människans själ vidare. För henne är det är viktigt att ha lite hopp, att inte gå och tro att allt bara blir svart. Den bättre platsen, paradiset, är bekymmersfri, men hon tror inte att det behöver vara vattenfall och sånt. Där är det fred och alla är sams. Hon tror att alla kommer till samma plats, det är inte kopplat till människans handlingar på jorden. Ingen kommer till helvetet, enligt Safia.


Jag vet inte om jag har bestämt mig vad som händer när man dör, men jag skulle vilja att man kom till en bättre plats.

Omar


Omar tror att när någon dör, kommer en ängel och ställer tre frågor till den som dött. Vad har han för religion, vem tror han på och vad tror han på. Om svaret blir att han tror på Muhammed, Gud och islam, så uppstår ett lugn. Sedan vet Omar inte riktigt vad som händer, bara att Gud går igenom människans gärningar och hela kroppen börjar prata. De som inte tror rätt hamnar enligt Omar i helvetet, där det finns eld. De troende kommer till himlen, där de hittar allt de kan önska sig. Omar påpekar att kraven för att få komma till himlen är att be, låta bli att göra dumma saker, inte dricka alkohol, inte ha sex före äktenskapet och att ge allmosa. Människans handlingar är centrala. Den yttersta dagen inleds enligt Omar med att solen går upp i fel väderstreck.


Man träffar guden och guden säger du gjorde så och så. Hela kroppen börjar prata och säger vad människan gjorde levande.

Religionssocialisation


Aiza


Aiza är född i Sverige men har sitt ursprung i Tunisien. Hon är uppvuxen i en muslimsk familj, som även om den inte är ”jättetroende” lever ett muslimskt liv. Aiza upplever att hon är lika troende som sina föräldrar. När hon är med sina äldre släktingar, som är mer praktiserande religiösa, anpassar hon sig mer efter deras värderingar.

Aiza vet inte vad som format hennes syn på döden. Hon tror att de tydliga bilder hon har av vad som händer när man dör, kommer de få samtal de haft om döden hemma. Aiza har haft en syster som dog innan hon föddes och hon brukar tänka att systern finns däruppe och vakar över dem. Hon har besökt graven där även hennes syster ligger.

När hon var liten funderade hon inte över döden och visste heller ingenting om den. Hennes farmor gick bort när hon var sex år och då åkte hon till Tunisien och var med på begravningen, men hon förstod inte vad som hänt. När hennes mormor gick bort i höstas tänkte hon desto mer på döden. Hon hade just träffat henne nere i Tunisien. Mormoderns död gjorde henne ledsen och många känslor kom upp. Eftersom skolan just skulle börja och det skulle ha blivit dyrt att resa, fick hon inte följa med på begravningen. Nu kan hon inte längre åka och hälsa på mormodern, vilket Aiza tycker känns tråkigt.

Det enda jag brukar tänka att hon finns där uppe och kollar ner på oss.


Jag vet inte vad jag är, men jag vet att jag är muslim ändå.


Abbe


Abbe kommer från Tunisien och är uppvuxen i en muslimsk familj. Han menar att religionen är friare i Tunisien än i andra muslimska länder. I hans familj är det mamman som är praktiserande troende. Hans pappa har bott i Sverige i ungefär tio år längre än Abbes mamma och lever mer som en svensk gör. Till exempel ber han inte och äter griskött. Men det gör inte Abbes mamma och hon vill inte heller att Abbe ska göra det. Om Abbe är i Tunisien lever han annorlunda, då äter han inte griskött och lever mer som de gör där. Hans mamma tror att den som inte är en god troende hamnar i helvetet. Han vet inte vad hans pappa tror. Abbe tror att människor är religiösa på grund av att de tror så hårt att de inte kan släppa det. De gör vad som helst och ser ingen annan mening. Idag skulle Abbe definiera sig mer som ateist med muslimskt ursprung, än som muslim. Han minns inte vad han trodde när han var liten, men han menar att han lärt sig och fått ett nytt sätt att se på döden.

Abbe går naturvetenskapliga programmet. Han tror att det kan ha en visst inflytande över hur han ser på döden, eftersom han lär sig hur allt fungerar och det är mycket trovärdigare än att Gud har skapat världen. Abbe skulle inte vilja ha en tro på något annat, men det skulle vara skönt om det hände något bra. Det bästa som kunde hända vore att komma till himlen, men han kan inte förstå dem som ödslar tid på ”sånt skitsnack”.


Han har en farfar som har dött. Det var ju inte kul, tycker han, men inte ledsamt heller. Abbe träffade honom i Tunisien varje sommar, men de hade inte träffats så mycket och hade ingen nära relation. Ändå var Abbe ledsen, eftersom hans pappa var ledsen.

Genom att man lär sig hur allt fungerar fattar man att det är lite mer trovärdigt än att Gud skapade världen.


Man får ett nytt sätt att se på det hela tiden.

Jafir


Jafir kommer från Gaza. Han tror att det är Koranen och olika förklaringsböcker som format hans bild av döden. Han har gått nio år skola i Gaza och lärt sig mycket om islam där. Förut bedrevs religionsundervisningen i moskén, men detta har förändrats. Jafirs grundtankar är att det finns en enda Gud, Muhammed är hans profet, att man ska be till Gud fem gånger på dan, fasta på ramadan, ge avgift till de fattiga, resa till Mecka om möjligt. Han skulle själv gärna göra vallfärden någon gång. Under vallfärden försvinner alla dåliga saker människorna har gjort, de blir förlåtna och rena igen. Den som fastar sista dagen på vallfärden får förlåtelse ett år framåt. Alla fel personen skulle ha gjort under nästkommande år försvinner och han börjar på en ny sida, ren och fin. Den som dör under vallfärden, dör ren. Det är ett av de bästa sätten att dö på.


När Jafir var liten visste han inte speciellt mycket om vad som händer efter döden. Han trodde att de som gör bra saker kommer till paradiset och de andra till helvetet.


När man läser Koranen så står vissa såna här saker.


Nu kan jag göra som Gud vill


Safia


Safia är född i Sverige, men hennes familj har sitt ursprung i Iran. Hon är uppvuxen i en muslimsk familj och hela hennes släkt är muslimer. Det är ungefär 20 år sedan hennes föräldrar kom till Sverige av politiska skäl. I framtiden skulle hon vilja besöka Iran, där delar av hennes släkt fortfarande bor. Hennes morfar håller på att göra sig redo för vallfärden och han tycker att det är viktigt för henne att besöka Iran och upptäcka sina rötter. Safia upplever att det är svårt att hålla en bra kontakt på långt avstånd och hon påverkas inte speciellt mycket av de värderingar som släkten i Iran har.

Safia ser inte sig själv som direkt troende och hon är osäker på om hennes föräldrar är det. Hon tror att islam är närvarande i deras tankar, men inte så mycket i handlingarna. Safia är osäker på om familjen är shia- eller sunnimuslimer, men kommer fram till att de är shiamuslimer


Safia tror inte hennes syn på döden påverkats av något, varken av islam eller av föräldrarna. Hon har själv kommit fram till vad hon tror genom att tänka och prata med vänner. Vad föräldrarna tror, vet hon inte. När Safia var liten trodde hon att själen for vidare och att det var någon annans själ hon hade. Hon trodde att hennes nuvarande liv var en konsekvens av vad hennes själ tidigare varit med om. Om det finns någon i hennes omgivning som delar den syn hon har på döden idag, vet hon inte. Det finns många åsikter och hon tror att någon säkert överensstämmer med hennes. Hon tror att många hoppas på en bättre plats, utan att veta exakt hur denna plats ser ut.


Safia tänker mer på döden när någon dör eller på kvällarna, innan hon ska sova. Hon har kommit i kontakt med döden ett par gånger. Nyligen dog Safias farmor. Hon kände inte sin farmor speciellt bra och blev därför inte särskilt ledsen, men hon tyckte inte om att se sina föräldrar ledsna. Safia har också en kusin som dog i en bilolycka, men hon kände inte honom och påverkades därför inte av hans död.

Det är saker jag tänkt själv, inget jag fått från islam eller mina föräldrar. Mest från diskussioner med kompisar.


Visst har de sina tankar om islam, men de har inget speciellt de gör till exempel fastar och sånt. Vi tar väldigt lätt på det.

Omar


Omar är från Irak och är sunnimuslim. När han var liten visste han inget om vad som händer efter döden, men han har lärt sig allt eftersom. Hans bild har formats utifrån Koranen och det hans föräldrar berättar för honom. Även traditioner har spelat in. I skolan i Irak läste de mycket religion, ca tre gånger per vecka och bara om Islam, vilket också har påverkat hans bild. Omars syster delar hans syn och eftersom han tycker att hon är duktig och vet mycket om sådana här saker, är hennes inflytande ganska stort.

Ungdomars samtal om döden


Aiza


Döden är inget Aiza pratar med någon om, vare sig hemma eller någon annanstans. De få samtal hon ändå haft i familjen har påverkat henne ganska mycket. Eftersom hon sällan pratar med jämnåriga om döden, vet hon inte om hennes syn skiljer sig från deras. Aiza tycker inte att döden är tabu, men det är inget de pratar om. När hennes mormor dog var det jobbigt för Aiza, men eftersom hon inte pratade om det var det få som visste vad som hade hänt.


Abbe


Abbe brukar inte prata med någon om döden. Han tycker att han själv kan prata om vad som helst, men han förstår inte riktigt vitsen med att prata om döden.

Safia


Safia pratar en del om döden med sina vänner, men alla vill inte prata om det. Det är inget de pratar om dagligen. En av hennes kompisar kan inte prata om döden utan att få mardrömmar. Safia däremot gillar att spekulera och vill gärna höra vad andra tänker om ämnet. Hon tycker att det är intressant och roligt att prata om döden. Det är spännande att diskutera frågor som det inte finns svar på, som döden och universum, tycker Safia. Ingen vet vad som kommer att hända, men hon tycker mycket om att lyssna till andras teorier och jämföra med de egna. Döden är däremot inget de diskuterar hemma och Safia brukar inte fråga föräldrarna om religion. Hon vet inte heller hur mycket hennes föräldrar vet.


Hon tycker inte att döden är tabu, men när någon har dött har hon svårt att veta hur hon ska hantera det. Eftersom det är svårt att veta om de anhöriga vill prata om det eller inte, tror hon att många undviker ämnet och låtsas som ingenting. Oftast väntar hon på att personen ifråga ska ta upp det som hänt.

För mig är det inget tabu att prata om döden, jag tycker det är intressant, sånt som man själv inte har koll på.


Omar


Omar brukar inte prata om döden och förstår inte varför han skulle göra det. Han vet inte om det är någon skillnad mellan Irak och Sverige, när det gäller hur lätt eller svårt det är att prata om döden.


Varför skulle jag prata om det, det är något jag är rädd för.

Rädsla för döden


Aiza


Aiza vet inte om hon är rädd för att dö. Det är inget hon tänker på till vardags. Lite skrämmande tycker hon att det är, eftersom hon inte vet vad som händer direkt efter döden.

Abbe


Abbe är inte rädd för att dö. Alla dör och det är ingenting skrämmande enligt honom.

Eftersom jag vet att man bara försvinner så är det inget som kommer hända mig … det är naturligt.

Jafir


Jafir är inte rädd för döden, utom någon gång då han missat något viktigt eller gjort något som inte Gud vill, utan att hunnit be om förlåtelse.

Safia


Safia tror att många är rädda för döden, eftersom den är ett mysterium. Men Safia tänker att när hennes dag kommer, så kommer den. Om hon blir rädd att det ska hända något, brukar hon tänka att om hon dör nu, så är det väl det meningen. Hon tror lite på ödet, att livet är förutbestämt, men ändå till viss del möjligt att styra.


Jag tänker att typ när min dag kommer så kommer den.

Omar


Omar tycker döden är obehaglig och han är rädd för att dö. Skälet till att han är rädd är att han inte tycker att han lever som han ska.

Dödens inverkan på livet


Aiza


Aiza tror att hennes syn på döden underlättar tanken på att dö. Hon tänker att om hon gör någon illa, kommer hon få se det efter döden. Det känns lite jobbigt och hon tror att detta kan få henne att tänka om.

Aiza tror att livet är lite förutbestämt. När hennes mamma fick en flicka, som hon så gärna ville ha, och flickan dog, trodde alla att hon skulle få en pojke nästa gång hon var gravid. Men mamman visste att hon skulle få en flicka och det blev så, det var Aiza. Det var nog förutbestämt, tror Aiza.

Det känns jobbigt att få se det och få tänka om, varför gjorde jag inte så här i stället.

Abbe

Abbes syn på döden påverkar hans liv så till vida att han vill prova på så mycket som möjligt. När livet är slut, så är det slut, enligt Abbe.


Jafir

Jafir syn på döden påverkar hans sätt att leva så till vida att han försöker vara en bra person. Han menar att den tid vi lever här är kort jämfört med det andra livet som kommer. Jafir dricker inte alkohol, han ber regelbundet och har inte sex före han gift sig. Han försöker göra rätt, men anser inte att han lyckas till hundra procent. Det är svårt nu för tiden, men han försöker följa rätt väg. Ibland blir det fel, men då ber han extra mycket. Vanliga människor gör fel och då får de be extra mycket om förlåtelse. Målet för Jafir är att försöka göra så mycket bra som möjligt och när det blir fel är det möjligt att be om förlåtelse. En människa kan bara göra sitt bästa.


En god muslim ska enligt Jafir läsa Koranen så ofta som möjligt och dessutom kunna förstå vad som står och koppla det till vår tid. Att vara snäll är också viktigt. Jafir tror inte att Gud är så sträng med reglerna. Den som inte hinner be fem gånger under dagen till exempel, kan be alla böner vid hemkomsten. Vid resor är det möjligt att be i förväg.

Det värsta en människa kan göra är att mörda någon annan. Att dricka alkohol är också förkastligt, menar Jafir, eftersom en alkoholpåverkad kan göra vad som helst. Den som dricker och dödar någon begår två fel; dels att döda någon och dels att dricka alkohol. Det är inte heller tillåtet att vara tillsammans med en tjej, utan att vara gift med henne. Det är inte bara tjejen som får straff, utan även killen. Jafir tycker att det är en vanlig missuppfattning, att killen får göra vad han vill enligt islam, men inte tjejen. Detta är enligt honom helt emot islam.


Jag kan göra så mycket bra saker för Guds skull.


När man dricker, hjärnan är inte på.

Livet tar ju slut någon gång.

Safia

Safia tror inte att hennes vardag påverkas av hennes syn på döden. Hon har noterat att många försöker leva idag, som att de kan dö när som helst. Tankesättet är bra, tycker hon, men för henne är det svårt att tänka på det sättet.


Omar

Omar lever idag mer som svenskarna gör, än som han levde i Irak. Därför är han rädd för att dö. Han upplever en kognitiv dissonans, då han vet hur han bör leva enligt religionen, men inte klarar av att göra det. Han är rädd för att dö, eftersom han inte ber och inte lever som man ska. Omar försöker leva enligt reglerna, men det går inte i praktiken.


6.3 icke-troende

Tillvaron efter döden


Lisa


Lisa tror inte att man bara ligger under marken när man dör, utan att något händer. Det vill hon i alla fall tro. Hon skulle vilja komma till himlen efter döden. Detta tycker hon själv låter lite konstigt, eftersom hon inte tror på Gud. Hon tror att alla hamnar i himlen - något helvete finns inte. I himlen tänker hon att det är lugnt och skönt och alla får träffa sina anhöriga igen. Där är kroppen genomskinlig och lätt, tror Lisa. Det är möjligt att det finns en gudomlig närvaro i himlen, någon som styr, men hon känner sig väldigt kluven till just detta. En del saker som står i Bibeln och Koranen tycker hon låter så pass hårda och känns så fel, att hon inte vill tro på det. Ändå tror hon att det måste finnas någonting som styr i himlen på något sätt. Det är lite svårt för henne att beskriva vad som händer, eftersom hon inte riktigt vet vad hon tror.


Man kan titta ner på jorden på dem som man har kvar där.


Man är lätt och svävar bara runt.

Jag tror inte på någonting direkt.

Emma


Emma tror inte på ett medvetande efter döden. Den som sover är inte medveten om att han sover förrän han vaknar, men den döde vaknar inte. Hon tror inte att något mirakel inträffar och förändrar allt till det bättre.

Det är bara slut. Det finns inga riktiga bevis för någonting.

Lars


Lars har ingen aning om vad som händer efter döden. Det kan vara väldigt mycket och ingen kan veta säkert, enligt honom. Han berättar om att människor som varit nära att dö upplever att de sett ljus och liknande. Lars skulle vilja att något bra händer, men han vet inte exakt vad detta skulle vara. Han är inte emot tanken på att det skulle finnas en Gud. Det kan enligt honom finnas ”någonting” vi inte förstår, men inte nödvändigtvis knutet till en särskild religion. Det finns många religioner, att han har svårt att tro att just den kristna skulle vara rätt. Han ser bra och dåliga saker i alla religioner. Om han själv fick bestämma skulle han komma tillbaka som sig själv, inte få ett nytt liv och glömma sitt förra. Han vill inte ha karma eller bli en ko i nästa liv. Lars tycker att det är svårt att veta om en eventuell tillvaro efter döden påverkas av om någon har levt ett bra eller dåligt liv. På sätt och vis skulle han vilja att genomonda människor skulle få en sämre tillvaro, men inte de som bara gjort någon dum sak.


Någonting händer, men det är inte säkert att man hamnar uppe bland molnen med Gud, men någonting.


Jag hoppas att det inte bara blir svart i alla fall.


Åsa


Åsa tror att det bara blir svart efter döden. När hon har levt sitt liv på jorden dör hon. Ändå tror hon att själen hamnar på ett annat ställe än kroppen, men hon vet inte vart själen tar vägen. Hon har grubblat en del över detta, men inte hittat någon lösning på var själen finns. Åsa är lite kluven till om hon skulle vilja att det fanns en fortsättning. På sätt och vis hoppas hon att det finns ett bättre ställe, men hon ställer sig lite frågande till vad hon skulle göra där. Fick hon välja, skulle hon ändå önska sig en paradistillvaro, där alla är glada. Hon skulle vilja träffa både sin pappa och sin farfar igen, men hon känner sig säker på att det inte blir på det sättet. Det finns inget där ovanför, enligt Åsa, bara moln. Att tro på något annat tycker hon inte är realistiskt. Däremot tror hon på övernaturliga saker.

Man dör och sen händer det inget mer.


Själen försvinner någonstans och kroppen är kvar under jorden.


Vad ska jag göra där uppe, när alla jag älskar är här nere. Sitta och dingla med benen och titta ner på dem och säga åh, vad kul att ni har roligt?


Maja


Maja tror inte att det händer något efter döden. Frågan har ingen större betydelse för henne, men hon förstår att vissa kan finna tröst i tron på en lycklig fortsättning. För henne spelar det ingen roll, eftersom skulle ha någon nytta av den lyckan. Hon tror inte att det finns någon kunskap som förs vidare från detta liv till ett senare.


Tidigare tänkte Maja att det skulle vara häftigt att komma till himlen och träffa alla döda släktingar, som hennes mamma har pratat om. Men ju mer hon tänker på det, desto konstigare tycker hon att det skulle kännas. När de döda släktingarna träffade henne var hon ca sex år och innan hon dör har det förhoppningsvis hänt oerhört mycket. Då har hon själv barn och det skulle bli svårt att hantera alla nya relationer. Hon tycker att det skulle vara jobbigt att komma till himlen och hitta sin plats och förhållande till alla där.

Om jag dör så är jag död, så det spelar inte så stor roll vad som händer.

Jag gillar inte tanken på en Gud som ska vara så fruktansvärt mäktig och styra över allt.

Religionssocialisation

Lisa


Lisa tycker att det är väldigt intressant med religion, men hon betraktar sig som icke-troende. Hennes inställning till Guds existens är enligt henne själv lite problematisk. Hon tror inte att Gud finns, men inte heller att Gud inte finns. Hon tycker att hon förhåller sig neutralt till detta. Hon är inte konfirmerad. Det var ett lätt val, eftersom hon anser att kyrkan inte är hennes ”grej”.

Lisa vet inte om hennes syn på döden skiljer sig från andras, men hon tror inte att många i hennes ålder tror att man bara dör och sen är borta. I hennes familj är uppfattningarna om vad som händer ganska spridda. Hon och hennes syster tror på en himmel, medan föräldrarna inte tror på en fortsättning efter döden. Hon tror att hennes erfarenhet av döden har påverkat hennes syn på döden. I samband med anhörigas död började hon fundera. Tidigare hade hon trott att det inte hände något efter döden, men det kändes så obehagligt att tänka sig att människor hon känt bara skulle ligga under jorden, att hon numera tänker att de kommit till ett annat ställe. Hon hade aldrig tänkt ordentligt på detta förut. Hennes tro har förändrats en del sedan hon var liten. Då trodde hon mer på Gud och himlen, men hon tänkte inte speciellt mycket på det.


Jag har trott förut att man bara dör.


Det är läskigt att tänka på vart den människan har tagit vägen, den människan måste ju finnas någonstans


Då ville jag inte att de bara ligger under marken, utan då vill jag att de är i himlen.

Emma


Emma är inte troende, men hon tror att många kan finna en trygghet i tanken på att det finns något bättre. Hon förstår dem, men tror inte själv. Inte ens som barn trodde hon att Gud finns, vilket hon upplever att många barn gör. Hon är inte konfirmerad, men döpt. Hennes pappa ville inte att hon skulle bli döpt, men det ville mamma. Det irriterar henne att hon blev döpt, eftersom hon hellre hade velat välja själv. Hon konfirmerade inte dopet, men för två år sedan deltog hon i en humanistisk konfirmation i stället för en kristen. Humanisterna tycker att människan har ett behov av tillställningar, även om det inte är religiösa tillställningar. De konfirmerade att de höll på att bli vuxna, i stället för tron. Hennes pappa har gått ut ur Svenska kyrkan och har funderat på att gå med i humanisterna. Emma har diskuterat mycket med sin mamma och tror att en del av hennes tankar kommer därifrån. Däremot har föräldrarna aldrig försökt påverka henne. Hon tycker att det är bra att hennes föräldrar har låtit henne bestämma helt själv vad hon ska tro, utan säga vad de själva tycker. När hon har undrat över saker har hon kunnat fråga dem och de har hjälpt henne att se saker på olika sätt.

Hon har en kompis som är väldigt troende och har troende föräldrar, men hennes kompisar i övrigt är icke-troende. Emma upplever att de flesta inte riktigt vet vad de tror. De tror på ”något”, men de vet inte vad detta något är. Hon tror att många har svårt att bestämma sig för vad de tror. Genom att tro på ”något” får de tryggheten tron innebär, men inga krav och förpliktelser. En muslim måste följa vissa regler, påpekar hon, men detta gäller inte för den som bara tror på ”något”. Emma tror att det handlar om att svenskar är lite lata. Hon tror att det är bekvämt att tro på att något händer efter döden, men själv klarar hon sig utan det. Det känns inte rätt för henne att inbilla sig att det händer något, bara för att det ska kännas bättre, när hon egentligen inte tror det. Hon tror att hennes syn på döden skiljer sig från andras, beroende på uppfostran.

När allvarliga saker händer blir döden mer närvarande i hennes tankar. I somras blev hennes kusin påkörd och hans tillstånd var ganska allvarligt. I övrigt finns det inga händelser som får henne att tänka mer på döden, utan tankarna bara kommer ibland.


Många vill ha någon sorts säkerhet. De vill inte säga direkt att de är icke-troende, utan de vill inte riktigt svara på vad de tror.

Lars


Lars betraktar sig som icke-troende. Hans familj är medlem i Svenska kyrkan, men ingen i familjen går i kyrkan. Han har konfirmerat sig och det tyckte han var roligt, men han ifrågasätter att just den kristna religionen skulle vara den rätta. Lars tror att många i hans omgivning är osäkra på vad som händer efter döden. När han var yngre trodde han att döda hamnade bland molnen och änglarna, men han vet inte riktigt när han slutade tro på det viset. Lars vet inte varför han tror som han gör idag, men han tror att konfirmationen förändrade hans syn på vad som händer efter döden. Döden är med i alla filmer, vilket också kan ha påverkat hans bild av döden. När någon i omgivningen dör tänker han mer på döden, men i övrigt funderar han inte speciellt mycket på det. Han såg sin gammelmormor och gammelmorfar när de var döda. Det kändes konstigt för honom att se dem och han vet inte om det gjorde det lättare för honom att bearbeta sorgen. Däremot kunde han konstatera att det syntes att de var döda och inte bara sov, vilket kan ha påverkat hans bild av döden.


När man ser en död människa, ser man att de ser tomma ut på något sätt

Åsa


Åsa betraktar sig som icke-troende. Hon tycker att de som ber varje kväll är lite löjliga. Ingen i hennes familj är troende överhuvudtaget, men de är döpta. Åsa tror att alla tror på något, men inte nödvändigtvis på Gud. Själv slutade hon att tro på Gud när hon bodde hos en extremt troende fosterfamilj, där de bad varje kväll, inte fick svära eller ha armbågar på bordet. Där bestämde hon sig för att kristendomen inte är något för henne.


Åsa tror att hennes pappa och hennes bror har format hennes bild av döden. Hennes pappa var ateist när han levde och brodern är stenhård ateist idag. Han tycker att Åsa är jättefjantig som är rädd för mörkret, tror på spöken och allt övernaturligt. Broderns åsikter har gjort att hon idag inte tror på något, som hon inte sett med egna ögon. Ändå är hon är rädd för att vara ensam hemma. När hon är ensam och det är mörkt tycker hon sig se och höra saker. Hon ligger stel som en pinne och hjärtat slår snabbt. Då brukar hon ringa till sin bror och be honom prata med henne. Åsa är övertygad om att det finns något övernaturligt, men hon tror inte att döda människor hemsöker henne och att det är deras vålnader hon ser.


Åsas pappa dog när hon var tio månader gammal och hon har bara ett minne av honom. När hon var liten förstod hon inte riktigt vad döden innebar. Då trodde hon att hennes pappa var i himlen, men idag har hennes bild förändrats. I 10-11-årsåldern började hon kritiskt granska och ifrågasätta sin tidigare bild.


Åsa tänker på döden ibland i trafiken. När någon dör tänker hon också mer på döden. För åtta år sedan dog hennes farfar, som stod henne nära. Hon har fortfarande inte fått grepp om att han är död. När hon åker förbi hans lägenhet tänker hon att hon ska gå in, men sen kommer hon på att han är död. Hans död var jobbig för henne och har påverkat hennes bild av döden.

Åsa har ingen aning om hennes syn på döden liknar andra jämnårigas syn. Däremot vet hon att de andra i hennes familj har samma syn på vad som händer efter döden. Hon tror att familjen, media, kompisar och erfarenheter bidrar till att forma individers uppfattning om döden.


Jag ser saker röra sig, jag ser vålnader och jag hör ljud som egentligen inte finns.


Jag tror på övernaturliga saker, men jag kan inte förklara vad det är.


Pappa satt uppe på ett moln, skrattade åt oss och dinglade med benen och hade skitkul.

Maja


Maja har dåliga erfarenheter av kristna människor, vilket har gjort att kristendomen är den religion hon kritiserat mest. Kristendomen har följt med Maja sedan barndomen. Som liten trodde hon att det fanns en Gud, som såg till att hennes farmor och ödlan hon hade som barn har det bra i himlen. Vem som härskade i himlen var inte speciellt viktigt. Hennes inställning förändrades gradvis. Idag har hon läst en del om buddhism och även om hon inte gillar allt, så finns det saker hon tycker är vettiga. Hon betraktar sig som icke-troende och tycker att det känns naturligt att ha den inställningen. Enligt Maja finns det ingen anledning att fundera så mycket över vad som händer efter döden. Det finns inga bevis för att något kommer att hända, menar hon. Händer det något får hon ta ställning till det då, men ingen har träffat folk som dött. Hon tycker att det är viktigare att fokusera på andra saker än vad som händer efter döden. Människor som dör kan inte göra så mycket åt det, menar hon.

Maja hade inte tänkt speciellt mycket på döden innan denna intervju. Hon känner inte till någon i närheten som delar hennes tro. Hon betraktar sin mamma som icke-troende, men mamman tror ändå att hon ska återförenas med sina döda släktingar efter döden. Maja har märkt att många, även ickekristna, tror på en himmel, där de får det bra och träffar släktingar igen. Hon tror att det beror på oviljan att acceptera att de träffat sina kära för sista gången. Dessutom vill de se sig själv komma till ett lyckligt ställe, som ska vara ännu bättre än här. Då spelar det inte speciellt stor roll att de dör. Maja tycker att himlen och att träffa släktingar låter jättebra, men när hon är död är hon ändå borta. Hennes familjeförhållanden har förändrats, vilket också har påverkat hennes bild av en eventuell tillvaro i himlen. Hon märker att det inte är samma ”mamma, pappa-grej” längre och nu tycker hon att det skulle vara jobbigt att komma till himlen och sätta sig in i alla nya familje- och släktskapsförhållanden.

När någon närstående dör tänker Maja lite mer på döden. Hennes morfar dog efter att ha varit svårt sjuk för några år sedan och då tyckte hon att döden kom som en befrielse. Det är jobbigt för människor att folk i deras närhet dör, menar Maja. Däremot vet hon inte om det gynnar de efterlevande att veta om den som dött mår bra eller inte. Det förändrar inte att den som dött är borta, något som de efterlevande inte kan göra något åt.

Ungdomars samtal om döden


Lisa


Hon pratar inte mycket om döden, så hon vet inte om det är någon i hennes närhet som delar hennes syn. Med kompisar pratar hon, men det är inget vardagsämne. De har pratat lite om döden inom familjen, men de delar inte syn. I övrigt pratar hon inte med många om detta ämne. Hon tror att folk är rädda för att prata om döden, att det är lite tabu.


Emma


Emma har pratat mycket om döden hemma med familjen, men det har handlat mest om vad hon tycker. Hon har också diskuterat med andra, men döden är inte ett ämne som hon ofta pratar om med sina vänner. I hennes klass finns en kristen kille, som hon brukar diskutera mycket med. Hon vill gärna ha perspektiv från andra håll och tycker att det är viktigt att pröva sina åsikter för att kunna stå för dem. Under den humanistiska konfirmationen pratade de om döden och Emma tycker att det var väldigt intressant att få höra andras åsikter.


Hon tycker inte att döden är tabu. När en klasskompis mamma dog i cancer, pratade de om det i klassen och alla fick komma till begravningen. Öppenheten gjorde att alla kunde vara med och trösta kompisen. Emma tror att många ändå backar och tänker att sörjande människor vill vara ifred. Detta tycker hon är synd, eftersom det är ett viktigt ämne att diskutera.


Det kommer ändå alltid hända förr eller senare och det är någonting man bör prata om, för det är ganska jobbigt om någon nära dör.

Lars


Lars brukar prata om döden när någon har dött, men det är inget han pratar ofta om. Med sina kompisar pratar han om döden ibland, men inte ”varje helg direkt”. När han träffar människor som sörjer tycker han att det är lätt att undvika att prata om döden, om han inte står så nära. Vad han säger beror på hur personen i fråga reagerar.

Åsa


Åsa pratar om döden med sin familj, mest med brodern. Det är inte allvarliga samtal, utan ofta skämtar de om döden och om deras pappa i himlen. Med jämnåriga pratar hon inte om döden eftersom det är ett känsligt ämne. Hon har inte pratat med någon utanför familjen om detta. Om en klasskompis har en anhörig som har dött, undviker Åsa att prata om det. Bara om hon har nära kontakt med någon, känns det okej att öppna sig. Andra vågar inte fråga något om hennes pappa av rädsla för att tränga sig på, men eftersom hon var så liten när han dog är det inget problem för henne. Hon bearbetar saker genom att prata och hon skulle vilja att folk lyssnar på henne, om hon vill prata. Hon tror att döden är tabu för att ingen vet vad som händer efteråt och för att döden lämnar så stor sorg hos dem som är kvar.

Man vet inte riktigt hur folk bearbetar sorg.

Maja


Maja märker att många kompisar tycker att det är jättejobbigt att prata om döden. Döden är något de skjuter så långt bort som möjligt. För Maja är det en självklar sak och inte speciellt mycket att diskutera. Hon tycker inte att döden är tabu, men hon hoppar gärna över ämnet. Själv tycker hon att det är svårt att bemöta sörjande människor och hon skulle vilja ha redskap för detta. Hon känner sig som en idiot, när hon står och klappar en sörjande på axeln utan att prata om vad som hänt, samtidigt som hon känner sig osäker på om det är bra att i alla lägen älta sin sorg. Maja tycker att det är lättare att hantera att någon som står henne nära sörjer, då kan det vara bra att prata minnen och liknande. Som utomstående skulle hon också vilja bidra, men då vet hon inte hur hon ska göra.


Det är inte behagligt att prata om döden.

Rädsla för döden


Lisa


Lisa är mer rädd för döden idag, än när hon var liten. Orsaken till att hon är rädd för döden, är att hon inte vet vad som händer. Hon vill inte tro på att man bara hamnar under jorden, att det bara slut, vilket kanske är vad hon skulle komma fram till genom att läsa fakta. Det kanske är för att det ska kännas lättare hon vill tro på en himmel, det känns lättare då. Hon tror att troende människor känner ett lugn, eftersom de tror sig veta vad som händer efter döden medan andra är ovetande. Lisa tror att rädslan för döden är störst bland unga människor, och att äldre har lättare att acceptera döden. Skälet till detta enligt Lisa är att äldre människor har levt en större del av sina liv.

Man kanske bara hamnar under jorden, och det känns ju inte kul … Att det är som att man sover, det känns läskigt.


Nu är nog den tid då man är mest rädd. Vi har just börjat våra, så det känns läskigt att det skulle kunna ta slut.

Emma


Emma tror inte att hon är rädd för döden. Det är inte speciellt skrämmande.

Är man nöjd med sitt liv är det inga problem.

Lars


Lars går inte omkring och är rädd för döden, även om han inte vill dö. Han är rädd för att drunkna.

Åsa


Åsa är rädd för att dö och vill inte dö nu, eftersom hon inte tror att det händer något sen. Det är både själva döden och det som händer sedan som skrämmer henne. Hon tycker om att leva. Om hon dör tappar hon allt hon har här och försvinner bara.

Maja


Maja tycker att döden är skrämmande på ett sätt. I mörker är hon rädd, men mest att någon ska komma fram och skrämma henne. Samtidigt tänker hon att när hon är död är det över för hennes del. Då är hon redan borta, vet inget och kan inget påverka. Maja är mest ledsen för dem som hon lämnar efter sig, eftersom hon förstår att de kommer att ha det jättejobbigt

Det är ju ändå så pass långt ifrån, det är inget vi kan göra något åt och det kommer bara att hända.


Livspåverkan


Lisa


Lisa tror att när hon har levt sitt liv kommer hon att acceptera döden, men nu är hon mest rädd. Hon tror att de kristna lever annorlunda, i alla fall hennes kristna kompisar. De dricker inte och de är lugna. Detta påverkas hon av, även om hon inte riktigt vet vilka som är kristna.


Hennes vardag påverkas inte mycket av hennes syn på döden, tror hon. Däremot har hon funderat över hur hennes liv idag påverkar tillvaron efter döden. Hon blir lite orolig av att läsa om religioner och att människor straffas efter döden, om de levt ett dåligt liv. Det är jobbigt för henne att läsa om hur hon ska leva och upptäcka att hon inte lever på det sättet. Detta får henne att tänka att hon ska ägna sig åt lite viktigare saker, som att hjälpa andra. Därför tror hon att tankarna på vad som händer efter döden kanske ändå påverkar henne. Hon påverkas av Bibelns budskap och detta budskap har fått henne att agera annorlunda, men inte bara på grund av rädsla för vad som händer efter döden.


Enligt Bibeln lever man syndigt, typ ute och dricker, är lite crazy, och då får man lite ångest för det. I och för sig håller ju alla ungdomar på så.


Emma


Emma anser inte att hennes vardag påverkas av hur hon ser på döden. Hennes kusin dog av ett hjärtfel när hon var ganska ung. Insikten att människor plötsligt kan dö har fått Emma att undvika konflikter med familj och vänner. Hon försöker ta vara på det liv hon har, eftersom hon inte tror att det händer något när hon dör.

Just nu känns det bra. Jag vet att jag kommer att dö en dag, men då har jag i alla fall försökt göra det bästa av mitt liv.


Livet är ganska kort, så om man lämnar någon och far till exempel till skolan, ska man försöka att inte ha bråkat innan, eftersom vad som helst kan hända jättefort.


Lars


Lars anser inte att hans vardag påverkas av hans syn på döden. Möjligtvis gör hans brist på rädsla att han tar större risker, än han hade gjort om han varit mer rädd.




Ifall jag var jätterädd för döden hade jag säkert gjort allting på något annat sätt eller varit försiktigare.

Åsa


Åsa tror inte tror att det händer något efter döden, vilket påverkar hennes liv till viss del. Hon vill göra så mycket som möjligt av sin tid och känner ibland frustration när tycker att hon använder tiden på ett dåligt sätt. Däremot tycker hon inte att hon gör extrema saker för att ta till vara på tiden. Att hon inte tror på en fortsättning gör att hon ibland känner att livet saknar mening, även om hon tycker om att leva.

Samtidigt så är det lite meningslöst att leva också, med tanke på att det enda vi gör hela livet det är typ att först går man skola, sen arbetar man, sen gör man ingenting och sen dör man. Det är som en ond cirkel hela tiden. Det går ut på att vi ska föröka oss och göra ingenting.


Maja


Maja tror inte på en fortsättning efter döden. Därför försöker hon vara medveten om det som är nu. Om det händer något sedan, tar hon ställning till det då. Det vore annorlunda om hon visste att det händer något efter döden och att hon kunde påverka det, men hon tycker ändå att det vore konstigt att förbereda sig för ett annat liv. Hon liknar det vid att hon idag, som ung student, skulle gå omkring och förbereda sig för livet som pensionär. Maja tycker att det är viktigt att acceptera döden. I stället för att oroa sig för vad som händer försöker hon leva ett så gott liv som möjligt idag.

Just nu är det som räknas och jag måste leva efter mina egna ideal så mycket som möjligt.


När man är död är det över och då kan man inte göra något. Jag kan inte förbereda mig för döden, det är livet jag måste förbereda mig för.


Det finns andra saker man kan lägga fokus på än vad som händer efter döden.


7. RESULTATDISKUSSION


Resultaten från intervjuerna diskuteras här utifrån samma rubriker som i föregående kapitel, Tillvaron efter döden, religionssocialisation, samtal om döden, rädsla för döden och dödens inverkan på livet. Inledningsvis diskuteras resultaten för respektive grupp separat och därefter jämförs resultaten från våra tre informantgrupper.

7.1 Kristna


Informanterna


Våra fem kristna informanter kommer alla från en kristen bakgrund. De är med i olika samfund: EFS, Svenska kyrkan och Pingstkyrkan. För flera av dem blev konfirmationen ett avstamp, då de själva aktivt valde tron i stället för att bara följa i sina föräldrars spår. De flesta deltar i någon form av ungdomsaktiviteter i kyrklig regi.

Tillvaron efter döden


Gemensamt för de kristna ungdomarna är att de är övertygade om att livet fortsätter efter döden. De hoppas komma till en himmel, som beskrivs i positiva ordalag som en ljus tillvaro i Guds närhet. De som inte har varit troende riskerar alla kristna informanter att hamna på ett annat ställe, ett sorts helvete eller en kontrahimmel. Bilden av denna plats är mer varierande och mer förknippad med obehag. Fyra av dem tycker att ordet helvetet låter hemskt eller dramatiskt och två av dem uttrycker olust vid tanken på att icke-troende vänner och anhöriga kan hamna där. Helvetet kan innebära allt från att det tar slut, en fortsättning på detta ytliga liv, en himmel utan Gud eller en brinnande sjö av svavel. Noterbart är dock att tre av dem anser att denna plats inte behöver vara hemsk och att de hoppas att Gud är barmhärtig mot dem som hamnar där.


Hur stämmer då denna bild med den traditionella synen inom kyrkan? Eftersom två av informanterna refererar till bilder av eld och en av dem pratar om en konfirmationspräst som sagt att de icke-troende ska brinna, kan vi se att bibelns ord om elden är levande hos unga kristna idag. Det är dock tydligt att den kritik av helvetet som kom i och med upplysningsfilosoferna, har satt sina spår. Deras kritik bestod huvudsakligen av två argument: motsättningen till Guds seger över ondskan och att helvetet är oförenligt med en god Gud. En av informanterna säger att bilden av helvetet som eld och svavel inte stämmer med ”den Gud hon känner”, vilket vi tycker överensstämmer med upplysningsfilosofernas andra argument. Att kyrkan talar mindre om helvetet idag verkar ha satt spår hos våra informanter. De upplever ordet som fruktansvärt och dramatiskt, men de tror ändå allihop att det finns ett sämre ställe, ett alternativ till himlen. De använder gärna eufemismer, vilket kanske är en effekt av det minskade användandet i kyrkan. Att tala om himlen är lätt för dem, men helvetet innebär en form av kognitiv dissonans. De har svårt att acceptera att en god Gud straffar människorna på detta sätt och synen på straffet verkar stämma dåligt överens med deras värderingar i övrigt. Helvetet lever snarare kvar i andlig form. Den undersökning från 2003, som vi refererar till tidigare, visar att bara 47 % av de troende kristna i Sverige tror på ett helvete. Detta resultat skiljer sig från vår undersökning, där alla kristna tror på en mörk sida. Kanske beror skillnaden på tolkningen av ordet helvete. De 53 % av de troende kristna, som enligt undersökningen inte tror på ett helvete, kanske avser den klassiska helvetesbilden, med eld och svavel. Om så är fallet, är skillnaden mellan våra informanter och de som deltog i undersökningen, mindre. I avsnittet ovan om synen på evig död i kristendomen, presenterade vi tre olika perspektiv som är vanliga i dagens svenska kristenhet. Ett synsätt är att Gud tar mot alla, oavsett tro och gärningar och inget helvete existerar. Ingen av våra informanter sällar sig till denna uppfattning. Ett annat vanligt perspektiv är att de som inte tror på Jesus upphör att existera efter döden. Här finner vi Olle i vår undersökning, som tror på en sorts villkorlig odödlighet. Det tredje perspektivet innebär att helvetets eld är en rening, varefter människan kan komma till himlen. Detta perspektiv finner inget gehör i vår informantgrupp. Kanske är orsaken till den spridning som finns bland våra informanter en effekt av att kyrkan tystnat. När det talas mindre om helvetet utvecklar ungdomarna sina egna tankar. Önskan om att det inte behöver vara ett dåligt ställe är tydlig, vilket skulle kunna vara en effekt av att de har många icke-troende i sin omgivning. Att tänka sig dessa på en hemsk plats är jobbig och vi tror att detta påverkar bilden av helvetet. Eftersom alla utom Anna är övertygade om att det är tron som avgör vilka som kommer till himlen, behöver ingen av våra informanter oroa sig för egen del. Därför tror vi att omtanken om anhöriga spelar stor roll för hur bilden av helvetet utformats hos våra unga informanter. När det gäller kopplingen till Bibeln är den något selektiv. Paulus skrev om domen, när alla ska dömas efter sina gärningar (Rom 12:5-9), men denna tanke finner litet eller inget stöd hos dessa kristna ungdomar.

Religionssocialisation


Bilden av vad som händer efter döden kommer från flera olika håll. Kristna ungdomsmöten, Bibeln, tavlor, präster, predikningar, föräldrar, föräldrars kompisar och fack- och skönlitteratur är faktorer som informanterna själva uppfattar att de påverkats av.

Samtal om döden


De pratar inte mycket om döden hemma, men de tror att de delar synsätt med resten av familjen. Lättast är det att prata med andra kristna kompisar, men två informanter pratar också med ickekristna kompisar. Alla tror att deras bild av döden skiljer sig från andra jämnårigas syn. Att prata om döden är tabu av flera olika skäl, upplever informanterna. Särskilt mycket tänker de på döden i samband med anhörigas dödsfall.


Rädsla för döden


Ingen av dem känner stor rädsla för döden, även om en viss osäkerhet om vad som händer finns. Alla uppger att tron innebär en trygghet och att de själva kommer till ett bättre ställe efter döden.

Dödens inverkan på livet


Synen på döden påverkar deras liv på lite olika sätt. Att tro på en fortsättning förändrar hela livet, de undviker att döma någon, de försöker leva som goda människor och ta vara på stunderna med de närstående samtidigt som det innebär en stor trygghet att tro på ett liv efter detta.

7.2 Muslimer


Informanterna


Våra fem muslimska informanter kommer alla från muslimska familje- och släktförhållanden. Praktiserandet av religionen varierar dock kraftig mellan informanternas olika familjer. Tre av informanterna är födda i Sverige, medan två relativt nyligen anlänt hit. Två av informanterna har sitt ursprung i Tunisien och de övriga i Irak, Iran och Gaza.


Tillvaron efter döden


Informanterna har en mycket skiftande bild av vad som händer efter döden. En utmärker sig genom att ha tagit ställning mot en tro på att något händer efter man dött. Han har följaktligen inte heller någon bild av vare sig himmel eller helvete. Men övriga informanter tror alla på någon form av liv efter detta och har en bild av någon sorts himmel eller ett paradis. Tre stycken menar att de kommer att ställas till svars för sina handlingar och har en tydlig bild hur detta kommer att gå till. Bilden av paradiset eller himlen är mer diffus, men den beskrivs som ljus och bekymmersfri. Dessa tre beskriver också en plats som står till konstrast mot detta. Tre benämner den som helvetet medan en annan inte kan precisera exakt vad det är. Gemensamt är att det är en mörk, ond plats och eld förekommer i flera beskrivningar. Fyra av informanterna ser en tydlig koppling mellan hur vi lever vårt liv på jorden och det liv som följer efter detta. De menar att våra handlingar i varierande grad är avgörande för var vi hamnar och hur vi får det i livet efter detta. Vad som är rätt sorts handlingar benämns överlag som att vara en god människa som utför rätt sorts handlingar.

Hur stämmer då våra muslimska informanters bild av tillvaron efter detta med den traditionella muslimska bilden? De informanter som har kommit till Sverige på senare år, Jafir och Omar, uppvisar största likheter med den traditionella muslimska bilden av himmel och helvete. Deras synsätt visar tydliga drag från såväl Koranen som traditionen och liknar till stor del den bild som vi presenterar i avsnittet om synen på döden i islam. Hos en av våra informanter, Aiza, är det tydligt att hon influerats av det muslimska tänkandet. Hennes bild av tillvaron efter döden uppvisar likheter med det vi skriver om i bakgrunden och det är uppenbart att hon har tagit del av dessa tankar, även om hennes bild är mer fragmentarisk. Abbe och Safia, som har mindre koppling än övriga till sin muslimska identitet, uppvisar också minst likheter med den traditionella muslimska bilden av döden.


Religionssocialisation


Det skiftar kraftigt vad informanterna tror har format deras bild av döden. Det är inte alltid de är medvetna om vilka faktorer som kan ha varit avgörande, men det gemensamma som återkommer är familjen. Annars är religiösa skrifter, skola, fritid och diskussioner med kompisar viktiga faktorer.


Vi kan tydligt se att de informanter som nyligen kommit till Sverige påverkas mest av islams synsätt. Övriga tycks i varierande grad blanda muslimska föreställningar med egna tankar och föreställningar som finns i det omgivande svenska samhället.

Samtal om döden


Döden är inget våra muslimska informanter pratar om hemma, och det är inte alltid de vet om någon i deras familj delar deras syn. Det är inte heller vanligt att de pratar om döden med sina kompisar även om de inte upplever det som tabubelagt så länge ingen drabbats personligen.

Dödens inverkan på livet


Informanternas vardag påverkas av deras syn på döden i de allra flesta fall. Eftersom de ser en tydlig koppling mellan vad de gör i detta livet och livet som väntar så försöker de leva som man ska och göra gott. Det upplevs dock inte av alla som helt enkelt

Rädsla för döden


Svårigheten att leva som de tycker att de borde kan medföra en rädsla för att dö, men också det varierar mellan informanterna. En uppger att han inte känner någon rädsla för att dö, medan en annan uppger att han är direkt rädd eftersom han inte tycker att han lever som han ska. Övriga anser att det är skrämmande, men inget de tänker på till vardags.


7.3 icke-troende

Informanterna


Våra fem informanter utgör en ganska heterogen grupp. Alla betraktar sig som icke-troende, men de uppvisar ganska stor variation i hur de ser på vad som händer efter döden. Ingen har föräldrar som är aktivt religiösa. En har konfirmerat sig och en har genomgått en så kallad humanistisk konfirmation. Två har negativa erfarenheter av kristna människor, vilket de tror kan ha påverkat deras bild av religionen.


Tillvaron efter döden


Synen på vad som händer efter döden varierar stort i gruppen. Tre stycken tror att det tar slut när man dör: en sömn man inte vaknar från eller att det bara blir svart. En kille har ingen aning om vad som händer, men hoppas att det är något bra. En tjej hoppas och vill tro på att alla kommer till himlen när de dör. Himlen är en ljus plats där hon får träffa sina anhöriga. Hon varken tror att Gud finns eller att Gud inte finns. Tre informanter känner sig lite kluvna till vad de skulle vilja händer efter döden. Problem som skulle kunna uppstå i himlen är dels att måsta lämna alla de älskar på jorden och dels att bestämma i vilken relation de står till alla människor i himlen.


Det går inte att kategorisera våra icke-troende informanter enligt de ickereligiösa livsåskådningar vi presenterar i bakgrunden. Ingen uttrycker att de har någon specifik ickereligiös livsåskådning, även om en av dem har genomgått en humanistisk konfirmation.

Religionssocialisation


Faktorer som påverkar synen på döden är föräldrar, uppfostran, erfarenheter av döden, syskon och konfirmation. Samtliga informanter tycker att det är svårt att veta vad jämnåriga tror. De uppfattar att många tror på ”något”, vilket enligt en tjej leder till att man får den trygghet som tron skapar, men slipper de krav som följer med de etablerade religionerna. Bara en i gruppen har samma syn som sina föräldrar, medan två har en annorlunda bild. Övriga är osäkra på vad föräldrarna tycker.


Samtal om döden


De pratar inte särskilt mycket om döden överhuvudtaget. Alla i gruppen funderar mycket över döden när anhöriga dör. Även om alla noterat att folk ogärna pratar om döden och är osäkra på hur de ska bemöta sorg, så har de olika syn på huruvida döden är tabu eller inte. Rädsla att tränga sig på, osäkerhet inför att bemöta sörjande människor och ovissheten om vad som händer efter döden är orsaker till att människor ogärna talar om döden.


Dödens inverkan på livet


Deras liv påverkas i varierande grad. En tjej känner sig orolig för att hon inte tycker att hon kan leva upp till de ideal som förmedlas i till exempel Bibeln. Hon tycker att det är jobbigt att läsa om de straff som religionerna beskriver och försöker aktivt leva ett bättre liv. En tjej försöker att leva efter sina ideal i så stor utsträckning som möjligt, men tycker att det är konstigt att gå omkring och förbereda sig för ett annat liv. Två informanter betonar att de försöker göra det bästa av sitt liv och ta vara på tiden. En av dem vill alltid skiljas som vän, eftersom livet är så kort. En kille tror att han kanske skulle vara mer försiktig om han hade en annan syn på döden.


Rädsla för döden


Två av de fem informanterna upplever att de är rädda för döden, medan tre inte känner sig särskilt rädda. Av de två som är rädda för döden, är en rädd för att hon inte vet vad som ska hända, medan den andra är rädd för att hon vet att ingenting händer.

7.4 Jämförelse


Informanterna


Generellt sett kan vi konstatera att det finns lika stora skillnader inom varje grupp, som mellan respektive grupp. Den kristna gruppen är den mest homogena och har minst skillnader sinsemellan, medan den muslimska gruppen egentligen har två tydliga grupperingar inom sig. Tre av informanterna är födda i Sverige och uppvuxna, visserligen i muslimska familjer, men i en svensk kontext. Två av de muslimska informanterna har relativt nyligen bosatt sig i Sverige och har sin uppväxt i arabiska kulturer. Egentligen skiljer sig dessa två grupperingar åt lika mycket som om vi jämför de olika grupperna mellan varandra. De icke-troende utgör ingen enhetlig grupp, utan har skiftande förställningar. Slutsatsen vi drar av detta är att vi tycker oss se, att orsaken till hur våra unga informanter ser på döden inte alltid är beroende på vilken tro de har, utan kanske mer på den sociala kontexten. Den omgivande miljön är en av de viktigaste faktorerna när vi formar vår syn på livet efter detta.

Tillvaron efter döden

Synen på himlen är på många sätt lika. Alla troende, såväl muslimer som kristna, tror på en himmel som är ljus och behaglig, precis som den beskrivs i bakgrunden i de båda religionerna. Bilden av himlen förekommer även hos dem som säger sig vara icke-troende, men då mindre uttalad och mer diffus. Det som skiljer muslimer och kristna åt är deras tro på vad som gör att en människa kommer till himlen. Precis som vi beskriver i bakgrunden, är muslimerna mer inriktade på att de gärningar vi utför här på jorden är avgörande, medan de kristna tar mer fasta på själva tron. Den som tror kommer enligt dem till himlen, oavsett hur den personen har levt.

I bakgrunden beskrivs det muslimska helvetet som fylld av eld och fasor. Det stämmer väl överens med hur de två muslimska informanter, som inte vuxit upp i Sverige, ser det. De har också den tydligaste bilden av helvetet. Annars skiljer sig synen på helvetet sig åt på flera plan. Gemensamt för de kristna och övriga muslimer är att de tror på någon slags motpol till himlen, men de vill inte gärna kalla det för ett helvete. Det verkar finnas ett stort motstånd för just helvetesbegreppet, något som stämmer väl överens med vår bakgrundsbeskrivning. Ingen av de icke-troende tror på något helvete. Våra icke-troende informanter har alla växt upp i en miljö där religion har representerats av kristendomen, vilket innebär att de själva i egenskap av icke-troende riskerar att hamna i helvetet. Detta vill de inte tro på.

Religionssocialisation

I enlighet med vad vi skriver tidigare om ungdomar, identitet och livsfrågor, kan vi konstatera att våra informanter utan tvekan har uppfostras till att reflektera och skapa egna ställningstaganden. På samma sätt som de kan välja vilket yrke och utbildning de vill ha, kan de välja vad de vill tro. Detta tror vi innebär en frihet för många, men det kan också uppfattas som lite skrämmande. Om ingen säger vad jag ska tro, hur ska jag då kunna veta vad som är rätt? Våra icke-troende informanter har till stor del utformat sin egen ideologi, där vissa inslag är lånade från någon av de etablerade religionerna, medan andra tankegångar är deras egna. De har självförtroende nog att våga botanisera bland existerande trosföreställningar och välja det som tilltalar dem. De kommer vanligtvis från ickereligiös miljö och har inte socialiserats in i någon religion. Bara en av de icke-troende är uttalat rädd för ett straff, men hon är också den som tydligast knyter an till kristendomens tankegångar. Även de kristna och muslimska ungdomarna vågar i viss utsträckning själva välja hur de ska tolka sin religion, vad de tror. De muslimer som tydligast socialiserats in i islam, är de som ifrågasätter sin tro minst. De har en tydlig bild av himmel och helvete och ifrågasätter inte dess riktighet, bara i viss mån sin egen förmåga att leva upp till islams ideal. Vi tror att Koranens särställning inom islam gör det naturligt att inte ifrågasätta det som står där. De kristna ungdomarna verkar inte ha samma relation till Bibeln, eftersom de ser att till och med präster ifrågasätter och tolkar det som står där. Vi tycker att ungdomarna reflekterar om sin syn på döden på ett otvunget sätt, som ger oss en bild av att döden är ett ytterst intressant ämne för dem. Detta stämmer väl överens med Hagevis slutsats att ungdomar i Sverige idag har ett stort intresse för religions- och livsåskådningsfrågor, trots att de lever i ett sekulariserat samhälle.

En likhet mellan samtliga informanter, som stämmer bra med det Frisén skriver om ungdomars identitetsutveckling, är att de inte bara tagit intryck fån sina föräldrars syn på döden, utan i varierande utsträckning sökt andra förebilder än föräldrarna. Här är andra jämnåriga den största influensen, men även religiösa skrifter, präster/imamer och lärare spelar en stor roll. Hur mottagliga ungdomarna är för auktoriteter kan påverka vilken roll präster till exempel får för utformandet av religiösa föreställningar. Två av våra kristna informanter sätter stor tilltro till prästers synpunkter, även om det är viktigt för dem att få ifrågasätta. Ingen av våra informanter har egentligen använt religionen eller synen på döden till att göra revolt mot sina föräldrar, även om alla inte lever i samstämmighet med föräldrarnas värderingar. Bland de icke-troende är det bara en informant som upplever att hon delar syn med sina föräldrar. Detta kan jämföras med den kristna gruppen, där alla tror att de delar sin syn med familjen. De icke-troende är därför mer ensamma än övriga i en av de mest grundläggande existentiella frågorna, vilket kan skapa otrygghet för den som har behov av att veta vad som händer. Vi kan ändå konstatera att informanterna genomsyras av vad Marcia skulle kalla för fullbordad identitet. De är eftertänksamma och söker svar på sina frågor från många olika håll. Något som vi också ser som en konsekvens av det samhälle de lever i, med en oändlig informationstillgång.


En annan gemensam nämnare för de tre olika grupperna är att vi inte upplever att de är friställda från traditionen och existentiellt hemlösa, vilket Giddens anser att många ungdomar idag är. Vi skulle hellre vilja hävda att de har sin tradition och hemmiljö som en grund att söka sig ut ifrån och pröva sina ställningstaganden emot.

När de gäller de muslimska informanterna kan vi tydligt se att de besitter en rad olika identiteter; religiös, etnisk, nationell och svensk identitet, precis som vi skriver i bakgrunden att unga muslimer i Sverige ofta gör. Vi ser också att olika generationer i samma familj kan värdera dessa identiteter olika, vilket kan skapa spänningar mellan generationer. Detta märks tydligast på en av informanternas beskrivning av sin mamma, som traditionellt troende med muslimsk syn på döden, medan han och den övriga familjen inte är troende alls. Vi ser också tydliga exempel på att de muslimska informanterna skapar det som Frisén beskriver som blandade identiteter, som de använder i olika situationer. I svenska situationer uppför de sig som svenskar, men om de umgås med släktingar eller besöker sitt hemland beter de sig muslimskt och enligt de regler som förväntas av dem.


Samtal om döden

Lika för samtliga informanter är att de tänker och samtalar mer om döden när någon i deras närhet har gått bort, något som kan ses som helt naturligt eftersom det är då det aktualiseras och uppmärksammas i ett samhälle, där döden annars är relativt undangömd. Idag har människan fått allt mer kontroll över naturen, vilket har gjort att döden, som vi inte kan kontrollera, har blivit såväl anonymiserad som tabubelagd. Vetenskapliga framsteg har gjort att vi förnekar döden allt mer. Att döden är något våra informanter inte pratar om hur som helst, är tydligast hos de kristna informanterna. Där tycker alla att ämnet är tabu. Detta är intressant att notera, eftersom de kristna har en tydlig bild av vad de tror sker efter döden, de upplever att de delar syn med sin familj och de inte är särskilt rädda. De pratar inte om döden med andra jämnåriga, men tror ändå att deras syn skiljer sig mycket. Vi tror att de kristna kanske upplever att det är jobbigt att prata om döden med icke-troende, eftersom de tror att de själva ska till himlen och den icke-troende till det sämre stället. De kristna upplever också att de måste stå till svars för sin tro och i samtal med andra kan de känna sig trångsynta. Fyra av de icke-troende tycker att döden är tabu, medan fyra av fem muslimer inte tycker att döden är tabubelagd. Muslimernas inställning kan bero på att de har kontakt med en kultur där döden betraktas som en naturlig del av livet. I de länder där dessa informanter eller deras föräldrar har sitt ursprung har döden inte genomgått samma institutionalisering som i Sverige.

Rädsla för döden

De muslimska informanterna känner överlag en något större rädsla för att dö, något som de kopplar just till dissonansen mellan deras livsföring och deras tro. Vi tolkar det som att tron på att det är de gärningar som du utför i detta liv som avgör var du hamnar efter döden kan skapa en rädsla hos muslimer som lever i Sverige. Det uppstår en krock mellan det liv som du som tonåring förväntas leva här i Sverige och det liv som deras religion föreskriver. Detta stämmer väl överens med det Frisén beskriver i vår bakgrund. Dessutom tror muslimerna att de ska utsättas för en prövning, en dom som skickar dem till himmel eller helvete. Våra kristna informanter däremot är övertygade om att tron är det centrala och de är därför säkra på att de hamnar på det bättre stället. Deras rädsla består i att de inte är 100 % säkra på vad som händer och hur det ska gå för deras icke-troende anhöriga. De icke-troende uttrycker mer en rädsla för icke-livet, en avsaknad av livet mer än en rädsla för döden.

I viss mån stämmer det som i bakgrunden beskrivs som att rädslan för döden är kopplat till hur utvecklad livsåskådning en person har. Den informant som förefaller vara mest rädd för att dö, har en mycket komplicerad och i vissa avseenden motsägelsefull bild av tillvaron efter döden. Hon ser sig som icke-troende, men rädslan för att det bara ska ta slut efter döden har gjort att hon utvecklat en tro som i många avseenden liknar den kristna. Vi tror att rädslan för att dö är kopplad till känslan av kontroll. Flera informanter uttrycker nämligen att det är just att inte veta vad som händer sedan, som är mest skrämmande. Detta ser vi som ett uttryck för det, som vi i bakgrunden beskriver som att behovet av kontroll ökar i en föränderlig värld.


Dödens inverkan på livet


En annan likhet är att informanternas syn på döden påverkar deras liv här och nu, skillnaden är hur. Generellt ser vi att de kristna försöker vara goda människor med den rätta tron, muslimerna lägger stor vikt vid att göra rätt saker medan de icke-troende försöker ta vara på dagen som den är, leva livet här och nu. Steinberg och Bergstrand har lite olika syn på vad som kännetecknar ungdomars religiositet. Steinberg menar att tron blir mer abstrakt och inriktad på andlighet och ideologi medan Bergstrand anser att dogmatism, moralism, ritualism kännetecknar ungdomars religiositet samt att sättet att använda tron blir viktigare än innehållet. De kristna och de icke-troende informanterna i vår undersökning passar bättre in på Steinbergs tankar, medan den muslimska gruppen uppvisar likheter med Bergstrands beskrivning, eftersom beteendet är så viktigt för dem. Det är deras handlingar som avgör om de kommer till himlen eller helvetet, vilket sätter stort fokus på beteendet.

Slutligen kan vi också konstatera att det är intressant att notera hur de icke-troende kategoriserar sig. Under intervjuernas gång visade det sig gång på gång att de visst har en tro på något, bara inte en traditionell kristen Gud. Vi skulle nog välja att kategorisera dem som icke-kristna, men ändå troende. Luckmann menar att människan har ett behov av transcendens, men att intresset för de gamla religiösa institutionerna har minskat. Livsåskådningsfrågorna har blivit något privat i stället för offentligt, vilket vi anser passar våra informanter bra. De är öppna för alternativa tolkningar och privatreligiositeten blomstrar. Det är detta fenomen vi tycker oss se bland flera av våra icke-troende informanter. De betraktar sig som icke-troende, men två av dem har en ganska uttalad tro på en fortsättning, i alla fall för själen. En tredje utesluter inte att det händer något. En av dem uppvisar dessutom stora likheter med den kristna tron, men identifierar sig inte med den. Vi kan också se svårigheter med kategoriseringen av de muslimska informanterna, eftersom en av dessa, trots att han är uppvuxen i en muslimsk familj, inte tror på någon Gud eller att något händer efter döden. Detta kan vi väl se som en svaghet i vår uppsats. Eftersom vi lät informanterna själva avgöra vilken kategori de tillhörde och inte på förhand definierat vad som är kriterier för respektive grupp så blev grupperingarna en aning spretiga och i viss mån missvisande. Vi har dock svårt att se hur vi skulle ha ställt upp kriterier för respektive grupp, utan att dessa skulle ha styrt undersökningen.


Den slutsats vi kan dra utifrån vår undersökning är att unga människors syn på döden formas inte bara utifrån den religiösa tillhörighet de säger sig tillhöra, utan minst lika mycket av det omgivande samhället. De informanter som är uppvuxna i en svensk kontext har formats utifrån det samhälle de lever i. Inte minst genom att deras familjer också påverkas av sin omgivning, får vi anta. De informanter som är uppvuxna i en annan kultur är mer formade utifrån denna och har ännu inte hunnit bli formade av det sekulariserade svenska samhället. För att gå djupare in på detta och få svar på frågor som när vår syn på döden formas och om den alltid är föränderlig, behöver ytterligare undersökningar göras. Det är också ett av våra förslag på fortsatt forskning. Ett annat område att undersöka mer, är att gå djupare in på specifika områden, som synen på himmel och helvete inom olika trosinriktningar. Detta för att uppnå en djupare förståelse för vilken roll dessa viktiga begrepp spelar för dagens trosutövare.
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INTERVJUGUIDEN


Bilaga 1:1

1. Beskriv din tro.


2. Vad tror du händer när man dör?


3. Vad har gjort att du har den synen på döden?


4. Finns det någon i din närhet som delar din syn på döden?


5. Tror du att din syn på döden skiljer sig från andra jämnårigas syn? Hur? Varför?


6. Har du någon erfarenhet av döden? Har denna i så fall påverkat din syn på döden?


7. Har din syn på döden förändrats sen du var liten? Hur? Varför?


8. När tänker du på döden?


9. Brukar du prata om döden med någon? Vem?


10. Är du rädd för döden? Varför? Varför inte?


11. Hur påverkas din vardag av din syn på döden och tvärtom: hur påverkas din eventuella tillvaro efter döden av hur du lever idag?
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