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1. Inledning 
 
I samband med skrivandet av b-uppsats valde jag att undersöka hur upplevelsen av 
närvaron av änglar har påverkat tre informanter. Det visade sig att den upplevda 
änglanärvaron inneburit en trygghetskänsla som påverkat individens framtida tillvaro, 
samt bidragit till en sorts upplösning av den kris som informanten befunnit sig i. Detta 
intresserade mig särskilt och jag bestämde mig för att forska vidare kring tro och kris. 
Vad kan en tro medföra vid svåra situationer? Är den enbart positiv, eller finns det också 
negativa aspekter av att tro? Lars Hagström drabbades av en obotlig cancer vid 39 års 
ålder och han pekar i sin bok Livet även om jag dör på det faktum att en tro både kan 
innebära tröst och förtvivlan. I sin kamp mot sjukdomen känner han stundom att Gud är 
med honom, stundom att Gud har övergivit honom. Han uttrycker en vrede över att Guds 
under inte sker, samtidigt som hoppet hela tiden finns kvar. 
 

Ibland tänker jag att det skulle vara lättare om man inte hade någon tro. Att jag kunde ta in 
all statistik och sannolikhet för vad den säger. Den här sjukdomen har 100 procents 
dödlighet, punkt, slut. Och så är det inte mer med det. Som det är nu måste jag slitas 
mellan förtvivlan och hopp om ett under som kanske aldrig inträffar. Men jag tror. Hjälp 
min otro.1 

 
Vi kan inte veta vad som säkert händer efter döden så länge vi lever. Däremot kan vår 
övertygelse om vad som händer efteråt få konsekvenser för detta livet. Det är när livet 
hotas eller vid andra svåra situationer som vi särskilt ställer oss de stora existentiella 
frågorna. Varför drabbar detta mig? Vad händer efter döden? Vad är meningen med 
livet? Religionerna har mer eller mindre färdiga svar på dessa frågor, vilket kan leda till 
att människor söker sig dit i samband med kris. Till och med de som inte är troende 
vänder sig ibland till Gud i bön eller skyller sitt lidande på Gud när de hamnar i 
svårigheter. En del menar att det inte finns någon annan utväg än att vända sig till Gud. 
Vad ligger bakom detta? Frågan är en del i ett större perspektiv som inte går att svara på i 
sammanhanget, dvs. är religionen till för tröst och trygghet? Döden kan ju vara så 
obarmhärtig och grym. När t.ex. en ung person rycks bort kan man ju inte annat än önska 
och tro att det finns en himmel för honom eller henne. Eller? Utvecklar vissa en tro för 
att kunna hantera det ofattbara? 
  
Jag har alltid intresserat mig för att samtala om de djupa frågor som berör människan 
allra mest, de ämnen som människor både vill och inte vill prata om. Därför kändes det 
relevant att genomföra intervjuer på området. I denna uppsats finner du tolv personers 
tankar kring tro och kris, samt om döden och vad som händer efteråt. Tankar om livet får 
man automatiskt om man pratar om döden. För livet och döden går hand i hand… 
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är framförallt att undersöka och redogöra för hur en tro kan 
fungera som resurs och/eller hinder för människor i krissituationer. Jag tittar särskilt på 
vad en tro eller övertygelse om vad som händer efter döden kan medföra i samband med 
kris och förlust. Studien bygger på intervjuer med tolv personer och det är deras 
uppfattningar som ligger till grund för undersökningen. Det alla informanter har 
gemensamt är att de har direkta eller indirekta erfarenheter av kris och/eller förlust.  
 

                                                 
1 Hagström, 2001, s. 294 



 4 

Eftersom det är informanternas uppgifter som undersökningen baseras på finner jag det 
relevant att presentera de delfrågor som behöver besvaras för att uppfylla uppsatsens 
syfte. Delfrågorna är följande: 
 

• Vilken tro eller religiös uppfattning har informanten? 
• Vad har informanten för syn på döden och vad som händer efteråt? 
• Vad har informanten för erfarenhet av kris och/eller förlust som har påverkat 

dennes syn på döden, eller väckt tankar om döden? 
• På vilka sätt menar informanten att en tro kan vara en resurs alternativt ett hinder 

i samband med kris och förlust? 
• Hur ställer sig informanten till påståendet om att en tro på att döden innebär slutet 

kan vara ett lika önskvärt öde hos människor i allmänhet så som tron på ett liv 
efter döden? 

 
 
1.2 Avgränsningar, definitioner och förtydliganden 
 
Det är informanternas subjektiva uppfattningar som ligger till grund för undersökningen. 
Jag analyserar därför inte alls utifrån sanningshalten i deras berättelser. Enligt professorn 
och religionspsykologen Antoon Geels är det också ur vetenskaplig synvinkel otillåtet att 
ta ställning i sanningsfrågor. Det ska räcka med att upplevelserna är verkliga för 
informanterna.2 De tolkningar som utgörs i denna uppsats ska därför ses som hypoteser 
uppställda utifrån ett begränsat material. 
 
Jag undersöker inte utifrån kön och tro i denna studie. Vid analysen spelar inte man eller 
kvinna någon roll, utan det är deras tankar som är det centrala. Beskrivningarna av 
informanternas tro och religiösa uppfattning omfattas inte i resultatdiskussionen på 
detaljplanet. Jag har således inte som avsikt att dela in informanterna i olika grupper 
utifrån deras tro. Redogörelsen i avsnitt 3 (undersökning och resultat) syftar främst till att 
ge en helhetsbild av informanten så att läsaren ska få en uppfattning om vem personen 
bakom orden är.  
 
Begreppet tro nämns ett flertal gånger i uppsatsen. I det fall då ingen specifik religiös 
tillhörighet framgår menar jag en tro i allmänhet. Jag sätter ingen speciell etikett på 
begreppet tro, utan det är den personliga uppfattningen, oavsett innehåll, som jag då 
syftar på. Det finns många definitioner om begreppet ”tro”, denna är beskrivande och 
passande i sammanhanget: ”Att finna vad som är de grundläggande värdena i sitt liv och 
sedan överlämna sig åt dessa värden, så att de kommer att bli den ordnade kraften i ens 
liv .” 3 
  
Med ”kris” menar jag i synnerhet en traumatisk kris som kan utlösas av en yttre händelse 
så som exempelvis en nära anhörigs död eller när livet hotas.4 En del av de kriser som 
intervjupersonerna redogör för har utlösts av flera efterföljande svåra händelser.  
 
Jag har medvetet valt att i mycket stor utsträckning citera informanterna i 
intervjusammanställningarna. Detta har jag gjort på grund av att jag anser att personens 
egna ord ska sätta prägel på texten. Citaten är markerade med kursiv stil i avsnitt 3 

                                                 
2 Geels, 2001, s. 261 
3 Lundin, 1992, s. 25. Citerat från: Fowler, James W. (1981), Stages of Faith: The psykology of human 

developement and the quest for meaning. San Francisco: Harper and Row. 
4 Cullberg, 2003, s. 19 
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(undersökning och resultat) för att de tydligt ska urskiljas ifrån min egen bearbetning av 
intervjusvaren. 
 
 
1.3 Metod och material 
 
Min avsikt är alltså att redogöra för hur en tro kan fungera som resurs och hinder för 
människor som har upplevt kris och/eller förlust. Materialet som utgjort underlag för 
analysen har kommit till genom intervjuer. Det är således subjektiva berättelser som 
ligger till grund för analysarbetet och dessa kommer att ställas mot den teoretiska 
bakgrunden och den tidigare forskningen på området som presenteras i avsnitt 2. 
 
Informanterna fick själva bestämma när och i viss mån var frågesamtalet skulle 
genomföras. Intervjuerna har skett vid personliga möten i de fall då det har varit möjligt. 
Samtalen har bandats och materialet finns i sin helhet hos mig. På grund av geografiska 
avstånd kunde jag inte träffa en del av informanterna personligen. Deras intervjuer 
skedde därför via e-postkontakt och/eller telefonsamtal. Målet med frågorna var att få 
igång ett samtal där informanterna inbjöds till att tala fritt kring ämnet. Frågorna var 
öppna på så sätt att svarsalternativ saknades och informanterna fick själva välja i vilken 
ordning de skulle besvaras. Intervjupersonerna fick i förväg tillgång till frågorna, så att 
de visste vad samtalet mellan oss skulle kretsa kring. De informerades också om att 
följdfrågor kunde förekomma i direkt anslutning till intervjun, eller efteråt. Jag är 
medveten om att ämnesområdet kan vara känsligt att prata om. Intervjupersonerna har 
därför fått svara utifrån sina egna referensramar för vad som är privat och inte. 
Intervjusvaren återges inte i sin helhet ord för ord utan redogörs genom 
sammanställningar. Svaren på frågorna redovisas i avsnitt 3 (undersökning och resultat) 
utifrån fem olika teman:  
 

• Tro och/eller religiös uppfattning i allmänhet. 
• Synen på döden och vad som händer efteråt. 
• Exempel på kris eller förlust som har påverkat informantens syn på döden, eller 

väckt tankar om döden. 
• Tro som resurs och/eller hinder i samband med kris. 
• Om en tro på att döden innebär slutet kan vara ett lika önskvärt öde hos 

människor i allmänhet så som tron på ett liv efter döden. 
 
 
1.4 Urval och presentation av informanter 
 
De personer som har deltagit i studien är dels bekanta till mig sedan tidigare, dels 
människor jag har tagit kontakt med via e-post och frågat om eventuellt deltagande. En 
för mig tidigare okänd person har också kontaktat mig och anmält sitt intresse av att delta 
i studien. Personen i fråga hade i sin tur fått reda på undersökningen genom en redan 
tillfrågad informant. Två intervjupersoner gav klartecken för intervjuer men tackade 
sedan nej på grund av personliga skäl. Det var svårt att finna män som ville delta i 
studien. Fördelningen mellan könen är således, fyra män och åtta kvinnor i åldrarna 22-
63 år. Det alla informanter har gemensamt är att de har direkta eller indirekta 
erfarenheter av kris och/eller förlust. Detta var också en förutsättning för deltagande i 
undersökningen. Två av informanterna (Erik och Lars) möter i sitt arbete människor som 
befinner sig i kris och berättar därför till stor del utifrån det. De övriga har personliga 
händelser/erfarenheter som de delar med sig av. Ingen av de tillfrågade hade någon 
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egentlig önskan om att använda ett fingerat namn i uppsatsen. Jag har ändå valt att byta 
ut namnen för att skydda deras identitet.  
 
Här följer en kort presentation av informanterna: 
 
Maja, 29 år, Gävle, arbetar som personlig assistent. 
 
Birgitta, 63 år, Valbo, nybliven pensionär och före detta speciallärare. 
 
Ida, 26 år, Stockholm, arbetar som sjuksköterska. 
 
Verner, 60 år, Malmö, arbetar som studiecirkelledare. 
 
Erik, 44 år, Säter, arbetar som sjukhuspräst. 
 
Kicki , 36 år, Västervik, arbetar som gymnasie- och komvuxlärare. 
 
Mattias, 27 år, Malmö, arbetar som datakonsult. 
 
Moa, 22 år, Gävle, arbetar inom vården. 
 
Lars, 55 år, Gävle, arbetar som sjukhuspräst. 
 
Sofia, 31 år, Västerås, föräldraledig från arbetet som förskollärare. 
 
Linn, 41 år, Gävle, arbetar som yoga/meditationslärare och butiksbiträde. 
 
Agnes, 25 år, Mölndal, studerar till lärare.  
 
 
1.5 Disposition 
 
Efter dessa inledande delar kommer en teoretisk bakgrund och forskningsöversikt som 
förtydligar och fördjupar de ämnesområden som uppsatsen berör. Sedan följer själva 
undersökningen då jag redogör för intervjumaterialet. I analys- och diskussionsdelen 
ställs valda delar av informanternas uppgifter mot tidigare presenterade teorier och 
forskning. Det förekommer också en kort metoddiskussion. Till sist följer några 
avslutande reflektioner och en sammanfattning av uppsatsens innehåll och resultat. 
Några utvalda dikter på temat återfinns också i en bilaga. 

 
 
2. Teoretisk bakgrund  
 
2.1 Dödsbegreppet 

Död innebär ”tillståndet då alla psykiska och kroppsliga livsyttringar har upphört”. 
Traditionellt sätt har människan betraktats som död när hjärtverksamheten har upphört. 
Enligt nuvarande lagregler är dock människans död liktydig med hjärnans död.5 

 

                                                 
5 Nationalencyklopedin,, http://www.ne.se/död. Hämtat 2010-02-21 
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2.2 Centrala tankar om livet efter döden 
 
I uppsatsens resultat presenteras informanternas personliga tolkningar av befintliga 
religiösa tankar om livet efter döden. Jag finner det därför lämpligt i sammanhanget att 
kort redogöra för den traditionellt kristna uppfattningen, samt det centrala inom tron på 
reinkarnation. Det är främst varianter inom dessa två strömningar som förekommer hos 
informanterna. 
 
Tanken på att vi på något vis lever vidare efter vår död återkommer inom alla de stora 
religionerna. De allra flesta har en grundtanke om att våra psykiska element, som en del 
kallar själen, vandrar vidare till en ny tillvaro. Hur denna tillvaro ter sig och hur det hela 
går till råder det dock delade meningar om.  
 
Reinkarnation innebär en tro på att själen eller de andliga elementen övergår i en ny 
kropp efter döden. Man ser alltså döden som en övergångsfas till en ny existens. I 
Bhagavadgita6 kan man läsa att likt en människa som byter slitna kläder mot nya, byter 
själen kropp när den gamla gjort sitt och övergår i en ny. Hur vi återföds beror på våra 
tidigare liv och de gärningar vi har gjort (karma). Om man har levt ett rättfärdigt liv kan 
man vänta sig en fördelaktig återfödelse. Varje reinkarnation innebär en möjlighet till 
utveckling och lärdom. Målet är inom hinduismen och buddhismen att befrias från 
återfödelsekretsloppet, hur man uppnår detta har de båda religionerna dock olika 
uppfattningar om.7  
 
Inom kristendomen talar man om uppståndelse till både kropp, själ och ande. ”Så älskade 
Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under 
utan ha ett evigt liv.”

8
  När vi avslutar jordelivet övergår själen i ett sorts mellantillstånd 

som Bibeln t.ex. kallar för dödsriket. I dödsriket existerar varken tid eller rum, vilket 
snarare gör det till ett slags tillstånd. På den yttersta dagen kommer de dödas själar att 
återförenas med sina kroppar och bli hela människor igen. Gud ska fälla utslag om varje 
enskild individs framtid. De som levt ett rättfärdigt jordeliv inträder i det eviga livet och 
de orättfärdiga människorna kommer att dömas. De förstnämnda får leva i gemenskap 
med Gud i den nya världen.9 Den nya tillvaron beskrivs som något ”som intet öga har 
sett och intet öra har hört”.10  
 
 
2.3 Kris och sorgbearbetning 
 
En grundläggande beskrivning om vad som avses med kris och sorg känns relevant. I 
denna studie syftar jag främst på den traumatiska krisen som kan utlösas av en plötslig 
och oväntad yttre händelse så som exempelvis en nära anhörigs död.11 
 
Ordet ”kris” härstammar från grekiskan (krisis) och betyder bland annat avgörande 
vändning eller plötslig förändring. Johan Cullberg, psykoanalytiker och professor i 
psykiatri, redogör för två olika sorters kriser: Traumatiska kriser och utvecklingskriser 
(livskriser). Krisens förlopp kan beskrivas utifrån olika faser, som i verkligheten ofta går 
in i varandra. Varje steg i förloppet varierar också i längd och intensitet från person till 
                                                 
6 Lärodikt i det fornindiska eposet Mahabharata 
7 Vernette, 2002, s. 4-12, 27-31 
8 Bibel 2000, Joh 3:16 
9 Ljungman, 2001, s. 34-36, 70, 82 
10 Bibel 2000, 1 Kor 2:9 
11 Cullberg, 2003, s. 19 
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person. Krisen inleds med att den drabbade hamnar i ett chocktillstånd, som kan vara i 
några sekunder upp till flera dygn. Chockfasen övergår i en reaktionsfas, då känslor som 
smärta, sorg, skuld och förtvivlan kommer fram. Ofta försöker den drabbade finna en 
mening med det som har hänt och få svar på ett flertal ”varför-frågor”. Olika 
försvarsmekanismer, så som exempelvis bortträngning skyddar personen mot total 
uppgivenhet eller undergång. Det kan ta lång tid (veckor, månader eller år) innan man 
övergår i bearbetningsfasen då den akuta delen av krisen är avklarad. Under 
bearbetningen börjar man att se verkligheten och det som hänt och försöker stegvis att 
acceptera den nya tillvaron. Slutligen når man nyorienteringsfasen då man hittar nya 
möjligheter och livsvärden. Detta skede har ingen egentlig avslutning.12 
 
Sorg är en reaktion på en förlust av någon eller något som har betytt mycket för oss.13 
”Förlust kan också beskrivas som den förlorade framtiden, för både den som dött och den 
efterlevande.”14 Hur sorgen visar sig i uttryck varierar från person till person. Om döden 
var väntad, eller sker oväntat och relationen till den bortgångne är faktorer som spelar en 
roll för hur sorgeprocessen ser ut och hur långvarig den blir. Vanligtvis väcker sorgen 
starka känslor så som vrede, skuld, övergivenhet, ångest och förtvivlan. Varje människa 
måste hitta sitt sätt att bemöta och hantera de känslor som sorgen för med sig.15 
 
 
2.4 Tro som resurs och/eller hinder i samband med kris 
 
Det finns och har funnits en del kritiska röster kring tron på livet efter döden och 
religionens funktion i sig i samband med krisupplevelser. Jag redogör här för några av 
dessa tankar. Sedan följer en forskningsöversikt som visar både positiva och negativa 
effekter av en tro i samband med kris. 
 
Richard Dawkins, vetenskapsman och ateist, har i sin bok Illusionen om Gud ett kapitel 
som behandlar ämnet tröst och en tro på Gud. Med tröst avses lindrandet av sorg och en 
inre oro. Han diskuterar huruvida religionen fyller en funktion för människor i dagens 
samhälle. Hans slutsatser blir att Gud är en sorts ”fantasikamrat” som särskilt fungerar 
som en tröstare och rådgivare och att religionen på så sätt har ett värde för de troende. 
Däremot menar han att det inte finns några bevis på att ateister skulle känna sig speciellt 
ångestfyllda eller rådvilla på grund av avsaknaden av en Gud. Alla människor kan vara 
både lyckliga och olyckliga. Människor som tror att döden innebär slutet kan förlika sig 
med den tanken och det behöver inte vara en hopplös tro för dem. Det kan snarare vara 
så att ateister tar tillvara på livet extra mycket eftersom de menar att det är det enda vi 
har.16 
 
Religionen är en önskeillusion, en flykt undan verkligheten och dess vedermödor menar 
psykoanalysens fader Sigmund Freud. Att religionen är en illusion behöver dock inte 
nödvändigtvis innebära att den är falsk. Det faktum att religionen bygger på 
önsketänkande gör den snarare till en inbillad föreställning. Istället för att konfronteras 
med döden, skjuter troende den åt sidan och förlänger livet med hjälp av 
återuppståndelse och återfödelse. Det jordiska livet förminskas och framställs som en 
förberedelse på den värdefulla efterexistens som komma skall.17 Religionspsykologen 
                                                 
12 Cullberg, 2003, s. 15, 19, 145-157 
13 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sorg. Hämtat 2010-03-15 
14 Björklund & Gyllenswärd, 2009, s. 13 
15 Björklund & Gyllenswärd, 2009, s. 8, 13-14, 28-30 
16 Dawkins, 2007, s. 365-379 
17 Freud, 2008, s. 244-249, 362-373 
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Hjalmar Sundén är inne på samma spår som Freud angående önskefunktionen. Han pekar 
dock på det faktum att en tro på att döden är det definitiva slutet också kan vara ett 
önsketänkande för en del. ”En omedelbar önskan om att slippa från pinsamma 
återseenden kan vara ett likadant motiv som önskan om återseende.”18 Sundéns tanke 
prövar jag i min egen undersökning för att se hur informanterna ställer sig till den.19 
 
Varje sorg är individuell och sorgearbetet är automatiskt inte lättare för en troende. 
Däremot kan tron ”färga deras sorg och ge antydan om hopp, tillit och förtröstan”, men 
den tar inte bort de smärtsamma känslorna.20 Sjukhusprästen Tore-Kristian Lang berättar 
att somliga troende inte tillåter sig själva att sörja. ”Några manipulerar med sin tro för att 
undvika att erkänna verkligheten och sorgens smärta.”21 Det kan innebära att man 
försöker tränga bort och täcka över de verkliga känslorna med hjälp av religionen. Detta 
kan enligt Lang leda till att sorgeprocessen förlängs och försvåras. Det som är mest 
betydelsefullt i samband med svåra situationer är att åter finna en känsla av helhet så att 
livet och döden får en mening för den efterlevande.

22
 

 
Inom buddhismen så ser man på döden som något naturligt som man har förberett sig på 
i sin meditation. Allt i tillvaron är förgängligt och föränderligt och det är inget konstigt 
med det. Det är därför inte självklart att en buddhist öppet visar sin sorg när någon dör. 
Genom att tänka goda tankar hjälper man istället den döde att uppnå frid.

23
 Jean Vernette, 

präst och författare, framhåller att tron på reinkarnation kan vara fördelaktig i samband 
med döden, eftersom den ses som en övergång till en ny existens. Döden är inte definitiv, 
vilket kan dämpa rädsla och oro inför den, samt mildra sorgen efter en anhörigs 
bortgång. Tanken på att man kanske kommer att träffas igen i en annan existens kan 
också vara tröstande. Det är dock mycket viktigt att påpeka att den västerländska positiva 
synen på själavandring skiljer sig från den ursprungliga österländska tanken, där målet är 
att slippa återfödas. Vernette menar att det finns en risk att reinkarnationstanken i väst 
kan bidra till eskapism och en strävan efter att nästa existens ska bjuda på det som det 
nuvarande livet saknar. Det kan leda till att vi inte tar tillvara på det liv vi har och 
”skyller” sjukdom och lidanden på vår dåliga karma. Uppsvinget av reinkarnation inom 
New Age-kretsar riskerar också att kommersialisera och ”smutsa ner” den ursprungliga 
tanken. Vernette frågar sig om den stora spridningen av reinkarnationstanken i väst kan 
bero på att den inger ett hopp inför döden.24 Nils-Olof Jakobsson, läkare och psykiatriker, 
pekar på just det faktum att motståndare till en tro på liv efter döden ofta hänvisar till att 
den har etablerats på grund av dödsfruktan och önsketänkande. I sammanhanget tas det 
då inte alltid i aktning att miljontals människor som tror på reinkarnation har som mål att 
slippa återfödas.25 
 
Vi människor kan inte tänka utifrån termer så som evighet och odödlighet. Det är endast 
tomma ord för oss, enligt psykologen och psykiatrikern Carl Gustav Jung. Utifrån detta 
antagande tror han därför inte att vårt förstånd kan vara i evighet. Däremot finns det i 
vårt omedvetna en del av vårt psyke där varken tid eller rum existerar. Vad som 
egentligen händer efter döden är därför oklart. Vidare anser Jung att en människa inte 
behöver spekulera i vad som händer efter döden, förrän hon konfronteras med den 

                                                 
18 Sundén citerad i Benktson, 1971, s. 56 
19 Se s. 25 
20 Sverkström, 2004, s. 133 
21 Lang, 1986, s. 153 
22 Lang, 1986, s. 153-154 
23 Hallingberg & Larsson, 1997, s. 64, 71-73 
24 Vernette, 2002, s. 10-13, 50 
25 Jakobsson, 1979, s. 318 
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tanken. Då bör hon ta ställning till vad hon anser vara den rätta hypotesen. Det handlar 
om att ställa de båda antagandena mot varandra, dvs. att döden innebär slutet eller att 
människan är odödlig. Det antagande som man mår bäst av att tänka borde då vara det 
riktiga för just den personen.26 
 
Några författare är inne på att etiketten på tron är mindre viktig. Det väsentliga är att man 
har en tro som passar ens personlighet och först då kan den vara till nytta i samband med 
krissituationer. 
 
Kerstin Propper, präst inom svenska kyrkan, menar att religionens psykologiska funktion 
är att uppbära ett tolknings- och meningsmönster som gör att människan kan förstå sig 
själv i tillvaron. ”Tron tjänstgör som ett slags psykisk korsett, särskilt när tillvaron är på 
väg att falla sönder.”27 Även ateister har tillgång till ett meningsmönster och kan finna en 
viss tröst tack vare det. Fastän de tror att döden innebär slutet kan de finna en mening i 
att t.ex. livet förs vidare med hjälp av kommande generationer, eller genom 
organdonation som ger förutsättningar för andra människor. Propper framhåller att en tro 
förutom tröst också kan vara till besvär i samband med en anhörigs bortgång. Det kan 
vara smärtsamt att inse att den tro som man hela tiden har sett som en trygghet inte inger 
tillräckligt med tröst i en svår situation. Det kan utöver sorgen och saknaden av den döde 
exempelvis leda till ilska och en känsla av själslig tomhet. Detta kan i sin tur medföra en 
uppfattning av ett dubbelt drabbande för den sörjande.28 
 
Margareta Sjödin har i sin uppsats ”Döden är aldrig väntad” intervjuat elva personer om 
deras syn på döden och ett eventuellt liv efter detta. Hon kom fram till att samtliga 
informanter hade en tro eller livsåskådning som var väl förankrad i den egna personen 
och att det kunde vara en möjlig förklaring till varför de flesta av dem inte var rädda för 
döden.29 
 
Har en tro betydelse vid en kris/katastrofsituation? Detta undersökte Anna Eriksson 
bland annat i sin D-uppsats där hon tittade på privatpersoners tankar kring 
tsunamikatastrofen som inträffade i Asien 2004. Hon har genom en enkätundersökning 
fått svar från 40 personer. Undersökningen som genomfördes 2006 visade att 19 av de 40 
tillfrågade trodde att religion/religiös tro har betydelse för hur man uppfattar och hanterar 
en kris/katastrofsituation. Omkring hälften av dem som svarat så nämner just trösten eller 
styrkan som en tro kan medföra som särskilt betydelsefulla.30 Denna undersökning är 
dock gjord utan hänsyn till om de tillfrågade själva har erfarenhet av kris. Den bygger 
således på informanternas uppfattning av människor i kris. 
 
Studier visar att det är svårt att komma fram till ett enhetligt svar på frågan ifall 
människor med religiös tro lättare klarar kriser än andra. Forskningsresultaten är 
motsägelsefulla och pekar åt båda riktningar. En av anledningarna till detta kan bero på 
att religiositet inom forskningsvärlden ofta ”mäts” genom besöksfrekvensen på 
gudstjänster. Religion är och betyder inte heller samma sak för alla människor, det är 
exempelvis skillnad mellan en subjektiv tro och en traditionell kyrklig religiositet. Den 
israeliske sociologen Aaron Antonovsky har undersökt vilka faktorer som är 
betydelsefulla för hanteringen av traumatiska livssituationer. Resultatet visar att känslan 
av sammanhang (sense of coherence) har särskild betydelse och i den ingår bl.a. 
                                                 
26 Jung, 1998, s. 93-94 
27 Propper, 2003, s. 145 
28 Propper, 2003, s. 145-151 
29 Sjödin, 2007, s. 24 
30 Eriksson, 2006, s. 29, 60-61,71- 72 
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människors förmåga att känna delaktighet i det som sker och att se en meningsfullhet i 
verkligheten.

31
 Kallenberg och Larsson redogör för en egen undersökning då de bland 

annat tittade på sambandet mellan känslan av sammanhang och hälsa hos personer som 
förlorat en nära anhörig. Hela undersökningsgruppen bestod av 1140 personer som 
delades in i sex kategorier utifrån livsåskådning. Av dessa hade 185 personer mist en 
familjemedlem under de senaste tolv månaderna. Resultatet var tydligt och visade 
följande: ”Trots att man förlorat en nära anhörig hade personer med en stark känsla av 
sammanhang bättre hälsodata än personer med en svagare känsla av sammanhang som 
inte gjort någon förlust.”32 I undersökningen kunde man däremot inte påvisa något 
samband mellan en specifik livsåskådning och känsla av sammanhang. Man fann inte 
heller någon relation mellan särskild livsåskådningsgrupp och hälsa.33 I dessa 
undersökningar där man har tittat på känsla av sammanhang framgår det inte om 
informanterna har utvecklat denna syn på grund av det som har skett, eller om de hade 
denna inställning sedan tidigare. 
 
Det framgår inte heller i ovanstående undersökningar hur vanligt eller ovanligt det är att 
människor utvecklar en tro i samband med krisupplevelser. Jag har i skrivandet stund 
inte heller funnit någon sådan forskning. Mao Engzell är dock delvis inriktad på detta i 
sin undersökning, där hon har tittat på orsaker till varför vuxna människor har sökt sig 
till en kristen tro och blivit aktiva inom Allhelgonakyrkan i Stockholm. Av de nio 
tillfrågade som blivit religiös i vuxen ålder, var det dock endast en person som uppgav att 
de sökte sig till tron i samband med en kris och att det i detta fall rörde sig om en 
livskris.34 
 
 
2.5 Samband mellan kris och religiös erfarenhet 
 
Forskning visar att det finns ett klart samband mellan kris och religiös erfarenhet. Geels 
ger i sin bok Omvandlande ögonblick exempel på människors religiösa upplevelser. Han 
har i dagspress efterlyst människor som har sett eller hört Jesus och/eller andra religiösa 
gestalter och bett dem dela med sig av sin berättelse. När en kontakt etablerats har fler 
frågor ställts och varje observatör har fått fylla i en enkät. Samma enkät skickades sedan 
igen, men tempus i enkäten hade då ändrats från presens till imperfekt. Syftet med detta 
var att undersöka skillnader i uppfattningen före och efter den religiösa visionen. 
Resultatet visade att det går att finna ett samband mellan någon form av kris och religiös 
erfarenhet. Detta är också något som flera studier visar. Definitionen av vad som är en 
kris kan dock vara varierande. Geels gör skillnad på kriserna i sin egen undersökning och 
delar in dem i akuta och kroniska sådana. Den sistnämnda kategorin omfattar kriser som 
går tillbaka till barndomen och/eller ungdomsåren. Kriser som varat längre än 2-3 år 
innefattas också. I rapporten framgår det att endast tre personer av totalt 35 stycken inte 
verkar ha befunnit sig i någon form av kris vid själva upplevelsen. ”I två av dessa fall 
kan man dock diskutera om inte sökandet efter en fungerande gudsbild kan räknas till de 
existentiella kriserna.”35 Geels menar att det kaos som uppstår i samband med en kris kan 
lindras av Jesus och andra himmelska gestalter. Dessa får då symboliskt representera 
ordningen och de medför känslor av typen, frid, trygghet, lugn eller tröst. ”Visionen 
skapar ordning i ett psykologiskt system i kaos.”36 En religiös upplevelse kan därmed 
                                                 
31 Kallenberg, 1996, s. 147-152 
32 Kallenberg, 1996, s. 152 
33 Ibid. 
34 Engzell, 2007, s. 24 
35 Geels, 2001, s.168 
36 Geels 2001, s. 226 
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innebära en lösning av den kris som personen befunnit sig i, samt skapa en helhet i ett 
trasigt liv. Redan etablerade inställningar hos informanterna har också bekräftats. Det 
kan exempelvis handla om att tro på Gud har förstärkts ytterligare. Upplevelsen har 
fungerat som ett bevis på det man redan ”visste” svaret på. Geels konstaterar också att 
attityden till religion och livsfrågor ökade avsevärt i positiv riktning efter upplevelsen. 
Den religiösa aktiviteten så som kyrkobesök, bön och bibelläsning ökade också. 
Människor som genomgår dramatiska omvändelser delar ofta in sitt liv i ett ”före” och ett 
”efter”. Geels menar att: ”Intensiva religiösa upplevelser och dramatiska religiösa 
omvändelser är kategorier som oftast leder till en nyorientering i livet, ett nytt sätt att se 
på tillvaron.”37  
 
 
2.6 Religion och coping 
 
Coping är en strategi eller metod som beskriver hur människor bemöter och hanterar 
stressfaktorer i samband med kris eller konflikter. Ordet ”cope” betyder bland annat 
”klara av” eller "gå iland med”. Gunilla Brattberg, läkare och professor i 
rehabiliteringspedagogik, framhåller att religionen kan vara ett viktigt verktyg i 
copingprocesser. Religionen fungerar främst som ett stöd i den svåra situationen och 
böner och riter är exempel på copingstrategier som fungerar för en del. I bönen kan 
människan få uttryck för de flesta känslor som är förknippade med kris och en kaosartad 
tillvaro, både positiva och negativa sådana. En del drabbade uttrycker t.ex. en tacksamhet 
över att Gud är med honom/henne, medan andra avreagerar sig på Gud genom bön. 
Brattberg nämner också meditation i sammanhanget som är en sorts "tyst" bön eller 
koncentration som kan vara en betydande copingstrategi för en del. Bönens fördelar är 
många, exempelvis så kan också andras böner vara till stöd för en människa i en svår 
situation. Däremot kan uteblivna bönesvar och en känsla av övergivenhet också leda till 
inre konflikter hos den drabbade. Vid svåra situationer väcks människors existentiella 
frågor till liv. Tidigare har människan fått hjälp av religionen att hantera den ångest som 
de existentiella frågorna kan skapa, men i dagens sekulära samhälle är människan ofta 
ensam i sin process och de privata tankesystemen kan vara otillräckliga. Brattberg menar 
därför att det har uppstått en "existentiell vilsenhet" i Sverige.38 

 

Marieanne Ekedahl skriver bland annat om religiöst stöd (religios support) som en 
skyddande copingmetod. Stödet kan man finna i exempelvis religiös litteratur och 
psalmer, samt i samtal med präster och församlingar på grupp- och/eller individnivå. 
Trots pågående sekularisering i samhället söker människan kyrkans stöd i utsatta 
situationer.39 En utvärdering av svenska kyrkans insatser i samband med 
Estoniakatastrofen 1994, visade exempelvis en ökad besöksfrekvens i kyrkan och på 
gudstjänster. ”Mer än var fjärde svensk utförde någon handling med starkare eller 
svagare religiös innebörd med anledning av katastrofen. Hälften av dessa personer hade i 
vanliga fall endast sporadisk kontakt med kyrkan.40 Det framgår dock inte om det blev 
några fler aktiva medlemmar i kyrkan efter katastrofen.  

 
 
 

                                                 
37 Geels, 2001, s. 155 
38 Brattberg, 2009, s. 9, 69, 97-117 
39 Ekedahl, 2002, s. 99-102, 259 
40 Kallenberg, 1996, s. 61 
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3. Undersökning och resultat 
 
3.1. Tro och/eller religiös uppfattning i allmänhet 
 
Maja är döpt och konfirmerad i Svenska kyrkan. Hon besöker dock inte någon kyrka 
regelbundet och är inte heller aktiv i någon församling. Maja tror inte på en personifierad 
Gud, men uttrycker en tro på någonting som finns runt omkring oss som vi inte kan 
beskriva. Det kanske är en sorts Gud eller högre makt, det är svårt att definiera. Den 
eller det kommer i alla fall in i våra liv då och då genom att hjälpa och vägleda oss åt 
vilket håll vi ska gå, eller vilka beslut vi ska ta. Det är troligen en god makt som vill oss 
väl, en sorts vägledare. Hon menar att vi människor får ledtrådar av denna yttre påverkan 
som i sin tur medför en inre känsla, en sorts instinkt. Vi uppmanas att lyssna på denna 
påverkan och vara öppen för de ”tecken” eller ledtrådar som vi får. Det kan ibland vara 
varningssignaler på att något hemskt kan hända. Hon ger exempel på att en väckarklocka 
som inte ringer när man ska åka iväg någonstans, kan vara ett ”skydd” för just den 
människan den dagen. Maja uppger att denna tro kan vara en kombination av en egen 
utvecklad uppfattning och något som hon bär med sig från sin uppväxt. Majas far är inte 
troende, medan modern ser sig själv som andligt intresserad.  
 
Birgitta har en kristen uppfostran i och med att hennes mor och far var medlemmar i en 
pingstförsamling och fadern arbetade som pastor. Hon blev själv vuxendöpt och 
fullvärdig medlem i församlingen när hon var tio år gammal. Utifrån denna barnatro har 
hon utvecklat och utformat sin egen uppfattning. Den består av grundkorn från 
barndomen, men alla ”ingredienser” ingår inte. Hon har gått ifrån en organiserad tro till 
en privat sådan och därigenom skapat sina egna dogmer. Tanken på att hänvisa till att 
Gud ska styra ens liv känns olustig. Hennes personliga Gud straffar inte eller fördömer 
någon. Gud står istället för kärlek och trygghet i livet och kyrkan är en plats som inger 
lugn och harmoni. Med åren har Birgitta också närmat sig andra religioner och 
uppfattningar. Hon är öppen för flera tankar, men kristendomen är det som ligger henne 
närmast och inger trygghet. 
 
Ida är döpt i Svenska kyrkan, men är inte aktivt troende. Kyrkan besöker hon bara vid 
bröllop, dop och liknande ceremonier. Hon bekänner sig inte heller till Gud, men har 
uppfattningen om att det finns någonting mer än bara vi människor, någonting ”högre”. 
Sedan barndomen har hon trott på att det finns något som vakar över och/eller beskyddar 
oss. Varje människa har en skyddsängel och oavsett om vi tror på den eller inte så blir vi 
hjälpta av den. Alla människor har också en god och en ond sida enligt Ida. Vissa 
personer är dock mer goda än andra och det kan bero på att de nått en inre harmoni som 
deras skyddsänglar hjälpt dem att finna. Karma är också något som spelar en stor roll. 
Om man gör bra och goda saker, så kommer det tillbaka till en själv. På samma sätt kan 
onda handlingar straffa människan. Våra handlingar betyder alltså mer än vi kan ana. 
”Det man sår det får man skörda.” Hon menar att änglarna har en viktig funktion i våra 
liv och att de kan hjälpa oss att se till att vi ”hamnar rätt” i tillvaron. 
 
Verner växte upp i ett hem med borgerliga värderingar. Han genomförde med tiden ett 
intensivt sökande efter en inre trygghet och sanning som han saknade. Han var aktiv i 
flera olika samfund, men kände sig aldrig riktigt ”hemma”. Av en ren slump började han 
läsa böcker av och om Dalai Lama och det kom att förändra hans liv. Han fann det han 
eftersökt och konverterade med tiden till Buddhismen. Många års studier följde och 2004 
fick han göra en abhisheka (prästvigning). Idag ser han sig som theravadabuddhist.  
Buddhismen bygger på Buddhas lära och hans budskap är bland annat: Utövande av 



 14 

kärlek, barmhärtighet, medglädje och balans. För att kunna uppnå det behövs mycket 
träning i moral och meditation, samt kunskap. 
 
Erik växte upp i ett kristet hem. Han behövde dock få en egen ”omstart” i 20–årsåldern 
då han formade sin egen identitet som kristen. Han har arbetat som präst inom svenska 
kyrkan i elva år och inom sjukvården i cirka fyra år. Som sjukhuspräst handlar det först 
och främst om att vara en ventil, ett samtalsstöd gentemot de som sitter inspärrade på 
rättspsyk och inte vet när de blir utskrivna. Jag firar även gudstjänst med dem och har 
både döpt, konfirmerat och haft regelrätta biktsamtal. 
 
Kicki  har trott på Gud sedan barndomen. Bönen hade stor betydelse för henne redan som 
liten, eftersom hon tyckte att det fanns så mycket att be för, både för egen och andras del. 
Hon menar att det finns ett behov av en övernaturlig makt eller kraft som är större och 
mäktigare än vi. Människors makt är så begränsad. Vi rår varken över sjukdom eller 
död, annat än att vi med vetenskapens hjälp kan uppskjuta det hela. Att vara troende för 
Kicki innebär att vara ett gott föredöme i både teori och praktik. Det räcker inte med att 
exempelvis kalla sig kristen, man måste vara det ut i fingerspetsarna också. I sin 
barndom hade hon personer i sin närhet som inte ”levde som de lär” och det har påverkat 
hennes syn på kristendomen, Gud och Jesus på ett negativt sätt. Numera har hon dock 
omvärderat sin syn: Jag kan idag skilja på att i teorin utge sig för att vara en kristen och 
att i praktiken vara det, skillnaden är ditt beteende, ditt bemötande i praktiken. Hon har 
också lärt sig skilja kristendomens kärna från dem som utför hemska gärningar i 
religionens namn.  

Kristendomen handlar för mig om kärlek och relation till Kristus. Att föra en levande 
dialog med Gud, att samtala i bönen, att läsa hans ord till människorna, att sträva efter att 
ha ett rent hjärta, som bygger på kärlek och förlåtelse, inte fördömande. Bibeln ser jag 
som ett rättesnöre på vad som är rätt och fel och jag tror att den typen av moral är ett 
skydd för människan själv. Det som är fel mår inte människan bra av, det påverkar ditt 
samvete negativt, och det som är bra bär en god frukt, det är bra för människan och 
följaktligen också för människor runt i kring. 

 

Mattias är uppväxt i en ateistisk familj. Fram till 2006 hade han endast en ateistisk och 
vetenskaplig syn på tillvaron. Han började sedan intressera sig för Buddhismen och 
studerade och praktiserade de olika traditionerna där. Han hittade så småningom den 
riktning som kändes rätt för honom; den thailändska skogstraditionen inom 
theravadabuddhismen.  

 
Moa är varken döpt eller konfirmerad inom Svenska kyrkan. Religion och tro är 
ingenting som man direkt har pratat om under hennes uppväxt. Däremot har hon hört 
uttalanden då föräldrarna har samtalat om döda anhöriga. Det kan vara kommentarer så 
som: Han/hon finns med oss ändå och tittar ner på oss från sin himmel. Moa tror inte på 
någon gud eller högre makt. Däremot tron hon på ödet, dvs. att det finns en mening med 
allt som sker. Vad som är meningen märker man dock oftast inte just då det händer, utan 
det är något man får insikt om senare. Hon ger exempel på en släkting till henne som dog 
på grund av en överdos. När det hände var naturligtvis alla väldigt ledsna men med tiden 
väcktes också andra tankar hos Moa. Om han inte hade dött då hade han kanske satt sig 
påverkad i en bil och kört på ett barn och någon annans liv hade gått till spillo. Hon 
anser därför att det fanns en mening i det tragiska som hände släktingen.  
 
Lars började i söndagsskola redan vid fyra års ålder. Föräldrarna var inte praktiserande 
kristna, men det fanns människor i hans närhet som var kyrkobesökare. Redan vid tolv 
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års ålder började funderingarna kring att läsa till präst. Han försökte dock motarbeta 
dessa tankar, men var fortfarande kyrkligt engagerad. När det var dags för att välja bana i 
livet så blev dock teologiska studier det självklara valet. Nu har han arbetat som präst i 
snart 33 år, varav 32 år inom sjukvården. Hans främsta uppgift är att samtala med 
patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal. Samtalen handlar ofta om hur människor ska 
kunna leva vidare rent praktiskt och/eller tankemässigt med de erfarenheter som livet har 
gett dem. 
 
Sofia är uppväxt i en icketroende familj. Hon är döpt och konfirmerad inom Svenska 
kyrkan, men det handlar snarare om ren tradition än av symboliska handlingar av tro. 
Hennes föräldrar ville också att Sofia skulle döpa sin son i kyrkan av rent traditionella 
skäl. Sofia och hennes sambo valde dock att ha en namngivningsceremoni istället, utan 
kyrklig inblandning. Vare sig jag eller min sambo är troende så det kändes bara fel att 
ha ett traditionellt dop i kyrkan. Varför skulle vi vilja döpa in vår son i den kristna tron 
liksom? Sofia tror inte på Gud eller Jesus, eller någon högre kraft/makt. Må hända att de 
[Gud och Jesus] har levt, men jag tror inte på att de var några slags övermänniskor som 
har uträttat en massa mirakel och på något sätt "styr" över det som händer här på 
jorden, vare sig då eller nu. Hon uttrycker ett missnöje riktat mot religion i sig då den 
kan förorsaka negativa saker för människor, så som ”hjärntvätt” och krig på jorden. 
 

Linn växte upp i ett kristet hem. Hon döptes och konfirmerades inom Svenska kyrkan. 
Med tiden började hon dock fundera kring vad eller vem Gud egentligen är. Hon tänkte 
exempelvis på det första budordet: ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig.” Vem är 
”mig”? Jag har ju aldrig träffat honom som person. I vuxen ålder började hon med yoga 
och läste då också en mängd litteratur som öppnade hennes sinnen. Hon kom fram till att 
hon inte tror på någon enskild Gud, utan att varje människa bär gudomen i sig själv. Hon 
tolkade om budordet till: Jag skall inga andra gudar hava jämte mig själv som person. 
Man ska alltså ha en tro på sig själv i första hand. Gudomligheten kan man välja att ta 
fram på olika sätt, exempelvis genom medvetenhet som man kan nå med hjälp av 
meditation. Linn kan inte sätta någon titel på sin tro idag, utan den innehåller delar från 
olika religioner och filosofier. Av naturliga skäl har hon läst mycket yoga- och 
meditationslitteratur och den är till stor del buddhistiskt inriktad. Fastän hon tycker att 
buddhismen är en fin religion och har många förnuftiga tankegångar, så har hon svårt att 
köpa ett helt koncept och vill därför inte sätta en etikett på sin tro. Egentligen så pratar 
alla religioner om samma saker, men man beskriver det på olika sätt.  

 

Agnes är uppväxt i en familj som aldrig varit aktiv inom kyrkan eller några vana 
kyrkobesökare. Däremot kom föräldrarna till kyrkan för att titta på dotterns 
dansuppvisningar. Agnes var nämligen en aktiv dansare i kyrkan under 
mellanstadietiden, men det var främst för att hennes vänner var med i samma grupp och 
det handlade inte så mycket om en kristen tro. Under högstadietiden började hon ta 
avstånd helt från kyrkan, Gud och tron. Detta berodde främst på ny skola och nya 
klasskonstellationer. Hon valde att inte konfirmera sig och avståndstagandet växte så 
pass att hon 2009 gick hon ur Svenska kyrkan. De främsta anledningarna till det 
ställningstagandet är att hon inte tror på en högre makt, samt ogillar att den statliga 
kyrkan och prästerna får sponsring via skattesedeln. Min religiösa uppfattning idag är 
nog mer New Age-inspirerad, skulle jag tro. Mer eller mindre frivilligt. Agnes menar att 
hon flera gånger har fått påhälsning av nära och kära som har gått bort, samt att hon har 
sett andra människors följeslagare i form av ljusa siluetter. Man kan kalla mig mottaglig 
eller öppen.  
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3.2 Synen på döden och vad som händer efteråt 
 
Enligt Maja är döden inte det definitiva slutet för en människa. Man hamnar någonstans 
efter döden, det kanske inte är något paradis direkt, antingen finns man i en harmoni 
någonstans eller så kommer man till ett ställe, inte kroppsligen men mentalt. Hon menar 
att denna tillvaro är en sorts återsamlingsplats där man kan möta sina anhöriga igen. 
Detta kan särskilt ske om man har något oavslutat med den avlidne, exempelvis om man 
inte hann säga adjö innan själva dödsögonblicket. Maja tror att hennes bild av vad som 
händer efter döden har påverkats av människor hon har i sin omgivning som säger sig ha 
upplevt glimtar av ”den andra sidan”. Det är exempelvis personer som menar att de har 
känt en stark närvarokänsla av döda eller uppger att de har sett avlidna människor i 
fysisk form. Jag är ganska övertygad om att det finns någonting efter döden, eller jag 
hoppas det i alla fall.  
 
Birgitta tror inte att den kroppsliga döden innebär slutet på livet och det är en uppfattning 
som hon bär med sig från sin barndom. Vad själen är kan jag inte själv utröna. Men den 
lever vidare och jag tror att man kan ha kontakt med dem som har gått före. Var eller 
hur den tillvaron är där själarna lever vidare har inte Birgitta någon direkt teori om. Hon 
kallar det ”himlen” och menar att det är en sorts andevärld som inte är något konkret.  
 
Ida tror att människan kommer till en bättre plats efter döden. Hon tycker sig fått bevis 
på att de som dör lever vidare och att de finns omkring en. Om en människa blir en ängel 
efter döden så är det för att man är menad att hjälpa någon annan nere på jorden. Enligt 
Ida så har vi vår ängel inom oss. Våra själar är våra skyddsänglar. Dessa själar kan 
komma tillbaka till jorden och vaka över sina levande släktingar. I sitt arbete som 
sjuksköterska menar hon att hon har fått tecken på att döden inte är sista anhalten. Det 
har hänt många gånger på min avdelning att ringklockan ringer på den salen där en 
patient precis har avlidit, samt att dörrar öppnats av sig själv.  
 
För Verner så är döden en del av livet. Livets tre kännetecken är förändring, lidande och 
det vi kallar för ”ett jag” är en illusion, eftersom vi består av processer. Dessa centrala 
tankar kan man endast nå insikt om genom meditation och då vet man vad döden är och 
kan på så sätt leva i nuet. Vad som kommer efter döden är det ingen som vet. De som 
påstår att de ”vet”, skall man vara skeptiska till menar han. Däremot så kommer vår 
karma att bestämma vårt öde som alltid är ett medvetet val. Verner vill också förmedla 
följande: Mot sin vilja dör den som inte har lärt sig att dö. Lär dig att dö och du skall 
lära att leva, ty ingen skall kunna lära sig leva, som inte först har lärt sig att dö. 
 
Erik tror att vi får vila ut hemma hos Gud när vi har dött. Detta gäller dock främst de som 
har valt att tro och följa Jesus. Däremot ska inte icketroende bli dömda på förhand av 
någon, utan det är Gud som har det sista ordet. 
 
Enligt Kicki är inte den fysiska döden ett avslut, utan en övergång till ett evigt liv som 
man antingen tillbringar i paradiset med Gud eller i dödsriket med Satan. Dödsriket och 
paradiset är en typ av väntrum inför den yttersta domen då Gud ska döma människornas 
fortsatta öde. Himlen tror Kicki är en plats fylld av frid och närhet till Gud. I himlen är 
all sjukdom och allt lidande över, samt all konsumtion och allt sökande efter förgängliga 
ting som skönhet, makt, status och pengar. Jag tror det är ett tillstånd där man glömmer 
sig själv och går upp i all skönhet, frid och ro runtomkring. Att alla frågor finner svar. 
Att människan kan sluta sträva och endast vara i det fullkomliga tillståndet av en 
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inneboende frihetskänsla. Helvetet är motsatsen till himlen enligt Kicki. Det är en 
tillvaro fylld av ångest, smärta, sorg och lidande för dem som har vänt sig bort från Gud 
och Jesus. Människorna som befinner sig där är bara en skugga av sitt forna ”jag”.   
 
Mattias syn på döden var tidigare materialistisk, dvs. att allt tar slut när kroppen dör. 
Mötet med Buddhismen öppnade dock hans sinne för andra möjligheter. På grund av 
detta skrev han också ett arbete om ämnet återfödelse för att se vad det finns för "bevis" 
eller indikationer på att det kan stämma. Han blev positivt överraskad av resultatet och 
fascinerad av alla berättelser och iakttagelser kring ämnet. Efter att ha gjort denna 
efterforskning kan jag dock inte säga att jag vet vad som väntar efter döden men det 
finns definitivt en stor chans att något går vidare, att allt inte slutar i och med den 
kroppsliga döden. Han menar att forskningen kring ämnet och saker som närstående har 
berättat för honom tyder på att det finns något sorts liv efter döden.  

Man kan kanske säga att jag är 70 % övertygad om att allt inte är slut med den kroppsliga döden, 
men vad som sedan händer, det vet jag helt enkelt inte säkert. Det är något jag kommer att 
fortsätta söka ett svar på, men samtidigt så ligger det inte som något väldigt prioriterat mål. För 
mig är den buddhistiska träningen och att hitta lidandets slut det viktigaste, för mig själv och 
genom att kunna förmedla detta till andra. 

 

Moa vill helst inte fundera kring döden eftersom hon tycker att det är skrämmande och 
deprimerande. Jag tror inte man mår bra av att tänka på döden, i alla fall inte när man 
är ung. Hon menar att hennes syn på det hela troligen kommer att förändras med tiden 
och i takt med hennes eget åldrande. Moa tror att döden innebär slutet och att det är som 
en sömn för den avlidne. Det innebär att man inte återser sina nära och kära efter detta 
livet. Samtidigt uttrycker hon en önskan om en tro på att de döda är delaktiga i jordelivet, 
på så sätt att de tittar ner på oss från himlen. Jag tror egentligen inte att de döda finns 
med oss, men jag vill så gärna tro det, så en liten del av mig kanske gör det ändå. 

 

Lars har slutat att fundera på vad som händer efter döden, eftersom han tror att det är så 
annorlunda att vi inte kan föreställa oss det. Han gillar inte omskrivningar för döden rent 
generellt, men ett uttryck som han tycker är spännande är att en människa ”har gått ur 
tiden”. Hur är det att finnas i en tillvaro där tid inte existerar? Lars tror att döden är en 
sorts tillvaro där tid och rum har upphört. Han tycker dock att det är svårt att föreställa 
sig detta och få det begripligt. Men om det är sant så skulle det kunna vara så att vi 
redan är där, fastän vi är kvar här. Och de som har dött före mig kan inte vänta på mig, 
eftersom vänta har med tid att göra. Så därför kanske det är så att de är här.  

 
Sofia har ingen uppfattning eller teori om vad som händer efter döden. Hon vill helst inte 
tänka på det, eftersom det är så hemskt och ogripbart. Jag tycker att döden är jätteläskig, 
något jag verkligen inte förstår och något som skrämmer mig rejält. 
 
Linn tror på reinkarnation, att vi människor lever flera liv och att vi i varje liv får lära oss 
något. Den lärdomen handlar mycket om medvetenhet, tron på sig själv och gudomen. Vi 
bär också med oss tankar, känslor, handlingar och erfarenheter (karma) ifrån våra 
tidigare liv. Hon menar att våra själar från föregående liv letar reda på våra tidigare 
relationer och återförenas med dem. Konstellationerna kan dock vara annorlunda på så 
sätt att man och kvinna inte behöver hitta varandra så igen. Man letar reda på dem som 
man tidigare har levt med, som man tycker om och man dras på något sätt till varandra. 
Det har mycket med energier och vibrationer att göra. Sedan kommer den stora frågan 
för henne: När slutar vi att återfödas och var hamnar vi då? Linn är inte rädd för att dö 
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eller för själva döden, men tycker det är skrämmande att tänka på att lämna sina nära och 
kära. Hon menar att själva dödsögonblicket redan är förutbestämt för varje människa, så 
det är inget som vi kan påverka. Linn har i hemlighet egna tolkningar på hur många liv 
människor i hennes närhet har levt. Det kan handla om små barn som bär erfarenheter 
och kunskaper som de inte ”borde” ha i så tidig ålder, samt vuxna som beter sig barnsligt 
och har väldigt mycket kvar att lära sig. Hon lägger inte någon värdering i att något är 
bättre eller sämre än det andra.  
 
Agnes tror att en människas ande är kvar ett tag efter döden för att kontrollera hur deras 
nära och kära har det, för att sedan försvinna eller tyna bort till ingenting. Anden ser jag 
nog som den kvarvarande personen fast utan sin fysiska kropp. De personer jag ser, ser 
ofta ut som vanliga människor fast mer diffusa eller som siluetter. Agnes vet inte riktigt 
om hon är rädd för döden. Jag är nog snarare rädd för saknaden och det vakuum som 
uppstår på den personens "plats", när någon dött.  
 
 
3.3 Exempel på kris eller förlust som har påverkat informantens syn på döden, eller 
väckt tankar om döden 
 
Maja berättar om sin mormor som dog för några år sedan i en ambulans på väg till 
sjukhuset till följd av en hjärtattack. Maja hann följaktligen inte säga adjö, vilket 
påverkade henne mycket i negativ riktning. Två dagar efter mormoderns död uppger 
Maja att hon drömmer en dröm som hon upplever som mycket tydlig och betydande. I 
drömmen kommer hon till en ljus plats som hon uppfattar som ett harmoniskt och varmt 
kök. Där finner hon sin mormor sittandes i ett avslappnat tillstånd, som om hon befann 
sig i sitt hem. Det fanns även andra gestalter i periferin, men deras konturer var suddiga. 
Mormor kramade om Maja och pratade till henne. Hennes budskap var: Jag mår bra här 
så att du vet det, men du ska inte vara kvar här nu, utan vi kommer att ses senare. Du ska 
inte vara ledsen, jag finns med dig. Hon försvann sedan långsamt ifrån den ljusa tillvaron 
där mormodern befann sig och vaknade. Maja menar att denna upplevelse har medfört en 
känsla av avslut och trygghet. Hon fick säga adjö till sin mormor och fick samtidigt ett 
bevis på att hon hade det bra i den nya tillvaron. Händelsen påverkade henne positivt och 
hjälpte till i sorgearbetet. Maja är inte rädd för att dö när den dagen kommer. Denna 
uppfattning fanns dock även innan mormoderns bortgång, men drömmen utvecklade och 
bekräftade den ytterligare. Döden i sig är inget att vara rädd för, men självklart är 
tanken på att förlora nära och kära fruktansvärd och skrämmande.  
 
Föräldrarnas bortgång, speciellt faderns, fördjupade Birgittas uppfattning om döden. Hon 
satt ensam vid sin fars dödsbädd och den upplevelsen påverkade henne starkt. Den 
innerliga kontakt fadern kände med Jesus och den trygghetskänsla som fanns inför döden 
gjorde avskedet lättare. Han var inte alls rädd för att dö, utan såg snarare döden som en 
försoning med Gud och han hade en tacksamhet över att snart få komma ”hem”. 
Vetskapen om faderns starka tro gjorde situationen mer hanterbar för Birgitta och den 
hjälpte henne sedan i sorgearbetet. Att hennes far och mor nu är återförenade efter döden 
och finns i enlighet med Gud är en tröstande känsla. Birgitta berättar också om en 
omskakande händelse på Gran Canaria för några år sedan, som beskrivs som väldigt 
betydelsefull. Hennes svåger, ”Calle”, hade dött i cancer tre månader tidigare och under 
ett besök i Svenska kyrkan förnimmer hon att hon får en vision och en närvarokänsla av 
honom. ”Mötet” sker medan församlingen sjunger psalmer. Den bild av honom som 
Birgitta får är en lidande man som är full av sjukdom. Varför ”Calle” visade sig för 
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henne just då har hon ingen teori om, men det var i alla fall en bekräftelse på att han i 
döden slipper lidandet. 
 
När Ida var femton år gammal bidrog en händelse till att hon utvecklade en stark tro på 
änglar och att deras uppgift är att hjälpa oss i livet. Hon upplevde då att hon hade en 
vision av en ängel på en trappa utanför ett hus. Ida tror att ängeln var en själ som 
tillhörde någon som tidigare bott på gården och att den vakade över huset eller de 
nuvarande bostadsgästerna. Upplevelsen har påverkat hennes föreställning kring 
änglavakt och bidragit till att hon inte längre känner någon fruktan inför döden. Hon 
menar att änglarna alltid finns hos oss och vägleder oss genom svåra situationer i livet. 
De fungerar som en styrka vid exempelvis svåra sjukdomar eller vid olyckor. De hjälper 
oss också att göra svåra val här i livet och att acceptera jobbiga situationer som när någon 
närstående dör. Ida uppger att hon inte har sett någon mer ängel, men att hon har upplevt 
en närvaro av ett annat slag. Hon stod sin gammelfarmor mycket nära och tog hennes 
död oerhört hårt. Till saken hör att gammelfarmor i livet älskat fjärilar, speciellt blåa 
sådana.  

 
När hon skulle begravas hade jag skrivit ett brev till henne som jag lade i hennes händer. Där 
hade jag skrivit att om hon kunde skulle hon visa att hon fanns hos mig. Den sommaren när jag 
ligger och solar ser jag en liten blå fjäril komma flygande och den sätter sig rakt på min näsa. 
Där sitter den ett bra tag och då förstod jag att min gammelfarmor alltid skulle finnas hos mig. 

 
För ungefär tjugo år sedan dog Verners bästa vän i hans armar, till följd av cancer. Under 
samma tidsperiod genomgick han en skilsmässa. Det var en period med mycket sorg och 
lidande, ja det var en deprimerande tid, men samtidigt var det början och vändpunkten i 
mitt liv. Tack vare läsandet av Dalai Lamas böcker förstod han att det fanns en väg ut ur 
lidandet. 
 

Erik menar att varje möte med sina egna eller andras motgångar, samt sjukdom och död 
hjälper honom att hitta redskap för att hantera de stora frågorna om liv och död.  

 

Kicki  berättar om en svår period i tonåren då hon och den övriga familjen levde i ständig 
skräck för vad hennes far skulle kunna utsätta dem för. Utåt sätt var de en normal kristen 
familj och ingen fick veta något om den fysiska och psykiska terrorn som pågick i 
hemmet under fyra års tid. Detta dubbelliv var som en schizofren upplevelse och 
förstörde min tillitskänsla till omvärlden. Efter rymning och vistelse på barnpsyk, 
flyttade hon hemifrån som sextonåring, sade upp kontakten med föräldrarna och började 
leva ett självdestruktivt liv. Kicki som tidigare haft en trygghet i sin tro, slutade be, 
skyllde lidandet på Gud och ville inte längre kalla sig kristen. Detta frånsägande baserade 
hon först och främst på sin fars beteende och att han trots sitt felaktiga agerade 
benämnde sig själv som kristen. Under de följande åren var livet ett stort kaos för Kicki. 
Hon mådde väldigt dåligt och utsatte sig för en mängd destruktiva saker för att straffa sig 
själv och omgivningen. Till slut får hon ordning på sitt liv utåt sätt med arbete och 
studier, men tomheten och sökandet efter stabilitet kvarstod. Tron på Gud fanns kvar, 
men också ilskan över att han hade övergett henne. En dag besöker Kicki en kyrka och 
träffar där en kvinna som börjar profetera (lämna meddelanden från Gud). Hon sa att 
Jesus visste om att Kicki hade haft ett svårt liv och att han trots alla hennes känslor av 
övergivenhet varit med hela tiden. Händelsen påverkade Kicki och med tiden kände hon 
att det fanns två val i livet: Att aktivt gå ut och finna Gud eller att begå självmord. 
Hennes ångest var så stark att hon inte kunde sova på en hel vecka. Hon besökte av en 
slump en församling och efter en stund kom pastorn fram och bad för henne. Efteråt sa 
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han: I natt kommer du äntligen få sova. Sen gick jag hem och sov som jag aldrig tidigare 
sovit, som på en bomullsbädd i Guds famn. Nästa dag började jag gråta ut en sorg från 
många års synd och destruktivt leverne. Kicki läste Bibeln flera gånger, döpte sig och 
började så sakta att hitta en helhet igen.  

Jag förstod och kände att jag fått Guds förlåtelse och min omvändelse handlade om att förlåta 
mina föräldrar och alla medmänniskor. Så jag gjorde det. Efteråt föll bitarna på plats, att förlåta 
andra helade mig själv. Idag är jag tacksam till Gud att han inte försköt mig, som den spillra jag 
en gång var, hans kärlek och trofasthet är en livets gåva. Tomheten i mitt inre är fyllt och mitt 
kärleksbehov besvarat och kan inte fyllas på ett mänskligt vis.  

 
Mattias menar att det är ett flertal händelser i livet som påverkat hans syn på döden. Hans 
mor dog i cancer när han endast var tolv år gammal och den händelsen blev en stor 
omställning för honom och ändrade med tiden hans syn på livet och därmed döden. Det 
påverkade mig genom att jag bar på en stor sorg som jag inte riktigt tog itu med förrän 
jag började med meditation, vilket var många år senare. Den stora förändring denna 
händelse gjorde i mitt psyke var att jag förstod att vi inte har hur mycket tid på oss som 
helst i detta livet så man kan inte slösa bort det. Han har också förlorat flera släktingar 
och nämner speciellt en kusin som dog i en trafikolycka. Eftersom han tidigare mött 
döden på så nära håll så hade han vid den tidpunkten börjat se på det hela med andra 
ögon. Jag hade lärt mig att se döden som något naturligt och något oundvikligt, som 
händer även unga personer. Inom den buddhistiska träningen ingår det att man ständigt 
påminner sig om att man kommer att dö. Det gör att man har lättare att acceptera döden 
och att man verkligen kan leva ett bra liv, att man tar vara på sin chans. Det är något 
som jag ständigt försöker utveckla. Mattias berättar också om ett tillfälle då han själv 
varit nära att dö efter en olycka på en fotbollsplan. Han bröt då nyckelbenet och svalde 
tungan, vilket innebar att han inte fick någon luft. Han var bara sekunder ifrån att bli 
hjärndöd då han blev räddad av en lagkamrat. Detta var början till den verkliga 
förändringen i Mattias liv. Han menar att en anhörigs död inte är lika påtaglig som när 
ens eget liv hotas. Det blir mycket mer verkligt och illusionen om ens egen odödlighet 
skingras. Det innebar också en mystisk upplevelse för mig då jag var medvetslös där på 
fotbollsplanen. Det var ett tillstånd av fantastiskt lugn och helt utan intryck. Det var en 
positiv känsla som kändes bekväm. Han fick sedan det hela förklarat av en buddhistisk 
lärare som menar att man kan uppnå det tillståndet genom meditation. Jag antar att detta 
till viss del tagit bort en del rädsla för döden, för det tyder ju på att sinnet kan verka på 
något sätt oberoende av kroppen.  
 

Moa berättar om en händelse som har påverkat henne starkt. En släkting, som hon har 
haft en mycket fin relation med, dog vid tretton års ålder mycket hastigt i ett 
epilepsianfall. Två veckor före dödsfallet ringde hon till Moa och var mycket angelägen 
om att träffas. Hon berättade att hon hade köpt ett hjärtesmycke som kunde delas i två 
delar och att hon ville ge den ena delen till mig. Moa hade dock redan andra planer och 
mötet blev inte av. Nästa gång de ”sågs” var på begravningen. Begravningen var det 
absolut värsta jag varit med om. Det är skillnad på om en gammal människa dör som 
har levt sitt liv. Ett barn ska inte dö. Moa fick vid begravningen sin del av smycket och 
den andra delen fanns hos släktingen i kistan. Många tankar väcktes på och efter 
begravningsakten. Moa tyckte bland annat att det hela var så orättvist varför vissa ska 
drabbas och andra inte. Det finns så många andra som skulle kunna dö istället. Hon 
nämner namnet på en aktuell brottsling som nyligen fått sitt straff för flera mord och 
våldtäkter. Moa menar att händelsen berört henne på många plan. Dels har hon 
skuldkänslor för att hon inte träffade sin släkting den där sista gången då hon var i livet. 
Dels har hon fått insikt om hur fort ett liv kan ta slut. Det är dock svårt att i praktiken 
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leva så som i teorin att man ska ta tillvara på livet. Det är lätt att säga att man efter en 
sådan här händelse ska ”leva varje dag som om den vore den sista”, men i vardagen går 
inte det. 

 

Lars menar att hans syn på döden ständigt påverkas. Han möter varje dag i sitt arbete 
människor vars liv är hotat, så han kan inte peka på någon speciell situation som har 
påverkat honom mer än någon annan. Döden är en del av vardagen. 

 

Sofias rädsla för döden fördjupas varje gång någon närstående dör och samma sorts 
frågor om liv och död florerar då i hennes medvetande. Tusen frågor - men inga svar. 
Hon berättar om ett exempel som påverkat henne särskilt. För några månader sedan dog 
hennes ”låtsasmorfar” (mormoderns livskamrat sedan 23 år tillbaka), helt plötsligt, utan 
förvarning. Han dog på väg hem från ett restaurangbesök. Jag tycker att det är oerhört 
ledsamt, läskigt och skrämmande. Sorgen och saknaden som uppstår är helt obeskrivlig 
och man förstår ju knappt hur man ska kunna leva vidare. Hon kunde verkligen inte 
förstå hur någon ena stunden finns, lever och andas för att i nästa sekund vara ”borta”. 
Han ligger där på sängen på sjukhuset, vi kan se honom och vi kan ta på honom, men 
han är borta. Hon tänker i olika banor: I relation till en evighet så lever vi en väldigt kort 
tid här på jorden, ska vi "sova" sen resten av tiden? Medan livet och våra nära och kära 
fortsätter utan oss? Aldrig vakna? Vad menlöst det känns och skrämmande, ska jag inte 
få vara med?  

 

Alla funderingar för Linn om reinkarnation började efter en tragisk händelse för några år 
sedan. Hon och hennes familj förlorade tre närstående personer, varav två barn, i den 
tsunami som skedde i Thailand annandagen 2004. På grund av naturkatastrofens 
omfattning fick de alla vänta länge på besked om vilka som levde och vilka som var 
döda. När nära och kära rycks bort så där hastigt då faller man ner i ett svart hål och 
kan inte tänka en enda klar tanke. För henne blev yogan ett sätt att hantera den 
traumatiska upplevelsen. Hon hade tidigare sysslat med yoga, men endast som fysisk 
träning. Hon förstod aldrig syftet med meditation och avslappning, förrän efter tsunamin. 
Hon fann en inre ro och ett lugn, trots det kaos som verkligheten bestod av. Linn har en 
förmåga som hon ogärna pratar om i vardagen. Hon menar att det har hänt flera gånger 
att hon känner på sig när en släkting eller bekant dör. I efterhand har det visat sig att 
hennes tidsangivelse stämt med tiden för dödsögonblicket, fastän hon inte varit i 
närheten av den döende. Dessutom uppger hon att hon kan känna närvaron av vissa 
bortgångna personer. Det handlar om: Att ha rätt radiosekvens på i sinnet, mentalt. Du 
kan även stänga av allting och logga ut och då har du ingen sådan kontakt. För hennes 
del handlar det inte om någon visuell närvaro, utan det är snarare en närvarokänsla. Hon 
ger exempel på ett av barnen som förolyckades i tsunamin som Linn menar att hon 
upprepade gånger har känt en oerhörd närvaro av i hemmet. Speciellt efter att det hade 
hänt var hon här mycket. Hon var runt omkring mig nästan hela tiden. Detta var inget 
som Lillan tyckte var obehagligt, utan det blir snarare som ett konstaterande av typen: 
Jaha, är du här! Inom yogakulturen är dock övernaturliga saker något som man ska 
undvika att fördjupa sig i, eftersom det kan leda till att man blir blockerad. Lillan 
konstaterar bara därför att hon har denna gåva och att det kommer till henne naturligt, 
men det är inget hon gör något praktiskt av.  

 
Agnes uppger att hon fick besök av sin barndomsvän som hade begått självmord ungefär 
en vecka efter dödsfallet. Detta påverkade henne starkt. Jag tror att hon bara ville väl 
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och ville se hur jag mådde. Men jag tyckte däremot att det var jätteobehagligt, tyvärr. 
Det är flera som har försökt att kontakta mig, både personer som jag har känt och 
okända. Jag tycker inte riktigt om det, då jag inte vet hur jag ska hantera det. 
Kontakterna menar hon har skett både genom visuella och/eller auditiva möten, samt 
genom fysiska upplevelser så som direktkontakt på huden. Det har hänt att Agnes har 
tvekat inför om allt detta sker i hennes hjärna eller om hon verkligen har upplevt det. Hon 
har dock flera släktingar som också upplever sig som öppna eller mottagliga. 
 
 
3.4 Tro som resurs och/eller hinder i samband med kris 
 
Maja menar att en tro medför positiva aspekter för människor som befinner sig i 
krissituationer. En tro på ett liv efter döden gör sorgen ”lättare” att hantera och tanken på 
återföreningen är något som medför en tröst i förlusten. En ”försäkran” om att den döde 
har det bra där den befinner sig leder till en behaglig känsla för de efterlevande. För den 
döende själv, speciellt vid svåra sjukdomar, är det också en tröst att tro på en fortsatt 
tillvaro som innebär frihet från smärta och lidande. Hon förmodar att en del icketroende 
som drabbas av kriser aktivt börjar söka bland församlingar eller trosuppfattningar för att 
bland annat hitta ett svar på frågan ”varför”. Människor i kris behöver ha någon att skylla 
på, en syndabock. Gud kan därför fungera som en ”slagpåse”. Dessutom kan en kris sätta 
igång nya existentiella tankeprocesser hos människor som tidigare hävdat att de tror på 
vetenskapen. Kanske finns det frågor som de drabbade ställer sig som vetenskapen inte 
kan ge ett fullständigt svar på. Ett naturligt steg då är att börja ifrågasätta det hela och 
söka sig vidare för att finna förklaringar. Maja menar också att en del troende säkerligen 
kan vända sig bort ifrån Gud i samband med svåra kriser så som exempelvis vid ett barns 
bortgång. 
 
Birgitta är övertygad om att majoriteten av dem som har en stark tro har lättare att möta 
döden, både som anhörig och som den döende själv. Hon tänker då endast på kristen tro 
eftersom det är den uppfattningen som ligger henne närmast. Anledningen till det är 
lättare med en tro beror dels på övertygelsen om att döden inte innebär slutet, dels på en 
känsla av att inte vara övergiven. Dessa båda aspekter medför en trygghet. Jag tror att 
många kan känna en ensamhet i samband med döden, men människor som tror att de 
alltid har Gud med sig, känner sig inte ensamma. Hon menar också att en tro kan vara 
till besvär för en del personer. Känslan av att vara sviken av Gud kan infinna sig hos den 
som exempelvis plågas svårt av sjukdom och smärtor. Frågor så som: Varför Gud? Vad 
har jag gjort för fel? Varför drabbar detta mig? kan säkerligen cirkulera hos en del. 
Birgitta förmodar att det är vanligt att människor utvecklar en tro i samband med 
krisupplevelser. De existentiella frågor som väcks kan ibland leda in människor på nya 
banor. Det behöver inte alltid handla om en tro på ett gudaväsen, utan det kan handla om 
en övertygelse om att den döde lever vidare i en annan dimension, som ibland kallas 
himlen. Tanken på att en människa försvinner för gott är för skrämmande för många 
anhöriga att tänka. Birgitta menar att en del utvecklar eller skapar en tro i den svåra 
situationen för att helt enkelt kunna leva vidare och hantera vardagen. Hon har tidigare 
arbetat inom en krishanteringsgrupp vid namn POSOM, som står för psykiskt och socialt 
omhändertagande. Denna grupp är religiöst obunden och består av representanter från en 
rad olika yrkeskategorier, t.ex. präster, sjukvårdspersonal och lärare. Den är tänkt att 
fungera som stöd vid större olyckor och katastrofer som drabbar invånare i kommunen. 
Birgitta arbetade exempelvis i samband med tsunamikatastrofen i Asien. De mottog då 
anhöriga och drabbade i Gävle som behövde stöd. Det fanns ett stort behov av att få 
prata med någon och få svar på de frågor som det egentligen inte finns några svar på.  
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Ida menar att en tro både kan vara till hjälp samt vara till besvär i samband med 
krissituationer så som döden. Hon tänker att vissa troende kan tolka döden som en 
bestraffning för att de inte gjort tillräckligt med goda saker i livet eller liknade. De allra 
flesta troende har dock en sund inställning till döden, enligt Ida. De tror att det är 
meningen att de ska dö, att de har levt färdigt sitt liv. Icke-troende har nog lättare till 
panik i samband med döden, de har nog svårt att se helhetsbilden och ser bara till sig 
själv. 
 
Verner ser ett visst samband mellan tro och kris. Själv har han tidigare varit en sökare, 
men eftersom han nu hittat sin sanning så kan han leva i balans på ett helt annat sätt än 
förut. Har man en gång fått en glimt av sanningen så blir man en lycklig människa. Sen 
är det mycket viktigt att veta vilken väg man vill gå. Det bör vara en väg där man alltid 
är i balans med sig själv, med sina medmänniskor och allt annat liv. Om man inte är i 
balans med sig själv. Ja då är det svårt att vara lycklig och är man inte lycklig kan man 
inte övervinna svåra kriser eller andra problem. Verner tror att människor som har en 
religiös övertygelse kan hantera kriser bättre än icketroende. Har man en Buddhistisk tro 
så lever man i övertygelse om att Buddhas lära kommer att fixa allt. Inom buddhismen 
har man stor hjälp av livets tre kännetecken.41 Om man förstår dem så klarar man allt. 
För att stärka sin tro måste man praktisera den åttafaldiga vägen. Att studera Buddhas 
lära (dhamman) är som att undersöka livet och när man förstår livet så förstår man 
döden. Han menar att människor som inte har en buddhistisk filosofi lider mer eftersom 
de kan sitta fast i okunnighet, hat och/eller egoism. När man har övervunnit allt det, då 
blir man fri. 
 
Erik tror att en religiös övertygelse är till stor hjälp i en krissituation. Kriserna för oss 
alltid nära ett avgörande i fråga om tro och religion. I Bibeln ser vi många exempel på 
hur människor drivs mot Gud som de tidigare förnekat, om de drabbas av motgångar. 
Konsten är att kunna tro även när man har "flyt". Hans uppgift som präst är att hela 
tiden peka på Gud som den som inte dömer, ger förlåtelse och skapar nytt hopp hos 
människor som tillfälligt tappat gnistan. Jag vet att även ateister kan lösa kriser på ett 
annat sätt. Jag har inte mött några problem för att jag varit trons representant i mötet 
med människor i kris. 
 
Kicki  menar att en tro både kan vara till tröst och medföra ångest beroende på kontext. 
Hon anser att en tro delvis har som syfte att fungera som lindring eller tröst i samband 
med krisupplevelser. Samtidigt så kan det innebära att dina nära och kära som inte ville 
ta emot Kristus som sin räddare för närvarande pinas i dödsriket och den vetskapen lär 
knappast vara trösterik utan ångestladdad för den troende.  
 

Mattias uppger att en tro som baserar sig på egna erfarenheter och insikter kan vara till 
hjälp vid krissituationer. Vissa teorier så som t.ex. tanken om återfödelse kan också 
hjälpa en människa komma över en förlust. Han pekar också på den egna träningen inom 
Buddhismen, som går ut på att lära sig hantera döden. Detta gör det lättare att hantera 
situationen när den väl uppstår eftersom man har verktyg och en större förståelse av 
döden. Man smusslar inte med att livet innehåller lidande och död utan detta är något 
som är oundvikligt. Man gömmer inte dessa fakta i ett hörn utan försöker lära sig att 
hantera dem och när man kan det så kan man också leva mer till fullo. Mattias menar att 
buddhismen erbjuder en väg ut ur lidandet och att det kan vara något som attraherar 

                                                 
41 Se s. 15 
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människor som befinner sig i en kris. Han vill också påpeka att buddhismen ofta är 
praktiskt inriktad, istället för teoretisk och att den lär människan på ett pragmatiskt sätt 
hur man ska hantera lidandet i form av träning och med hjälp av verktyg. Så det är lite 
smalt att säga att man vänder sig till en "tro". Även om det naturligtvis måste finnas ett 
element av tro, tillit eller övertygelse när man först söker sig dit eftersom man då inte vet 
om de verkligen fungerar eller inte. Jag sökte mig själv till Buddhismen i ett slags 
kristillstånd då jag tyckte att livet var utan mening och mål. Och träningen har hjälpt 
mig enormt mycket. Enligt Mattias kan definitivt en tro vara ett hinder i kristider och vara 
något som begränsar individens valmöjligheter och leder till tunnelseende. Det kan 
exempelvis handla om människor som påstår att deras lidande beror på Gud och därför 
väljer att leva med det istället för att göra något åt det. Liknande idéer finns också inom 
Buddhismen med synen på karma som ett slags öde. Med denna syn kan man omöjligt bli 
fri från sina tidigare handlingar, och istället för att försöka hitta vägar ut ur 
svårigheterna så accepterar man dem bara som "det är min karma". 

 

Moa anser att en tro kan fungera som tröst för en del. Exempelvis kan det vara en 
trygghet för anhöriga att tro att någon tar hand om dem som dör. För egen del tycker hon 
att det innebär en trygghet att tro att det finns en mening med allt. Moa nämner en dikt 
som betyder mycket för henne och passar bra in i sammanhanget. Den heter ”Fotspår i 
sanden” och handlar om att Gud finns med i alla svårigheter man drabbas av. 42 Fastän 
att jag inte tror på Gud, så blir jag berörd av den dikten.   

 
Enligt Lars kan inte människor med en tro hantera kriser på ett bättre sätt än icketroende. 
Han menar att man inte kan generalisera på så sätt. Däremot kan en del människor luta 
sig mot sin tro och det kan i sin tur leda till att livet blir mer hanterbart. Han har också 
mött människor som tycker att den tro de har komplicerar det hela. Den tolkningsram 
som de har tidigare utifrån sin tro passar, eller rymmer inte det som de är med om och 
då kan det bli svårare. Lars berättar att det händer då och då att människor ger uttryck 
för att de får kontakt med oväntade krafter inom sig själva i svåra situationer. Det kan 
visa sig att den drabbade faktiskt kan hantera och leva med det ”värsta” som kunde 
hända. En situation som den drabbade i fantasin trodde skulle leda till personlig 
undergång. Detta kan generera till att människor börjar tänka i religiösa banor och 
fundera varifrån kraften kommer. Möter vi motgångar som inte är större än vad vi kan 
bära själva eller är det så att vi i situationen av att behöva gå igenom något svårt får 
kraft för att kunna orka? Lars träffar i sitt yrke människor just precis när de befinner sig i 
en krissituation. Det medför att han därför bara får se fragment av de tankeprocesser som 
sätts igång. Vad människor drar för slutsatser efter deras möten vet han inte. Det är inget 
mål för honom att få människor till att tro, utan det är den han möter som får uttrycka 
vilket behov han/hon har just då. Varje möte måste vara ett mål i sig. Det är hos den som 
jag möter som fokus måste vara. Om jag tänker att det vi gör får en konsekvens av att 
hon kommer till tro, då har jag förlorat, för då ligger inte fokus på här och nu.  
 

Sofia menar att folk som tar till tro vid t.ex. sorg och sjukdom gör det för att känna 
trygghet och för att kunna ”förstå” varför hemska saker sker. De tror sig hantera kriser 
så som döden lättare, men i mina ögon så blundar de bara för det som har hänt. De 
förtränger alla jobbiga känslor och rättfärdigar händelsen i att det var Guds vilja. Sofia 
tycker att det känns som om vissa troende inte ger sig själv tillåtelse att sörja ordentligt, 
eller ens bli arga och frustrerade.  

                                                 
42 Se s. 40 för dikten i sin helhet 
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Linn förmodar att det är underlättar att tänka kring döden med en tro på reinkarnation. 
Det är inte slut för att man lämnar den fysiska kroppen. Däremot så är inte sorgen och 
saknaden lättare att bära bara för att man är troende. Speciellt när det gäller barn, det kan 
aldrig vara okej att ett barn dör. Att förlora sina barn är en av de mest traumatiska 
händelser som man kan vara med om. Linn menar att det till stor del handlar om 
acceptans. Som människa kan man ändå inte påverka det som har hänt. Då får man 
välja: Ska jag slitas med det som jag vet att jag inte kan påverka eller ska jag lära mig 
att hantera min sorg. En sorg kan man aldrig släppa, den får man lära sig att leva med. 
Hon tror också att det är viktigt att släppa fram tårarna när de kommer och tillåta sig 
själv att vara ledsen. Linn framhåller att religion och tro kan ha en viktig funktion vid 
krissituationer. Hon nämner kyrkan här i Sverige som en central plats för sörjande att gå 
till och samlas i vid tragiska händelser. Ett konkret exempel som hon nyligen läst om i 
lokaltidningen handlade om en 19-årig pojke som hade frusit ihjäl. Kyrkan var full av 
folk och många har säkert inte varit där på länge, eller har en kristen tro. Men man vill 
tro på någonting i samband med en sådan här situation. Hon menar att alla behöver 
något att hålla i när tillvaron raseras. Och i mitt fall är det yogan som är mitt ankare när 
det börjar storma. Jag vet var lugnet finns. 
 
Agnes ser både positivt och negativt på en tro i samband med kris. Hon menar att 
svårigheten i resonemanget är att människans hjärna inte kan föreställa sig företeelser 
eller ord så som ”oändlig”. Detta kan medföra att människan söker efter förklaringar som 
de bland annat kan finna i olika religioner. Detta meningsskapande menar hon finns 
naturligt i människans väsen. Vid individuell kris så som dödsfall kan en tro vara till 
hjälp, samt besvärliga det hela. Det kan vara lättare att förlika sig med tanken på att en 
kär person har gått bort om man t.ex. tror på reinkarnation. Däremot kan det även vara 
negativt om personen ifråga inte har levt tillräckligt bra och man även tror på helvetet, 
det eviga straffet är ju inget att hurra för eller något som man lätt kan förlika sig med. 
Om man är aktiv inom religiösa kretsar finns det dock en gemenskap menar Agnes som 
kan underlätta bearbetningen av det svåra. När det gäller kriser som rör en hel befolkning 
eller nation tror hon däremot inte att en tro kan hjälpa till vid hanteringen av dem. Då 
kan religionen bli så viktig att människor bli blinda för sina handlingar. Om man finner 
den skyldige kan religionen ena människor och på så sätt skapa krig. Givetvis är 
konflikterna respektive kriserna oerhört komplexa, men i de fallen tror jag att religionen 
till stor del är av negativ art i händelseutvecklingen och leder till fler kriser i form av 
dödsfall och terror. 
 
 
3.5 Om en tro på att döden innebär slutet kan vara ett lika önskvärt öde hos 
människor i allmänhet så som tron på ett liv efter döden. 
 
Maja menar att en person som exempelvis har begått brott och betett sig illa kan känna 
trygghet i att tro att döden innebär slutet. Han eller hon vill inte behöva konfronteras med 
sina offer igen eller stå till svars för sina handlingar i en dom eller helvete. Att döden 
innebär slutet är då snarare en befriande tanke för personen i fråga. Saken blir en annan 
enligt Maja för anhöriga. Tanken på att en människa man älskar ruttnar i jorden och blir 
äten på av maskar kan knappast vara upplyftande. De flesta människor behöver nog en 
lite romantisk syn på det hela, att den döde går vidare någonstans.  
 
Birgitta tror att dessa båda öden kan vara önskvärda hos människor i allmänhet. Om man 
är övertygad om någonting så är det en trygghet, oavsett tro. Hon menar att det är svårare 



 26 

för en tvivlare som inte har någon uppfattning om vad döden innebär och att det i sin tur 
kan medföra en känsla av osäkerhet och ängslan. 
 
Ida menar att en tro på att livet innebär slutet också kan vara en tröst. Många patienter 
som ligger inför döden vill bara dö, speciellt om deras maka/make gått före och de har 
levt ensamma en längre tid. Detsamma gäller om de har svåra krämpor och upplever 
tillvaron som plågsam. Jag tror att man blir rätt nöjd på livet när man levt i kanske 95 
år. De skulle nog tycka att det vore som ett straff att behöva leva om det igen. Men jag 
tror också att vissa vill att det ska finnas ett liv efter döden, då de kan återse sina nära 
och kära samt slippa all värk och ensamhet. 
 
Verner menar att döden inte är något slut, utan att det är början till ett nytt liv. 
Människan går igenom många faser och är en del av universum och evolutionens 
utveckling. Vi har levt innan vi föddes och vi kommer att leva igen. Han gör ingen 
skillnad mellan liv och död. Allt är ett och vi är en del av det. När vi börjar tänka vi mot 
dem eller separatistiska tankar så går det utför. Vi är inte avskilda varelser, inget lever 
enskilt för sig. Allt hör ihop. 
 
Erik menar att vissa människor finner ro i övertygelsen om att allt tar slut en dag. Som 
sjukhuspräst har han dock som uppgift att vara riktad mot det ”eviga hoppet” som den 
kristna läran är uppbyggd kring. 
 
Kicki  tror inte att övertygelsen om att döden innebär slutet kan vara ett lika önskvärt öde 
så som tron på ett liv efter döden. Hon menar att den falska förespeglingen blir en snara 
kring deras hals. Om hennes föreställning om livet efter döden stämmer innebär det att 
de som tror att döden är slutet kommer att få lida för evigt. Det är ingenting som jag 
önskar någon. Så vi får se när vi dött vem som hade rätt, det lär bli intressant! 
 
Mattias har många vänner som har en materialistisk syn på döden och för dem är det inte 
ett direkt önskvärt öde. Däremot vet han att det också finns människor som tycker att det 
ska bli skönt att slippa alla problem och känner sig klara med livet. För dem är det 
säkerligen önskvärt att allt tar slut. Mattias har en teori om att det hela beror på hur man 
kombinerar olika idéer med varandra. Som exempel ger han detta: Många materialister 
ser idén om återfödelse som ett önsketänkande för buddhister, för att de inte kan stå ut 
med tanken på att förintas. Buddhisterna däremot ser inte återfödelsen som något direkt 
positivt eller önskvärt, eftersom det finns lidande i livet och det högre målet är Nirvana. 
Mattias slutsats blir således: 

Att dessa idéer endast blir önskvärda när de kombineras med andra idéer. Alltså kan man 
inte säga att den ena skulle vara mer önskvärd än den andra. Sen kommer ju förstås 
frågan om hur situationen verkligen är i vår värld rent objektivt sett. Finns återfödelse 
eller inte? Som buddhist så tror jag att det är en mycket stor chans att det finns, och att 
denna i kombination med de andra buddhistiska idéerna skapar ett ramverk som är sunt 
och gynnsamt för människor. Det är en väg som ger resultat för dem som önskar följa den. 

 
Moa anser inte att en övertygelse om att döden innebär slutet är lika önskvärt som en tro 
på ett liv efter döden. Hon menar att det senare alternativet medför en trygghet som 
människor mår bra och har ett behov av. Själv finner hon ingen som helst trygghet i sin 
egen uppfattning om att döden innebär slutet. Däremot tror hon att en del äldre kan känna 
att de levt klart sitt liv och ser fram emot den eviga vilan.  
 
Många människor som Lars träffar i sitt yrke uttrycker en rädsla för döden. Det finns 
dock tre olika aspekter i dödsbegreppet som påvisar vad som skrämmer människor allra 
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mest. Han har inte fört någon statistik, men uppskattningsvis 95 % av dem är rädda för 
själva döendet, dvs. fram till de tar det sista andetaget. Endast 1,5 % är rädda för själva 
dödsögonblicket och 3,5 % tycker att tillståndet döden är det som är skrämmande. En 
förkrossande majoritet av dem som uttrycker ängslan är alltså rädda för det lidande och 
förlust av kontroll och funktioner som sluttampen av livet kan medföra. Lars menar att 
själva tillståndet döden kan ses som en befrielse för svårt sjuka människor. De som tror 
att döden innebär slutet kan mycket väl vara trygga i sitt antagande, liksom de som tror 
på ett liv efter döden.  
 

Sofia menar att det mycket väl kan vara så att båda dessa tankar kan vara önskvärda för 
människor. Hon tror att hennes egen rädsla för döden kan bero på att hon inte har någon 
övertygelse om vad som komma skall. Vare sig döden innebär ett definitivt slut eller ett 
fortsatt liv i någon form, så skulle det nog kännas mycket tryggare att ”veta”. Så är det 
ju med det mesta. Vet du något med säkerhet, så slipper du ju fundera och spekulera, 
vara nervös och orolig. Men sen kan ju såklart det du ”vet” skrämma dig också. 

 
Linn är tveksam till om tron på att döden innebär slutet kan vara ett önskvärt öde hos en 
människa. Hon tycker att den tanken gör att allt känns så meningslöst. Kanske är det så 
de som tar självmord tänker? En gammal människa som känner att hon är färdig med sitt 
liv kan säkert se döden som en befrielse. Om man har levt ett rikt och bra liv, vill man 
kanske leva ett till, men har man haft ett jobbigt liv så kanske det känns som ett straff att 
leva igen.  
 
Agnes tycker att det är ett komplicerat tankesätt att ta ställning till. Hon tror att det är 
svårare för en människa som menar att döden innebär slutet att förlika sig med 
försvinnandet eftersom det blir så abrupt. För en människa som tror på ett liv efter döden 
blir steget från levande till död mer som ett successivt skeende. Hon menar att hennes 
syn på döden och vad som händer efteråt inger trygghet. Den döde ifråga kan 
visualiseras eller konkretiseras som en närvarande ande, som sakta tynar bort, precis så 
som sörjandet/krisen också avtar med tiden.  
 

 
4. Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer valda delar av resultatet utifrån intervjuerna att analyseras och 
diskuteras. Det handlar exempelvis om mönster i informanternas svar som på något sätt 
är utmärkande. Jag kommer också att peka på likheter och skillnader mellan resultatet 
och den presenterade litteraturen och forskningsöversikten, samt kort diskutera den 
metod som har använts.  
 
 
4.1 Resultatdiskussion 
 
Ungefär hälften av de tolv tillfrågade uppger att deras nuvarande tro eller uppfattning har 
utvecklats med tiden, i kontrast till en barnatro. I några av fallen har dock grundkorn från 
barndomen funnits med i utvecklandet av den ”nya” uppfattningen, vilket gör det svårt 
att göra en tydlig uppdelning. Hos en del har specifika händelser i form av 
krisupplevelser bidragit till utvecklandet och/eller etablerandet av den aktuella tron. 
Händelserna har hos vissa väckt existentiella tankar till liv som sedan formats till en 
personlig tro eller uppfattning. Linn beskriver exempelvis att hon började tänka kring 
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reinkarnation i samband med de krisupplevelser hon erfarit. Verner berättar att de 
händelser han varit med om resulterade i ett sökande efter en mening med lidandet och 
att han på så sätt kom i kontakt med buddhismen. Ida menar att änglavisionen har gjort 
ett djupt intryck på henne och bidragit till en form av nyorientering i hennes liv. 
Händelserna har hjälpt henne att utveckla en egen uppfattning och bild om hur tillvaron 
ter sig. Upplevelserna har väckt frågor till liv och startat en tankeprocess som latent 
funnits med hos henne sedan barnsben. Man kan med andra ord säga att övertygelsen 
med tiden mognat inom henne och visionen varit det som fått det hela ”att blomma ut”.  
 
I Engzells undersökning43 uppgav endast en informant att den hade sökt sig till kyrkan 
utifrån en krisupplevelse. Steget till att faktiskt bli engagerad i en kyrka anser jag dock 
vara större än att etablera en personlig tro utifrån de upplevelser man har. Bland mina 
informanter är det Mattias och Verner som har blivit engagerade i den bemärkelsen att de 
har övergått till att vara aktiva inom en speciell riktning, i det här fallet buddhismen. 
Båda två uttrycker att deras krisupplevelser varit betydande i det aktiva valet.  
 
I några av de studier som gjorts tidigare mäts religiositet genom besöksfrekvensen på 
gudstjänster.44 I denna rapport uppger ingen av informanterna att de brukar delta i någon 
sådan verksamhet på sin fritid. Två av de tillfrågade arbetar i trons tjänst i form av präst 
och deltar således vid gudstjänster i sina yrkesroller. Jag finner trots avsaknaden av 
regelbundet deltagande vid gudstjänster en stark tro och religiositet hos flera av 
informanterna. Jag tycker således att den typen av benämning på religiositet i form av 
besöksfrekvens vid gudstjänster är missvisande. Den utgår ifrån att religiositet har att 
göra med deltagande vid organiserat utövande på bestämda tider. Jag förstår dock att det 
kan vara svårt att mäta religiositet, speciellt i ett sekulariserat land som Sverige. Den 
privatreligiositet som beskrivs av mina informanter speglar till stor del samhället av idag. 
Intresset för existentiella frågor är stort, men få vill vara praktiserande troende eller 
”lyda” under några konkreta förpliktelser eller dogmer. Många har en tro men vill inte 
sätta en specifik eller avgränsande etikett på den och har inte heller behovet av att 
bekräfta sin tro genom gemenskapen i något samfund. Linn pekar på just det faktum att 
hon har svårt att ”köpa” ett helt koncept och att hon istället tillägnar sig det som hon kan 
relatera till. Verner nämner också att han tidigare i sitt sökande varit med i en mängd 
olika samfund, men aldrig riktigt kände sig tillfreds förrän han fann buddhismen. 
 
Av de tolv tillfrågade tror tio stycken att döden inte innebär ett definitivt slut. 
Uppfattningarna om vad hos människan som lever vidare, samt vad som väntar efter 
döden är väldigt varierande. Informanterna uppger både benämningar som ”själen”, 
”anden” och det ”mentala hos en människa” som exempel på vad hos individen som 
efterexisterar efter döden. En del talar om en eftertillvaro som ej går att beskriva i ord 
medan andra har benämningar, så som ”himmel/helvete”, ”harmoni”, ”andevärld”, 
”tillvaro utan tid och rum” och ”hemma hos Gud”.  
 
Det finns antydningar om önskeaspekter som är intressant i sammanhanget. Två av 
informanterna (Maja och Moa) uppger att de önskar eller hoppas att det finns en 
fortsättning efter döden, alternativt att de döda kan titta ner på sina anhöriga från himlen. 
Maja berättar om sin uppfattning om efterexistens, men avslutar med att konstatera att 
hon hoppas att det är så. Vidare menar hon att tanken på att en människa som man älskar 
är begravd i jorden är svår att identifiera sig med. ”De flesta människor behöver nog en 
lite romantisk syn på det hela, att den döde går vidare någonstans.” Moa tror att döden 
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innebär slutet men önskar att hon trodde att de döda kan titta ner på sina anhöriga. ”Jag 
tror egentligen inte att de döda finns med oss, men jag vill så gärna tro det, så en liten del 
av mig kanske gör det ändå.” Enligt Freud är religionen en önskeillusion. Människor vill 
inte möta döden i vitögat utan väljer istället att tro på en slags överlevnad.45 Det Freud 
menar behöver inte enbart ses som en kritik mot religionen. Jag ser det hela som ett led i 
en psykologisk process. För att kunna hantera något svårt, tar vi människor till oss olika 
strategier och om en tro på ett liv efter döden kan vara till hjälp för en människa spelar 
det egentligen ingen roll om det är en önskeillusion eller inte. Tron fyller således en 
funktion för den drabbade där och då. 
 
Jag finner två olika sorters önskan hos Moa respektive Maja. En tro på att döden innebär 
slutet räknas visserligen inte som någon religiös tro i Freuds sammanhang. Moa uttrycker 
dock en konflikt mellan vissa delar av sin befintliga tro och sin vilja till tro. Hon känner 
sig inte helt tillfreds med den uppfattning hon har, utan önskar något annat. En tro på en 
överlevnad hade troligen fyllt en större funktion hos henne och hade därför varit den rätta 
för henne enligt Jungs teori.46 Maja är medveten om att det finns en önskan i form av 
hopp inblandad i hennes tro. Hon uttrycker det på så sätt att det finns ett behov hos 
människor att tro att den döde går vidare någonstans. Att hoppas på något är i många fall 
oerhört betydande i svåra situationer. Hoppet brukar ju beskrivas ”som det sista som 
överger människan”. En tro kan således inge hopp och på så sätt vara betydande för den 
drabbade i en krissituation. I inledningen (avsnitt 1) berörde jag också det faktum att det 
kanske är så att vi har ett behov av att tro på något i svåra situationer. Att det i vissa fall 
kan vara en förutsättning för att kunna hantera det ofattbara som har hänt. Birgitta är 
också inne på det spåret och menar att en del utvecklar och skapar en tro för att kunna 
leva vidare. Linn uttrycker också att människan vill  tro på någonting och har ett behov av 
att hålla i något när tillvaron rämnar. Erik nämner att det är naturligt att söka sig till 
religionen i samband med svårigheter och att man kan få mycket hjälp därifrån. När allt 
är bra i tillvaron har människan inte ett lika stort behov av tro. Kanske är det så som 
Kicki påpekar att en tro delvis har som funktion att lindra och ge tröst? 
 
Mattias pekar på det faktum att andra kan se på tron på ett liv efter döden som ett 
önsketänkande. Det sammanfaller med det som Jakobsson skriver om.47 Människor som 
menar att en tro på reinkarnation är en önskeprodukt glömmer det faktum att det hos 
exempelvis buddhisterna inte finns någon direkt längtan efter att livet ska gå vidare. För 
dem handlar det snarare om en strävan efter att slippa återfödas och nå Nirvana. Sedan 
beror det naturligtvis också om hur varje människa tolkar just sin tro och uppfattning. 
Linn tror på reinkarnation men nämner inte att hon ser på det som något människan vill 
bli fri ifrån. Den buddhistiska tron passar i alla fall inte in särskilt väl med Freuds 
teorier.48 Den grundar sig inte på någon bortträngning av döden, eller rädsla inför den. 
Buddhisterna har snarare en naturlig syn på det hela som kan vara svår att förstå och sätta 
sig in i för utomstående. Att tillämpa tekniker för att lära sig att dö och hantera döden 
kan te sig skrämmande och konstigt för dem som inte vana. I vårt samhälle kan ju döden 
vara ett tabubelagt ämne att ens prata om och inget som gemene man vill närma sig i 
onödan. Jag tror också att nirvanatillståndet som beskrivs som totalt utslocknande kan ge 
negativa associationer, så som tomhetskänslor och utplåning och på så sätt upplevas som 
skrämmande för en del. Att allt är föränderligt och ingår i ett sammanhang där ingenting 
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existerar i sig själv är kanske lättare att ta till sig med tanke på den miljödebatt som råder 
i dagens samhälle. 
 
Karmatanken kan säkert hos vissa ses som en form av önskan om att nästa existens ska 
bjuda på det som detta liv saknar. Om just detta skriver Vernette om och hänvisar till 
västerländska New-Age-tankar.49 Ida uttrycker en tro på karma, men ser på det snarare 
som att ”det man sår får man skörda”. Det handlar om att både goda och onda handlingar 
gör sig påminda, så utifrån det kan man inte avfärda det hela som en önskeprodukt. 
Verner menar att vår karma kommer att avgöra vårt framtida öde och att vi kan vara med 
och påverka detta händelseförlopp. Jag ser detta som exempel på Antonovskys teori om 
känsla av sammanhang.50 Tron på att karmalagen råder sätter in människor i ett större 
sammanhang och ger dem en känsla av delaktighet i tillvaron. Detta är enligt de studier 
som har gjorts oerhört betydande för människor i kris och ett tydligt exempel på när en 
tro kan fungera som en resurs. En känsla av sammanhang behöver alltså inte innefatta en 
tro på Gud.  
 
Av de tillfrågade är det ungefär hälften som uppger att de tror att de levande kan ha 
kontakt med de döda, eller deras själar/andar. Fyra av de tillfrågade menar sig ha egna 
erfarenheter av möten med döda människor, andar eller änglar. För vissa har 
upplevelserna bidragit till en känsla av lugn och trygghet. Hur och på vilket sätt detta 
lugn har infunnit sig varierar bland informanterna. Maja menar att drömmen och mötet 
med mormodern hjälpte henne i sorgearbetet. Ida uttrycker en tacksamhet över sin 
änglavision och den känslan av närvaro som den blåa fjärilen förmedlande. För henne 
representerade fjärilen ett bevis på att hennes gammelfarmor fortfarande finns hos henne 
och vakar över henne. Trots att Agnes till stor del tyckte att besöken av andarna var 
obehagliga finner hon ett lugn i det faktum att: ”Den döde ifråga kan visualiseras eller 
konkretiseras som en närvarande ande, som sakta tynar bort, precis så som 
sörjandet/krisen också avtar med tiden.” 
 
Ett mönster som träder fram är att ingen av dem som tror att livet fortsätter i någon form 
uttrycker en rädsla för själva döden. Några nämner dock att tanken på att lämna anhöriga 
känns skrämmande, samt tanken på att förlora nära och kära. Den informant som inte har 
någon uppfattning om vad som händer efter döden (Sofia) eller den informant som menar 
att döden innebär slutet (Moa) är de enda som uttrycker en rädsla för själva döden och 
finner att alla tankar kring döden är skrämmande. Detta stämmer delvis in på Sjödins 
undersökning där det framgick att majoriteten av de tillfrågade som hade en etablerad tro 
eller livsåskådning inte var rädda för döden.51 Att dra några slutsatser kring Moa är svårt, 
då hon fortfarande kan vara i stadiet av utvecklandet av sin tro. Sjödins informanter var i 
åldern 27-73 år och har på så sätt haft mer tid att ”finna” och etablera sin personliga tro. 
Däremot är det inte säkert att alla människor ”finner” en tro under sin livstid som de kan 
identifiera sig med.  
 
Lars nämner att han i sitt arbete träffar en mängd människor som säger sig vara rädda för 
döden. Hans uppfattning är att ca 95 % av dessa uttrycker en rädsla för själva döendet, 
dvs. fram till den stund då de tar det sista andetaget. De människor som Lars träffar är 
huvudsakligen patienter vars liv hotas och det är därför naturligt att de oroar sig för just 
detta. Smärta och/eller svår sjukdom plågar dem i många fall och kampen mot fienden 
döden är det som skrämmer mest. I dessa fall tro jag också att uppfattningen om vad som 
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händer efter döden har föga betydelse i sammanhanget. Känslorna av obehag finns där 
oavsett om man tror på en himmel eller inte, eftersom det handlar om en kamp i detta 
livet. Ingen av mina informanter nämner erfarenhet av eget långvarigt svårt 
sjukdomstillstånd och det tror jag kan vara betydande i sammanhanget, eftersom de inte 
har den infallsvinkeln. En rädsla för döden ser jag alltså inte som något konstant och 
bestående till innehåll, utan den kan förändras med tiden beroende på erfarenheter hos 
individen.   
 
Nio av de tolv informanterna nämner att en eller flera förluster av nära eller kära 
påverkat deras syn på döden eller väckt tankar om döden. Några av dessa berättar också 
om händelser eller omständigheter kring själva dödsfallen som varit av särskild 
betydelse. Det kan t.ex. handla om att närvara vid en dödsbädd eller att vid ett plötsligt 
dödsfall inte få möjligheten att ta farväl. Två fall handlar om händelser då det egna livet 
hotats vid ett eller flera tillfällen. Kicki berättar om att hon under flera års tid levde i 
ständig skräck på grund av hot i hemmet och att detta har påverkat henne avsevärt. 
Mattias redogör också för ett tillfälle då han vid en olycka svävade mellan liv och död. 
Två av de tillfrågade (Erik och Lars) nämner ingen specifik händelse som varit särskilt 
betydande. Som sjukhuspräster möter de dagligen människor som har hamnat i 
svårigheter och de menar att det ständigt påverkar dem. Erik framhåller att varje möte 
med hans egna eller andras motgångar berör honom och ger honom redskap för att 
hantera döden.  
 
Flera informanter nämner att de haft andliga upplevelser eller erfarenheter som har varit 
av betydelse. Kicki får genom en kvinna som profeterar budskapet från Jesus att han vet 
om att hon har haft ett tufft liv och att han har följt henne på vägen, trots alla känslor av 
övergivenhet. Händelsen var en bidragande orsak till att Kicki så småningom upplever 
att hon har hittat rätt i tillvaron. Detta ser jag som en andlig erfarenhet i jämförelse med 
Geels studier.52 Kicki befinner sig i en långt pågående kris och det kaos som har uppstått 
lindras här delvis av Jesus budskap, fastän hon inte fysiskt hör hans röst. Jesus fungerar 
här som en sorts tröstepelare att luta sig emot. Jag tänker på dikten ”Fotspår i sanden", 
där mannen känner sig övergiven och Gud svarar honom att han under alla svårigheter 
har burit honom i sina armar. Det är lätt att finna likheterna i Kickis berättelse. Dessutom 
leder precis som i Geels studie, händelsen för Kicki så småningom till en sorts 
nyorientering och omvärdering i hennes liv, fastän vägen dit inte är spikrak.  
 
Mattias vittnar också om en andlig upplevelse när han i svävandet mellan liv och död 
befinner sig i ett sorts icke-tillstånd som han känner sig bekväm med. Händelsen bidrar 
till att hans rädsla för döden minskar, eftersom han menar att det finns indikationer på att 
”sinnet kan verka på något sätt oberoende av kroppen”. För Mattias blir upplevelsen ett 
praktiskt bevis på det som andra talar om teoretiskt. Detta icke-tillstånd är enligt en 
buddhistisk lärare något som man kan uppnå genom meditation. Jag tror att hans lärdom 
på så sätt blir starkare eftersom andra bekräftar det som han har upplevt. Andra 
informanter vittnar om visioner och/eller närvarokänslor av en eller flera döda 
människor/andar. Dessa händelser har varit av stor betydelse för de inblandade och 
medfört starka känslor av både positiv och negativ art. Birgitta berättar om en vision och 
närvarokänsla av sin svåger som har dött några månader tidigare på grund av cancer. 
Mötet berör henne på många plan och hon ser det som ett bevis på att svågern i döden 
inte längre behöver plågas av sjukdomen. Händelsen medför på så sätt en tröst i sorgen. 
Maja möter i en dröm sin döda mormor och får ett budskap som bidrar till en känsla av 
avslut och lugn. Maja får på så sätt veta att mormodern har det bra där hon är och hon får 
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möjlighet att ta avsked. Som Björklund och Gyllenswärd skriver är det faktum att döden 
kommer oväntat betydande i en sorgeprocess.53 De anhöriga hinner då följaktligen inte ta 
adjö och kan inte mentalt förbereda sig på det som händer. Även om sorgen självfallet 
ser olika ut från person till person så tror jag att det oväntade dödsfallet i många fall är 
värre och svårare att hantera än den väntade döden. För Maja betyder mötet med 
mormodern att hon kan påbörja bearbetningen av förlusten och det hjälper henne på 
vägen. Sofia som också drabbas av ett plötsligt dödsfall i sin närhet vittnar om det 
ofattbara att någon så levande helt plötsligt inte finns mer. Hon har inte erfarenhet av 
någon andlig upplevelse och kan därför inte finna tröst i situationen på så sätt.  
 
För Linn handlar de andliga upplevelserna om att vid ett flertal tillfällen känna närvaron 
av döda människor, samt att känna på sig när någon i hennes närhet dör. Hon ser inte 
denna förmåga som någon direkt tillgång, utan konstaterar bara att så är fallet. Agnes 
förmedlar flera händelser av andliga visioner och närvaro och beskriver sig själv som 
”öppen” eller ”mottaglig”. Hon upplever mötet med sin bästa vän som begått självmord 
som obehagligt och hon är inte riktigt tillfreds med den förmåga som hon har. Ida 
däremot ser sina andliga eller religiösa erfarenheter som något av godo. Jag drar här 
återigen paralleller till Geels forskning, eftersom änglar är exempel på religiösa 
gestalter.54 Ida vittnar dock inte själv om något direkt samband mellan kris och sin 
änglavision. Hon kan därmed vara ett exempel på den minoritet som förekommer i Geels 
forskning. Hon menar dock själv att änglar ”ger sig tillkänna när vi befinner oss i svåra 
situationer eller då vi är osäkra på oss själva”. Hon var i tonåren då mötet med ängeln 
inträffar, en tid som av många betraktas som turbulent och känslosam. Möjligtvis var då 
Idas tillvaro fylld av osäkerhet, vilket kan ses som en form av kris. Etablerandet och 
fördjupningen av den personliga tron sammanfaller också med Geels forskning. 
 
Flera informanters upplevelser sammanfaller med Brattbergs tankar kring bönen som en 
betydande copingmetod.55 För Kicki har den egna bönen varit av stor betydelse under 
större delen av hennes liv. Den uttrycker en önskan och hopp om en bättre tillvaro för 
henne själv personligen och för andra. Hon ser det som ett dialogiskt samtal med Gud. 
Hon ger också exempel på en betydande förbön då en för henne okänd pastor kom fram 
och bad för henne. För Mattias, Verner och Linn har meditationen varit av stor betydelse. 
Mattias menar att han genom meditationen kunde ta itu med sin obearbetade sorg efter 
sin mamma. Verner och Linn fann också ett lugn trots sin kaosartade tillvaro i 
meditationen och avslappningen. Religiöst stöd i form av samtal som Ekedahl tar upp, 
nämner också några av informanterna som betydande i en kris.56 Erik, Lars och Birgitta 
har också mångårig erfarenhet av att bemöta människor som behöver stöd i form av 
samtal.  
 
Tron på att allt har en mening som Moa återger kan säkerligen också ses som en sorts 
copingmetod. Det har i alla fall fungerat för Moa i det fall då hennes morbror dog i en 
överdos. När hennes kvinnliga släkting dog uttalas ingen mening i det som har skett. 
Moa har mycket svårt att finna ett syfte med att ett barn förolyckas. Jag kan föreställa 
mig att de allra flesta människor skulle kunna hålla med om detta. Linn stämmer in i det 
faktum att ”det kan aldrig vara okej att ett barn dör”. För Linn har dock sökandet efter 
acceptans av det oacceptabla varit en sorts drivkraft i sorgen. Att finna en mening med 
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det som händer är också viktigt enligt Lang.57 Det underlättar alltså i sorgearbetet att 
försöka att finna en mening i det meningslösa som har hänt. Det finns ingen 
universallösning på det hela, utan varje människa måste finna sitt sätt att hantera det 
svåra.   
 
Ett tydligt mönster i resultatet är att alla informanter är överens om att en tro kan fungera 
som en resurs i samband med kris. De positiva aspekterna är många, exempelvis nämns 
att en tro kan göra döden lättare att hantera och hjälpa till i sorgearbetet. Tröst och 
trygghet är också två centrala begrepp som kan ge sig uttryck på många olika sätt. Tron 
kan också bidra med en känsla av helhet, av att vara del i ett sammanhang, något större. 
Vidare nämns att en tro kan inge balans för den egna personen och för allt annat i 
tillvaron. Samt stå för hopp, kraft och ge en möjlig förklaring till det som har hänt.  
 
En tro på Gud kan ge en känsla av att någon är med en i sorgen, att man inte är ensam i 
det svåra utan har en trogen följeslagare. Gud kan också stå för förlåtelse och hopp som 
kan vara till tröst. Tron behöver dock inte nödvändigtvis innehålla Gud för att fungera 
som stöttepelare. Det handlar till stor del om att förlita sig på någon eller något. Verner 
ser en förtröstan i Buddhas lära och menar att tron på att den ska hjälpa är betydande i 
motgångar. Agnes tror inte på någon Gud, men finner en trygghet i sitt sätt att se på 
tillvaron. Flera andra informanter benämner också något större än människan så som 
”vägledare” ”högre makt” eller ”kraft”. 
 
Några av informanterna nämner även att andras tro kan vara en resurs eller medföra 
problem beroende på innehåll och kontext. Detta tycker jag är intressant och det är inget 
som jag tidigare har tänkt så mycket på. Vetskapen om att den man älskar exempelvis 
tror att han/hon kommer att få vila ut i Guds famn i en himmel, kan säkerligen vara av 
stor betydelse vid ett avsked. Birgitta menar att faderns starka tro och frid inför döden 
gjorde gott för henne och hjälpte till i sorgeprocessen. När han med ro såg fram emot 
mötet med Jesus blev inte döden lika skrämmande och obarmhärtig. Sorgen och 
saknaden finns såklart kvar ändå efteråt, men minnet av en fin övergång för fadern är 
något som gör smärtan lättare att bära. Kicki pekar på det faktum att andras tro kan 
medföra ångest. ”Vetskapen” om att ens anhöriga inte kommer till himlen på grund av 
sin tro eller otro kan skapa problem för en kristen. Samtidigt vittnar hennes berättelse 
också om att andras tro kan hjälpa en människa och driva henne framåt. Prästen som ber 
för Kicki ger henne kraft och det sker indirekt genom hans tro och utövande av den.  
 
Flera av informanterna är tveksamma till om troende kan hantera kriser bättre än 
icketroende. Lars menar exempelvis att man inte kan generalisera på sådant sätt. 
Däremot kan den troende luta sig mot sin tro när det blåser i livet, men tron tar inte bort 
vinden för det. Att en tro kan fungera som en resurs behöver alltså inte betyda att 
hanteringen av krisen går ”smärtfritt”. Detta är i enlighet med det som beskrivs i avsnitt 
2.4: ”Varje sorg är individuell och sorgearbetet är automatiskt inte lättare för en troende” 
men tron kan ”färga deras sorg och ge antydan om hopp, tillit och förtröstan”. Jag har en 
uppfattning om att vi alla behöver något att luta oss emot när vi stöter på svårigheter i 
livet. För en del så är anhöriga och vänner ett fullgott stöd medan andra också behöver 
professionellt samtalsstöd och/eller samtal med andra som har liknande erfarenheter. En 
del människor kan också finna tröst i sin tro eller saker som den medför, vilket jag redan 
har gått in på. Tron kan också generera en gemenskap och tillhörigheten i en grupp 
innebär att man är bättre rustad inför svårigheter än om man står ensam. Propper menar 
att en tro fungerar som en psykisk korsett som håller ihop individen när tillvaron 
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rämnar.58 Denna korsett kan säkert vara ett stöd för vissa i en del situationer och 
begränsande och hämmande för en del i andra sammanhang. Vissa människor mår också 
bra av att ha ramar att förhålla sig till, medan andra känner sig instängda.  
 
Majoriteten av de tillfrågade pekar också på det faktum att en tro kan försvåra vid 
krissituationer. Besvikelsen över att den egna tron inte ger tillräckligt med tröst skriver 
Propper om och att den kan medföra en slags dubbel sorg. Några av informanterna 
beskriver att känslor av otillräcklig tro kan vara till besvär och väcka ångestfyllda frågor 
så som: Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Varför försvinner Gud när jag som mest 
behöver honom? En del kan också känna sig svikna och övergivna av Gud och ilskan 
som det medför kan vara jobbig att bära i sorgen. För en del fungerar Gud som en 
syndabock att skylla på och en slags ”slagpåse” som ilskan kan vara riktad mot, vilket 
säkert kan vara läkande för en del. Vidare kan en tro begränsa en individs valmöjligheter 
och medföra ett tunnelseende som hämmar personen. En tro kan också förhindra 
sorgearbetet på så sätt att den troende förnekar det som har hänt, vilket leder till en 
förlängning och ett försvårande av bearbetningen. Detta är något som både Lang och 
Sofia tar upp.59 Religionen får inte fungera som en slöja som helt och hållet täcker över 
det svåra. Det är viktigt att på något sätt bearbeta, bemöta och genomleva de känslor som 
uppkommer.  
 
Är det vanligt att människor utvecklar en tro i samband med kris? Det förekommer, men 
hur pass vanligt det är framgår inte av de studier som jag har hittat. Som tidigare nämnts 
vittnar några av mina informanter om att de har utvecklat en tro i samband med en kris, 
men mitt material är för litet för att jag ska dra några större slutsatser kring frågan. Klart 
är däremot att de existentiella frågor som väcks i samband med kris ibland leder 
människor in på tankebanor som kan ha med tro och religion att göra. Lars menar att de 
tankar som sätts igång vid samtal i samband med kris kan så frön hos människor som 
senare resulterar i en tro eller övertygelse. Om människor kommer till tro är dock inget 
som han har följt upp eller ser som något mål i sig, men jag tycker att en studie på 
området skulle vara intressant att ta del av. Som tidigare nämnts i diskussionen anser 
Birgitta att en del människor utvecklar en tro för att kunna leva vidare och hantera 
vardagen. Det är alltså en form av överlevnadsstrategi för en del. En möjlig förklaring till 
varför även uttalade ateister ibland i förtvivlan söker stöd hos Gud kan vara att vi 
människor har kvar hoppet in i det sista. Vi har en förhoppning om att någon eller något 
ska rädda oss. Jag tror att människor vid exempelvis svåra sjukdomstillstånd och då livet 
hotas, inte vill stänga någon dörr utan att först titta vad som finns bakom den. Kanske 
kan den Gud man egentligen inte tror på gripa in och bevisa sin existens, om man bara 
vågar närma sig det okända? 
 
Linn menar att folk vill  tro på något när det händer hemska saker. Många samlas i kyrkan 
när tragiska dödsfall får särskild uppmärksamhet.60 Det behöver dock inte betyda att 
människor automatiskt kommer till tro när det händer något hemskt. Kyrkan erbjuder ett 
rum där frågor och tårar får finnas utan motprestation eller krav. Behovet av gemenskap 
och samhörighet är också stort när tragiska saker händer, vilket också Agnes nämner. 
Några av informanterna uttrycker också att människor i kris har behovet att prata med 
någon om det som har hänt och få dela de existentiella frågorna med andra. 
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Informanterna har väldigt olika uppfattningar angående påståendet att en tro på att döden 
innebär slutet kan vara ett lika önskvärt öde så som tron på ett liv efter döden. En del 
menar att en tro på att döden innebär slutet inte kan vara ett önskvärt öde, medan de 
flesta andra är inriktad på att båda dessa öden kan vara önskvärda hos människor. Maja 
är inne på Sundéns tanke om att en människa kan finna en trygghet i att tro att döden 
innebär slutet för att han/hon ska slippa pinsamma återseenden.61 Hon menar att en 
människa som exempelvis har begått brott och betett sig illa, ogärna vill återse sina offer 
igen eller stå till svars för sina handlingar i en dom eller helvete. Flera av informanterna 
nämner att en tro på att döden innebär slutet kan vara en tröst eller befriande tanke hos 
gamla och/eller sjuka människor.  
 
Något som är intressant i sammanhanget är att två informanter nämner att det viktiga är 
att ha en uppfattning av vad som händer efter döden, snarare än innehållet i den 
uppfattningen. Birgitta menar att det är svårare för en tvivlare att hantera döden eftersom 
han/hon inte har någon uppfattning om vad som komma skall och att det kan medföra en 
känsla av osäkerhet och ängslan. Sofia tror att hon skulle känna sig tryggare om hon hade 
en uppfattning om vad som händer efter döden. Propper menar att det är viktigt att vi har 
ett tolknings- och meningsmönster som passar oss personligen.62 Detta är också något 
som Jung pekar på.63 Den uppfattning om vad som händer efter döden som den enskilda 
människan mår bäst av att tänka är den riktiga för just den personen. Övertygelsen om att 
döden innebär slutet kan således också vara något en människa känner sig tillfreds med.  
 
Mattias hänvisar till några av sina vänner och Moa utgår i från sig själv när de 
konstaterar att en tro på att döden innebär slutet inte är ett önskvärt öde. Moa menar att 
en tro på ett liv efter döden medför en trygghet som människor mår bra av. Hon finner 
ingen trygghet i sin egen uppfattning och kan därför inte uppskatta den. Ida menar att 
båda uppfattningarna kan vara till tröst för människor och Agnes hänvisar till att hennes 
syn på döden och vad som händer efteråt inger trygghet för henne. Flera personer 
hänvisar alltså till en trygghetskänsla och att den i sig är viktig i sammanhanget. Birgitta 
är också inne på det spåret eftersom hon menar att en känsla av osäkerhet och oro, dvs. 
otrygghetskänslor infinner sig hos den som inte har en uppfattning om vad som komma 
skall.  
 
 
4.2 Metoddiskussion 
 
Jag valde att genomföra en intervjustudie på ämnet ”Tro som resurs och hinder i 
samband med kris eller förlust”. Jag tycker att syftet med undersökning har uppfyllts 
genom den metod som har valts. Det har varit ett väldigt intressant arbete, men jag 
önskar att jag hade haft möjlighet att träffa alla informanter personligen. Jag är glad över 
att mina informanter delat med sig av sina historier och tankar på ett sådant öppenhjärtigt 
sätt. Jag är dock medveten om att jag inte har fått veta ”allt”. Det blev i och med mina 
frågor en vidare vinkling på informanternas svar än vad jag från början hade tänkt mig. 
Detta gjorde att materialet blev svårt att sammanfatta och arbetet blev mer omfattande än 
vad som var min avsikt. Samtidigt visar detta vilken oerhörd rikedom, erfarenhet och 
kunskap det finns utifrån detta ämne. Att undersöka med hjälp av svarsalternativ hade 
säkerligen förenklat min analys, men jag tror också att undersökningen på så sätt hade 
tappat utifrån innehåll och resultat. 
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5. Avslutande reflektioner 
 
Döden är allas angelägenhet eftersom vi inte kommer ifrån den, hur gärna vi än vill. Hur 
vi handskas med döden skiljer sig dock åt. En tro kan hjälpa människor på många olika 
sätt, men också försvåra det hela. Jag tänker på en textrad av artisten Timbuktu i 
sammanhanget: ”Alla vill till himlen men få vill ju dö.”64 En tro på en himmel känns 
onekligen mer lockande än ett definitivt slut. Det är dock inte så enkelt att vi automatiskt 
tror på det vi önskar. Tanken på icke-existens kan säkert vara svår att förstå och vara 
skrämmande för många. Om det är så att ingenting mer händer när vi dör, så kommer vi 
ju inte att märka det ändå, eftersom medvetandet då har slocknat. Det är som att vi inte 
kan redogöra för vår existens innan vi föddes. Vi kommer således bara att veta om vi 
hade rätt eller fel antagande om vad som händer efteråt om vårt medvetande i någon 
form fortsätter fungera efter döden.  
 
Jag tycker att det är tråkigt att religion ofta framställs i dålig dager i media. Det är 
extremfallen som får uppmärksamhet och det är sällan något positivt som förmedlas. I 
och med denna studie har jag fått ta del av den oerhörda rikedom som det kan innebära 
att ha en tro. I och med min frågeställning tycker jag att ämnet har behandlats på ett 
nyanserat sätt. Jag har tittat på både för- och nackdelar med en tro och det är så jag 
önskar att fler ämnen skulle belysas. 
 
Det är konstigt egentligen hur olika syn vi har på saker och ting. En del vill inte ens 
tänka på döden, medan andra ser döden som en del av vardagen. Jag har efter denna 
studie vidgat mina vyer inom ett ämne som för mig förut var ganska outforskat. Det är ett 
otroligt spännande område jag har befunnit mig i. Jag vill rikta ett stort tack till de 
människor som har bjudit in mig för att ta del av deras erfarenheter, kunskaper och 
tankar. Det känns bra att med informanternas hjälp närma sig det som i vårt samhälle 
benämns som tabubelagda ämnen att beröra. Jag är glad att jag är med i utvecklingen av 
en förändring på den fronten. 
 
 

 
Sammanfattning 
 
Denna studie bygger på intervjuer med tolv personer som har erfarenhet av kris och/eller 
förlust. Med kris avses här främst traumatisk kris som kan utlösas av en eller flera yttre 
händelser så som en anhörigs död eller då livet hotas. Informantgruppen består av fyra 
män och åtta kvinnor i åldrarna 22-63 år. I studien framgår informanternas egen 
uppfattning om tro som resurs och/eller hinder i samband med kris och förlust. Denna 
uppfattning är till stor del baserad på informanternas egna erfarenheter. Jag har försökt 
att titta på den funktion och betydelse som en tro/religiös uppfattning har i samband med 
kris och förlust. Det visar sig att en tro till största del fungerar som en resurs för 
människor i samband med svårigheter. En tro kan uppfylla önskningar eller andra behov 
genom en omedelbar verkan eller på längre sikt. En tro kan också exempelvis medföra 
hopp, tröst och trygghet för den drabbade. Tron kan också vara ett problem på så sätt att 
den hindrar den drabbade från att sörja och bearbeta de känslor som uppkommer. Den 
kan även medföra känslor av ångest, övergivenhet och svek. 
 

                                                 
64 www.liama.net/song/33899.  Hämtat 2010-04-21 



 37 

Studien visar att innehållet i tron är mindre betydande i sammanhanget. Det mest 
väsentliga för att man i huvudsak ska uppleva tron som en resurs är att den passar in på 
ens personlighet och att individen känner sig trygg och tillfreds med den.  
 
Andliga upplevelser och erfarenheter kan vara av stor betydelse i samband med kris. De 
kan exempelvis leda till en nyorientering och/eller känsla av att hitta rätt i tillvaron. 
Upplevelserna kan också exempelvis medföra ett lindrande av fruktan inför döden, samt 
inge en känsla av avslut och lugn.  
 
Coping är en metod eller strategi som beskriver hur människor bemöter och hanterar 
stressfaktorer i samband med kris och konflikter. Tro och religion kan vara viktiga 
verktyg i copingprocesser. Det handlar i denna undersökning främst om bön, meditation 
och att hitta en mening eller acceptans av det meningslösa och oacceptabla som har hänt. 
Stöd i form av samtal med präster eller andra om de existentiella frågor som väcks 
nämns också kunna vara till hjälp.  
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Bilaga - Dikter 
 
 
Att dö är att resa en smula 
Från grenen till fasta marken 
 
Stig Dagerman 
Ur dikten ”Höst” 
 
 
Döden är ingenting, 
Jag går bara in i rummet bredvid. 
Jag är Jag och Du är Du. 
Vi står fortfarande för detsamma i varandras liv. 
Nämn mig med ditt gamla invanda namn. 
Tala med mig på samma otvungna sätt som förut 
Ändra inte ditt tonläge, låt inte högtidlig eller vemodig 
Skratta åt de skämten  vi brukade skratta åt tillsammans. 
Gläds och le med mig, tänk på mig och be för mig. 
Inte behöver jag försvinna ur ditt hjärta bara för att du inte längre kan se mig. 
Jag väntar på dig, snart, alldeles nära, bakom hörnet. Tro mig. 
 
Canon Nery Scott,  
Ur “The Bridge of Stars” 
 
 
När ni är sorgsna ,  
blicka in i era hjärtan,  
och ni ska se att ni i verkligheten gråter över det som en gång beredde er glädje. 
 
Khalid Gibran 
Ur ”Profeten” 
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Fotspår i sanden 
 
En man drömde att han gick längs en strand och han gick tillsammans med Gud.  
På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram.  
Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter: det ena spåret 
var hans det andra var Guds. 
  
När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden.  
Då såg han att många gånger under hans levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. 
Han märkte också att detta inträffade under de svåraste och mest ensamma perioder av 
hans liv. 
  
Detta bekymrade honom och han frågade Gud :  
”Herre, Du sa den gången jag bestämde mig för att följa Dig att Du aldrig skulle överge 
mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste 
tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att Du lämnade 
mig när jag behövde Dig som mest.”  
Herren svarade: ”Mitt kära barn jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av 
prövningar och lidande. När du bara såg ett par fotspår – då bar jag dig.” 
 
Författare okänd 
Hämtad 2010-04-21 från http://www.svenskakyrkan.itkroonan.se/index.php?pid=196  
 




