
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Religionspsykologiska perspektiv på religion som krishanterare 

 
 
 
 
 
 
 

Emelie Mårtensson 
 

Juni 2011 
 

 
  
 
 
 

Uppsats, högskolenivå 15 högskolepoäng 
Religionsvetenskap  med inriktning mot kultur och identitet C 

 

 
  
 
 
 

Handledare: Febe Orest 
Examinator: Olov Dahlin 

 
  
 
 
 



 

 

 



Abstrakt 

Många människor söker sig till religionen då de hamnar i svåra situationer eller kriser i sitt 

liv. Det kan ske vid både kriser som sker individuellt och kriser som berör många i ett 

samhälle. I denna uppsats kommer jag att inrikta mig på den individuella traumatiska krisen 

och försöka få en förståelse för vad det är i religionen som fungerar som meningsskapande för 

människan och kan hjälpa henne genom en traumatisk kris. Frågeställningen som jag försöker 

besvara är: hur kan religionens funktion förstås som meningsskapare utifrån psykologiska 

perspektiv? 

För att få svar på min frågeställning har jag valt att utgå från Jungs analytiska psykologi och 
objektsrelationsteorin.  
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1 Inledning 

Det område jag vill inrikta mig på i den här studien är att skapa förståelse för den betydelse 

religionen har i människans liv då man hamnar i en svår kris.  

 Den typ av kris som jag kommer att inrikta mig på är den individuella traumatiska krisen. 

Johan Cullberg förklarar att den traumatiska krisen är ett psykiskt tillstånd som kan inträffa 

vid t.ex. sjukdom, dödsfall i familj och vänner eller hamnar i ekonomiska svårigheter. Det 

finns även andra kriser som exempelvis utvecklingskriser, som de flesta människor går 

igenom i sin utveckling, det kan vara t.ex. att komma in i tonåren, giftermål eller att få barn.1 

Dessa kriser kommer jag inte att ha med i min studie. Den individuella traumatiska krisen i 

den här studien kommer att beröra kriser som sker inom individen och som är oförutsedda. 

 Det ämne jag inriktar mig på anser jag är av stort intresse då det har blivit ett allt mer 

aktuellt och diskuterat ämne som tas upp i tidningar och annan media. Det finns olika typer av 

litteratur om hur vi människor mår och hur vi ska ta oss igenom kriser. Vi blir hela tiden 

matade med olika metoder som ska göra oss lyckliga, lugna, ge oss våra krafter tillbaka och få 

oss att må bra och genom det klara svåra situationer i livet. Vi kan välja mellan yoga, 

skrattkurser, självhjälpsböcker, livscoatcher, meditation och mycket mer. Jag kan inte låta bli 

att fundera på hur det skulle vara om vi människor hade en grundläggande religiös tro. Skulle 

vi då kunna nöja oss med det stöd vi får i vår tro och finna ett inre lugn och klara svåra 

situationer i livet på ett lättare sätt? Kan det inte vara så att människan skulle må bättre om 

hon slutade försöka att vara så rationell och istället vågade tro på något eller någonting, 

bortom vetenskaplig eller logisk förklaring.  

 Viktor Frankl (1905-1997) har en teori om att människan skulle må mycket bättre om hon 

hade någonting att tro på.2 Frankl forskade kring människans behov av att känna mening med 

livet och även hennes behov av att söka mening. Frankl menar att inom oss finns det en oro 

som har uppstått genom förändringar i människans historia och det är framförallt två 

utvecklingar han syftar på. Den ena är att vi har blivit av med många av våra instinkter som 

djuren fortfarande har. Frankl menar instinkter som djuren kan tvingas att följa är var de kan 

leva och hur de ska få tag på föda. Vi människor har inte längre det bekymret i lika stor 

utsträckning. Vi kan bosätta oss nästan var som helst och för de flesta av oss är det ingen 

svårighet att få tag på mat. Vi har inte längre dessa instinkter som vi måste följa och måste 

                                                           
1 Cullberg 2003:19 
2 Frankl 2007:1 
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inte i lika stor utsträkning som tidigare kämpa för vår överlevnad. Utvecklingen kan ligga till 

grund för en känsla av tomrum som många människor har idag. Vidare anger Frankl att 

känslan av tomrum kan bero på att vi inte följer religiösa traditioner i lika stor utsträckning nu 

som tidigare eller att traditionerna har börjat anta nya former och mist sin forna betydelse.3  

Därav kanske det ligger något i Frankls teori, eftersom många människor vänder sig till en 

religion vid traumatiska kriser. Frågan är vilken funktion det är i religionen som gör att 

människan lättare tar sig igenom traumatiska kriser.  

Härnäst kommer jag att gå igenom syftet med min studie och beskriva vilket tillvägagångssätt 

jag kommer att ha för att utföra den. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att studera vad det är i religionen som ger en känsla av meningsskapande och 

hjälper människan att ta sig igenom traumatiska kriser. 

 

Frågeställning: 

• Hur kan religionens funktion förstås som meningsskapare utifrån psykologiska 

perspektiv? 

1.2 Avgränsning 

För att ämnet ska bli hanterbart har jag valt att göra vissa avgränsningar. Jag har valt att 

avgränsa mig inom begreppet kris då det finns många olika former av kriser. Den kris som jag 

har valt att inrikta mig på är den traumatiska krisen som innefattar kriser som svåra 

sjukdomar, dödsfall bland familjemedlemmar och vänner eller andra oförutsedda kriser. För 

att ytterliggare begränsa mig har jag valt att använda mig av två psykologiska perspektiv 

nämligen Jungs analytiska psykologi och objektrelationsteorin. Min studie blir ytterligare 

avgränsad genom att jag kommer att utföra den ur ett västerländskt och framförallt ett svenskt 

perspektiv.  

2. 1 Metod  

Min studie kommer att utföras som grundläggande litteraturstudier. Jag kommer att välja 

litteratur som är relevanta inom ämnet religionspsykologi för att sedan söka svaret på det syfte 

och den frågeställning jag formulerat i föregående del. Undersökningen kommer att vara 

kvalitativ, då jag använder mig av den mjuka datan som den kvalitativa undersökningen står 
                                                           
3 Frankl 2007:105 
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för och på detta vis analysera de olika texter och teorier som jag får fram ur min 

litteraturstudie. Den mjuka datan syftar på undersökningar som ofta sker i mindre grupper och 

kan exempelvis vara en undersöka av arbetstrivsel hos anställda. Handlingarna som 

analyseras är för att förstå människans beteende och innerbörd av beteende. 4 I den motsatta 

metoden, kvantitativa metoden, används den hårda datan som ofta är undersökningar i större 

grupper och redovisas genom statistik och siffror.5 

 Min studie kommer även att utföras ur ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutisk 

betyder tolkningslära eller tolkningskonst och har sitt ursprung från tiden då teologer och 

humanistiska vetenskapsmän försökte förstå bevarade gamla texter. Den hermeneutiska 

metoden innebär att skapa en förståelse för vad författaren bakom texten menade. Jag 

använder mig av det hermeneutiska perspektivet genom att försöka förstå den analytiska 

psykologin och objektsrelationsteorin. Jag skapar min förståelse då jag analyserar texterna 

och försöker förstå vad författaren bakom texten menar.6   

Härnäst följer en kort beskrivning av den viktigaste litteratur jag valt att studera. 

2.2 Material som studeras 

Här följer en litteraturöversikt över den mest relevanta litteratur som jag kommer att studera 

under studiens gång. 

 Litteraturundersökningen börjar med att jag försöker få en inblick och en övergripande 

förståelse i religionspsykologins tankevärld. Jag använder mig av boken Den religiösa 

människan – en introduktion till religionspsykologi (2006) av Antoon Geels och Owe 

Wikström, där får jag en ökad förståelse för religionspsykologi och kopplingen mellan 

religiösa upplevelser och beteenden ur psykologiska perspektiv. 

 Då jag har valt att inrikta mig på bl.a. Jungs analytiska teori har jag studerat två av hans 

verk, Mitt liv (1979) och Människan och hennes symboler (1995). Den första boken är Jungs 

självbiografi, där han går igenom stora delar av sitt liv och ger en förklaring till uppkomsten 

av sina teorier. Den andra boken blir som ett komplement till den första och där kan jag finna 

en tydligare förklaring till hur Jung ser på symboler, myter och religionens funktion i 

människans liv. Genom Jungs två verk kan jag söka en förklaring till hur den analytiska teorin 

ser på religionens meningsskapande funktioner vid en traumatisk kris. 

 För att förstå vad det är som ligger till grund hos människan och som gör att hon söker sig 

till religioner har jag valt att även studera objektsrelationsteorin. Jag kommer framförallt att 
                                                           
4 Eriksson, Wiedersheim-Paul 1999:63 
5 http://www.ne.se/kvalitativ-metod 
6 Eriksson. Wiedersheim-Paul 1999:221 
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studera boken Barnet, familjen och omvärlden (1998) av Donald Winnicott. Winnicott är ett 

av de stora namnen inom objektsrelationsteorin och tar i sin bok upp vikten av relationer för 

att människan ska må bra och få en bra utveckling och uppväxt. Winnicott påpekar i sin bok 

att det är av stor betydelse att redan spädbarnet har goda objektsrelationer. För att få en 

bredare bild över objektsrelationsteorin och andra namn som är aktuella inom den teorin har 

jag valt att studera texter i boken Religionspsykologi, del 2 (1993) av David M. Wulff.  

2.3 Disposition 

Del ett av min studie börjar med en inledning där jag ger läsaren en förklarande bild över 

vilket ämne jag har valt och varför. Det följs sedan av ett syfte och frågeställning där jag 

tydliggör syftet med min studie, för att få en klarare bild av vad det är som denna studie ska 

svara på så har jag gjort en kortare avgränsning i slutet på del ett. Del två går in på hur studien 

utförs genom en metod och material del där jag presenterar den viktigaste litteraturen, detta 

följs av en disposition. Del tre av uppsatsen är en kort bakgrund och historik till ämnet 

religionsvetenskap för att läsaren ska få en ökad insikt i ämnet. Del fyra är första halvan av 

undersökningen och där kommer jag att ta upp Jungs analytiska psykologi. Del fem är andra 

halvan av undersökningen och där kommer jag att ta upp objektsrelationsteorin. Del sex är 

den avslutande analysen där jag analyserar respektive psykologiska perspektiv och sedan 

avslutar med en diskussion med egna tankar. Del sju är en kort sammanfattning där jag klart 

och tydligt redogör för svaret på mitt syfte och frågeställning. Del åtta är den sista delen i 

uppsatsen och där har jag lagt upp alla källor jag använt mig av, litteratur samt webbsidor.  
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3 Bakgrund 

Här kommer en kort bakgrund till religionspsykologins utveckling. 

3.1 Religionspsykologins bakgrund och uppkomst 

I 1900-talets början utvecklades begreppet religionspsykologi. Men psykologin som egen 

disciplin började utvecklas under mitten av 1800-talet och det tog ytterligare några decennier 

innan religion och psykologi kom att användas tillsammans som religionspsykologi. 

Religionspsykologin utvecklades ur religionsvetenskapen och tog sin början genom Max 

Müllers verk - Introduktion till religionsvetenskapen, år 1873. Som sedan följdes av American 

Journal of Psychology (1896) av G Stanley Hall. Det senare verket blev den första studien 

som inriktar sig på religionspsykologin. 7 William James är ett av de stora namnen som 

framförallt är knuten till den tidiga början på religionspsykologin och han skrev bl.a. boken 

The Vaarieties of Religious Experience (1902).8 
 Det som skiljer religionsvetenskap och religionspsykologin från den vanliga disciplinen 

religion är att den inte associeras med teologi och filosofi. När forskarna började utföra 

empiriska studier i ämnet religionsvetenskap började religionspsykologin att utvecklas. 

Några av religionspsykologins uppgifter är att förklara och studera religionen i förhållande till 

människans beteende både i historia och nutid.9 Det handlar även om att försöka finna en 

förklaring till vad individen upplever i religionen. Religionspsykologin handlar också om att 

se vilka förutsättningar det finns för människan och vad dessa gör i förhållande till religionen. 
10 

4 Undersökning del 1 

I min undersökning kommer jag att redovisa det material som jag funnit relevant för att få 

svar på min frågeställning, vilken funktion i religionen som är meningsskapande och kan 

hjälpa människan att ta sig igenom en traumatisk kris. Undersökningen börjar med att inrikta 

sig på Jung och den analytiska psykologin och sedan följer objektsrelationsteorin. 

                                                           
7 Geels & Wikström 2006:28 
8 Geels & Wikström 2006:30 
9 Geels & Wikström 2006:17 
10 Geels & Wikström 2006:48 
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4.1 Carl Gustav Jung 

Carl Gustav Jung (1875-1961) var en schweizisk läkare, psykiater, psykolog och grundare av 

den analytiska psykologin. Jung är en av de psykologer som ansåg att religionen har en 

betydande roll för människans inre utveckling. Enligt Jung har religionen en viktig betydelse 

för att människan ska utvecklas på ett gynnsamt sätt och för en god psykiska hälsa.11  

4.1.1 Jungs samarbete med Freud 
Jung samarbetade med läkaren och psykoanalytikern Sigmund Freud (1856-1939) under ett 

antal år och de delade åtskilliga åsikter och teorier om individens associationer till 

drömvärlden och drömanalyser. Jung och Freuds gemensamma arbete gjorde att Freud såg 

Jung som en lämplig efterträdare att föra den psykoanalytiska teorin vidare.12  

 Det skulle dock visa sig att Jung och Freud hade delade meningar inom vissa betydande 

områden och ett av dem var religionens funktion och betydelse i människans liv.13 Den 

motstridigheten kom att bli en av anledningarna till att deras samarbete upphörde. Den största 

anledningen till skilsmässan var dock att Jung inte höll med Freuds teori om att psykiska 

störningar alltid grundade sig i undertryckande av sexualdrift. 14 Freuds syn på religionen var 

att den kunde ha negativ innerbörd för en människa som har psykiska problem, eftersom 

religiös tro kan maskera det aktuella problemet. Freud ansåg att om människan valde att 

fokusera på religionen blev det svårare att upptäcka det huvudsakliga problemet. Vidare ansåg 

han att religionen kunde framkalla neuroser som följd av ohanterade problem. Freud menade 

att religionen kan jämföras med vissa tvångshandlingar som kan uppstå hos individer. Riter 

som man utför för att fokusera på annat än det som egentligen gör att man hamnat i en 

traumatisk kris.15 

 Jung höll inte med Freud i den frågan, utan menade att om människan var utan religiösa 

inslag i sitt liv blir det svårare att förstå sig själv och att ta itu med de existentiella frågor som 

vi möter i svåra situationer. Jung anser att de myter och symboler som finns i den religiösa 

världen hjälper individen att förstå sig själv.16 För att förstå hur Jung kom fram till sina teorier 

i den analytiska psykologin får vi gå till hans barndom. 

 

 

                                                           
11 Geels & Wikström 2006:36 
12 Henry Egidius 2005:340 
13 Geels & Wikström 2006:36 
14 Geels & Wikström 2006:129 
15 Geels & Wikström 2006:139 
16 Geels & Wikström 2006:171 
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4.1.2 Barndom och uppkomsten till det kollektivt omedvetna 

I Jungs självbiografi berättas det om ett barn som hade många olika psykiska problem. Barnet 

led av mardrömmar, svimningsanfall och olika typer av neuroser. När Jung var endast 10 år 

gammal snidade han en liten träfigur. Träfiguren beskrivs på följande sätt: den hade långrock, 

cylinder och blankputsade skor. Träfiguren gömdes sedan på en vind, hemlig för 

omgivningen. Jung hade den träfiguren som en egen liten biktperson som han vände sig till 

både när han hade bra och dåliga saker att berätta och dela med sig av. Jung skapade där ett 

relationsobjekt till denna biktperson. (Begreppet relationsobjekt är något som kommer ur 

objektsrelationsteorin som jag kommer att ta upp mer om i undersökningen del två).  

 Jung kom att glömma denna träfigur under många år och när han var vuxen kom han i 

kontakt med Telesforos. Telesforos är en förklädd gud från antiken och den påminde honom 

om något sedan barndomen. Då Jung insåg att det var den lilla träfiguren som kändes igen. 

Det visade sig att den träfigur Jung snidat som barn hade stor likhet med guden Telesforos. 

Som i avbildningar oftast visas stående bredvid läkekonstens gud Asklepios17 och föreläser 

för honom. I de informationskällor Jung kom i kontakt med under barndomen kunde han inte 

finna någon koppling till denna gud, trots det stora litteraturutbud han hade tillträde till under 

barndomen genom sin faders bibliotek.18 Den upptäckt Jung gjorde genom Telesforos figuren 

låg till grund för tankar att människan har andra kunskaper än det vi lärt oss under uppväxten 

och av människorna omkring oss. Jung upptäckte en omedveten del hos sig själv och 

människan, det kollektivt omedvetna. Kunskaper vi får med oss om olika symboler och myter 

som går långt tillbaka till våra förfäder och vår berättade förhistoria.19 

 I Jungs berättelse om barndomen finns grunder till hans teori om att människan behöver 

religionen för att kunna förstå sig själv och sin egen historia. Tankarna kring symboler och 

myter kan ligga till grund för teorin. Jung menar att människan har ett kollektivt omedvetet 

som består av arketyper. De förklaras av Jung som kollektiva former och bilder som finns i 

världen och som vi alla kommer i kontakt med.20  I avsnittet med Jungs symboler, myter och 

arketyper kommer jag att redovisa tydligare vad Jung menar med dessa begrepp.  

Denna händelse var endast en liten grundsats till Jungs teori och för att stärka den utförde han 

studier av patienters drömmar.  

 

                                                           
17 Asklepios förklaras som en grekisk läkedomsgud enligt- http://www.ne.se/asklepios. 
18 Geels & Wikström 2006:34 
19 Jung 1979:32-34 
20 Geels & Wikström 2006:178 
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4.1.3 Drömtolkning 
 

Jung arbetade som psykiater och psykolog och därigenom började han utföra studier av 

patienters drömmar. 

 Patienterna hade alla liknande drömmar och drömbilder men ingen förklaring till hur de 

har uppstått och vart de kommer ifrån. Då Jung började söka svar på sina frågor fann han 

dessa drömbilder i bl.a. gamla mytologiska bilder. Då stärktes hans teori om det kollektiva 

omedvetna.  Den upptäckten gav symboler och myter en betydelsefull roll i Jungs fortsatta 

arbete. Iakttagelsen förstärkte hans förklaringar till varför religionen har en funktion för 

människan, särskilt för den människa som är hamnat i en traumatisk kris.  

 Jung menar att eftersom symboler och myter följer människans omedvetna genom hela 

livet så behöver människan kunna förstå och tolka dem på rätt sätt.21 Religionen har alltså 

enligt Jung en viktig och betydande funktion genom sina symboler och myter för människans 

psykiska utveckling och förståelse av sig själv. För att få vidare förståelse för Jungs syn på 

vilken funktion i religionen som gör att människan kan ta sig igenom en traumatisk kris så 

följer nu en mer detaljerad beskrivning av hans begrepp och teorier. 
 

4.2 Symboler, myter, arketyper och det kollektiva omedvetna 

I sitt arbete med den analytiska psykologin kom Jung att arbeta mycket med drömmar, 

symboler och myters roll i människans liv. Jung myntade begrepp som blev kännetecken för 

hans teorier bl.a. arketyper och det kollektiva omedvetna. Härnäst kommer jag att redovisa de 

begreppen mer ingående. 

4.2.1 Symboler och myter 

I svenska akademins ordlista beskrivs ordet symbol som ett tecken eller en bild.22 Men för att 

förstå ordets innerbörd när symboler är i religiösa sammanhang tilläggs att en symbol är en 

bild som har en djupare betydelse för individen. I Symboler - en uppslagsbok av J.C.Cooper 

förklarar författaren ordet symbol som ett kunskapsinstrument för att människan ska förstå sig 

själv. Han menar att det aldrig går att förstå en symbols fulla betydelse eftersom den har olika 

betydelse för olika individer. Symbolerna har följt oss människor genom många tidsåldrar och  

 

 

                                                           
21 Geels & Wikström 2006:177 
22 http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 
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kan anses vara vårt äldsta språk, men det går ändå inte att skriva ned och ge en förklaring till 

alla symboler p.g.a. deras olika innebörd.23 Ordet myt beskrivs i svenska akademins ordlista 

som en berättelse eller uppdiktad historia om Gudar och hjältar.24 När ordet myt hamnar i ett 

religiöst sammanhang förklaras det av nationalencyklopedin som en berättelse som har en stor 

betydelse för människans existens och dess mening.25 

 Jung hade ett brinnande intresse för symboler och myter, särskilt religiösa symboler och 

myter eftersom han hade ett intresse för religion och grekisk- romersk mytologi. Jung 

använde sig av drömtolkning för att få en förståelse av de myter och symboler som dök upp 

hos patienterna men även hos sig själv och hans drömtolkning är ett av de områden som han 

är mest känd för. I drömtolkningen studerade han de bilder som dök upp och försökte ge dem 

en betydelse för den enskilda individen. 

 Han studerade bl.a. vilken funktion symbolerna och myterna kunde ha för en individ som 

hamnat i psykisk ohälsa. 26 Det Jung kom fram till i sina studier är sammankopplat med 

människans kollektiva omedvetna och de arketyper, som är verksamma där. Det Jung menar 

är att religiösa symboler och myter har uppstått för att människan lättare ska finna en mening 

med sitt liv och därigenom hjälpa människan i sitt meningssökande. Jung skriver: 

 
De religiösa symbolernas roll är att skänka mening åt människans liv. 27 

 

Jung framhåller precis som Frankl att människan behöver något att tro på och hon behöver ha 

föreställningar, idéer och övertygelser om olika ting för att kunna känna en mening med sitt 

eget liv. I sin studie kring symboler och myters betydelse för människan kom Jung fram till att 

det kan finnas en grundläggande tolkning för symbolerna och myterna, i teorin, men att det 

slutligen handlar om den enskilda individen. Det Jung menar är att symbolen eller mytens 

slutgiltiga betydelse avgörs genom vilken relation individen har till den.  Betydelsen kan 

skilja sig beroende på vilken uppväxt människan haft, relation till familjen hon har eller har 

haft och var som är det första minnet som är förknippat med symbolen eller myten. Här 

kommer begreppet objektsrelationsteorin in, vilken relation människan har och har haft till 

personobjektet är av stor betydelse. 

                                                           
23 Cooper 1993:5 
24 http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 
25 http://www.ne.se/myt 
26 Egidius 2005:339 
27 Jung 1979: 89 
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 Det är därför svårt att beskriva symboler och myter på ett precist sätt eftersom de kan 

tolkas så olika. Jung anser att om symbolen och myterna förlorar sin betydelse kommer 

människan inte förstå vad symbolerna och myterna menar och betyder för oss. Därför måste 

vi låta våra sinnen vara öppna för att förstå och begripa oss själv och omgivningen. 28  

 Jung använde sig dagligen av sina egna teorier för att tolka betydelsen av symboler och 

myter han stötte på, i både drömmar och vakna upplevelser. Genom att Jung var uppmärksam 

var det flera händelser som förutsågs av Jung genom symboltolkning. Jung ansåg att den 

fortlöpande tolkningen av drömmar och symboler var ett sätt att få en ökad förståelse av sig 

själv. Eftersom Jung såg vilken stor betydelse det spelade i hans liv ansåg han att alla 

människor borde komma närmare sitt omedvetna. För att alla människor ska kunna analysera 

och tolka sina upplevelser och drömmar med hjälp av symboler. 

 För att få en tydligare bild av hur de religiösa symbolerna och myterna fungerar hos 

människan kommer jag härnäst att redovisa för det kollektiva omedvetna där många av dessa, 

enligt Jung, kan finnas lagrade.  

4.2.2 Det kollektivt omedvetna 

I det första avsnittet om Jung tar jag upp begreppet det kollektivt omedvetna. Nu kommer jag 

att ge en klarare redovisning av vad som menas med begreppet och sammanfatta de andra 

områdena i människans psyke. I nationalencyklopedin förklaras det kollektiva omedvetna som 

den del i människans psyke som Jung ansåg vara den nedärvda delen och som är gemensam 

för alla människor.29  

 Synen på människans psyke inom den analytiska psykologin är att den är indelad i det 

personligt medvetna, kollektivt medvetna, personligt omedvetna och det kollektivt omedvetna.. 

De medvetna områdena inom människans psyke är som det låter områden som människan kan 

komma i kontakt med.  

 Det personligt medvetna innebär vilken uppfattning man har om sin egen person och det 

Kollektiva medvetna kan vara specifika förhållningssätt som människor har som grupp. De 

omedvetna delarna i människans psyke är mer invecklade och komplexa. Det är områden som 

vi har svårigheter att komma i kontakt med om inte en speciell händelse gör oss erinrade om 

dem.  

                                                           
28 Jung 1979:91 
29 http://www.ne.se/kollektivt-omedvetet?i_h_word=kollektivt+omedvetna 
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Det Personligt omedvetna är en del i psyket som tar hand om de händelser och upplevelser 

som vi undanskjuter eller förnekar inför vårt medvetna psyke. I det kollektivt omedvetna finns 

arketyperna och dessa är gemensamma för alla människor. 

 Jungs första kontakt med det kollektiva omedvetna inträffade redan i barndomen med den 

tidigare nämnda träfiguren Telesforos och det var där hans teorier påbörjades. Teorin kom 

sedan att bli starkare och Jung blev mer övertygad om att det finns en omedveten del i vårt 

psyke. Den övertygelsen kom i synnerhet genom hans undersökningar och forskning av 

patienters drömbilder. Det Jung kom fram till var att alla människor har en omedveten del i 

sitt psyke där olika intryck och händelser som individen är med om lagras. De intrycken kan 

sedan göra sig synliga för individen vid situationer som påminner om händelsen.  

 I det kollektiva omedvetna finns bilder och information från olika skeenden i livet, men 

även som nationalencyklopedin förklarar begreppet, genom nedärvda händelser som alla 

människor har gemensamt. Det kan alltså vara händelser som vi själva inte tagit del av, och 

också händelser som skett under människosläktets utveckling, de erfarenheter och upplevelser 

som våra förfäder har erfarit.30 Inom den analytiska psykologin kan människans psyke 

förklaras genom det kollektiva medvetna och det kollektiva omedvetna. Begreppet det 

kollektiva medvetna myntades av sociologen Émile Durkheim (1858-1917).31 Begreppet 

syftar på att det hos människan i olika grupper finns seder och typiska sätt att se på företeelser 

som alla i gruppen följer. Människan som kollektiv grupp har sidor i sitt psyke, det kollektiva 

medvetna, som är gemensam för alla i gruppen.32 Det kollektiva omedvetna som Jung 

studerade bygger på samma teori och det är därifrån begreppet arketyp kommer. Arketyper är 

bilder av de symboler och myter som visar sig hos människan och det kollektivt omedvetna är 

uppbyggt av arketyper.33 

4.2.3 Arketyper 

Arketyp förklaras som en urtyp, urbild och urform. Omedvetna symboler som vi ärvt från 

släktets äldsta tid.34 Jungs arketyper kom ur teorin med det kollektiva omedvetna hos 

människan. Det Jung menar med arketyper är de bilder som dyker upp i vårt omedvetna som 

kommer ur gamla symboler och myter, som våra förfäder erfor. Det kan vara religiösa 

                                                           
30 Wulff 1993:261-262 
31 http://www.ne.se/emile-durkheim 
32 Egidius 2005:364-365 
33 Orest 2009:63 
34 http://www.ne.se/arketyp 
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symboler som människan upplever i sina drömmar som visar sig vara symboler som våra 

förfäder brukade under sin livstid.35  

 Jung ansåg att det är viktigt för människan att lyssna till sina drömmar och menar att 

människan idag, precis som tidigare, kommer i kontakt med arketyper genom drömmar och 

drömsymboler. Jung menar att det kan finnas en risk med att människan av idag inte har så 

stor kontakt till symboler och myter. Det Jung menar är att människan får svårare att förstå sig 

själv och sin omgivning, när vi inte förstår betydelsen av våra arketyper.36  

 Arketyper är ett svårt begrepp att förklara och det beskriver inte bara en bild av en 

symbol, det beskriver samtidigt en känsla. I Människan och hennes symboler beskriver Jung 

arketyper som stycken av livet självt - bilder som är levande förbundna med en levande 

människa via känslorna. Här vill Jung få fram precis som i betydelsen av myter och symboler, 

att arketyper följer ingen specifik mall. En arketyp kan ha olika betydelse beroende på vilken 

människa som upplever den. Därför är det viktigt inom dröm- och symboltolkning att 

samtidigt se människans roll i sammanhanget. I Psykologilexikonet förklaras Jungs arketyper 

som: psykologi om grundläggande tankemönster som gör att vi uppfattar människor, händelser och situationer i 

enlighet med de föreställningar om tillvaron som är så urgamla att de blivit en del av vår natur.37  
 Arketyper förekommer i flera områden av människans psyke men är mest förknippat med 

det kollektivt omedvetna.  Men det finns även i medvetna delar hos oss, som begreppet 

skuggan. Det förklaras som en arketyp i det personligt omedvetna. Skuggan är en del hos oss 

själva som har egenskaper vi förnekar eller föraktar. Det kan vara motsatta egenskaper till den 

person vi ”egentligen” är som kallas för persona. Därför kan persona förklaras som motsatsen 

till begreppet skuggan i den analytiska psykologin. Skuggan kan förklaras som en arketyp i 

det personliga omedvetna. Jaget beskrivs i förhållande med den medvetna delen i psyket och 

hjälper människan att förstå vem hon är.38  

 För att få en större uppfattning om hur Jung såg på religionens funktion och betydelse i 

människans liv kommer jag härnäst att redovisa vilken bild Jung hade på den västerländska 

människan. 

 

4.3 Den västerländska människans relation till religionen 

Jungs förklaring på den västerländska människan är att det är en rastlös och uttråkad individ. 

Precis som Frankl tar upp så har även Jung teorin om att människan har förlorat många av 
                                                           
35 Wulff 1993:262 
36 Jung 1995:95 
37 Egidius 2005:57 
38 Orest 2009:60 
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sina instinkter.  Det Jung menar är egentligen inte att de har försvunnit utan att vi har tappat 

bort dem. Jung menar att människan har kommit längre ifrån sitt eget medvetna och har 

genom det fått svårare att förstå sig själv och sina behov. Därför har människan svårare att 

hantera olika traumatiska kriser, som hon stöter på i sitt liv och för att kunna hantera dem kan 

de uttrycka sig på olika sätt. Människan får svårare att kontrollera de svårigheter som inträffar 

i livet och detta kan visa sig genom okontrollerade kroppsliga symptom, som t.ex. neuroser 

eller genom svårigheter att behärska sig.39 Finner vi en större balans med vårt medvetna och 

får utlopp för våra instinkter har vi lättare att förstå och kontrollera oss själva. Jung menar att 

det är något som vi kan få hjälp att kontrollera med religionen, religionen hjälper oss att finna 

en inre balans genom dess arketyper där vi kan känna en trygghet och en större gemenskap.  

 Jung menar även att människan fokuserar på fel saker då hon söker få bukt med sina 

meningslöshets- och hjälplöshetskänslor. Det som ofta ligger i fokus är materiella ting och ett 

försök att arbeta för en god ekonomi, för sig själv eller samhället, och att gardera sig med 

vapen som ger en trygghetskänsla att kunna skydda sig själv och sitt land. Det Jung menar att 

människan egentligen borde fokusera på, för att finna en inre balans och genom det kunna ta 

sig igenom kriser och även kunna bli starkare genom dessa kriser, är att försöka förstå sitt eget 

medvetande. 40  

 Jung tar i sin bok Människan och hennes symboler (1995) upp att människan inte längre 

har en lika stor tro och menar då att religionens betydelse och funktion försvinner för att man 

slutar att förstå den. Religionen går inte att vetenskapligt förklara och det leder till att 

människan därför inte kan tro på den i lika stor utsträckning. Samhället och världen har blivit 

allt för inriktade på att saker och ting ska analyseras och förklaras in i minsta detalj. Och om 

det inte går att förklara vissa fenomen hur ska man då kunna tro på dem? Jung skriver: 

 
Därför att vi inte kan upptäcka Guds tron i himlen med något radioteleskop eller motsägelselöst slå fast att 

en älskad far eller mor alltjämt finns till i mer eller mindre kroppslig gestalt, utgår människor ifrån att 

sådana föreställningar inte är ”sanna”.41 

 
Skepticism och vetenskaplig inställning trivs hos människan sida vid sida med gammaldags fördomar, 

antikverade känslo- och tankevanor, envisa feltolkningar och blind okunnighet.42 

 

                                                           
39 Jung 1979:83 
40 Jung 1995:83-85  
41 Jung 1995:87  
42 Jung 1995:96 
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 Jung menar även att människan förringar religionen då livet lunkar på och allting 

fungerar. Men så fort människan hamnar i en svår och ohanterbar situation, som t.ex. 

traumatiska kriser då kommer de existentiella frågorna tillbaka i tankarna och människan 

kanske väljer att då vända sig till religionen. Det som gör att man kan känna denna 

trygghetskänsla inom t.ex. ett religiöst samfund kommer jag att ta upp mer i avsnittet om 

objektsrelationsteorin.43  

 Jag har nu gått igenom några av Jungs tankar och teorier kring religionen och dess 

funktion för människan då hon hamnar i en traumatisk kris. Vad han anser är de avgörande 

faktorerna i religionen som ger människan den hjälp och det meningsskapande som hon 

behöver är. Jag kommer att fortsätta min studie med att gå in på objektsrelationsteorin för att 

få en bredare förståelse varför människan söker sig till religionen vid kriser och svårhanterliga 

situationer. 

5 Undersökning del 2 

I den här delen av undersökningen kommer jag att redovisa objektsrelationsteorin. Och 

framförallt vad teorin anser är den huvudsakliga funktionen i religionen. Jag kommer att lyfta 

fram vad i religionen som gör att den fungerar som meningsskapande och kan hjälpa 

människan att ta sig ur en traumatisk kris. Redovisningen av materialet börjar med bakgrund 

och uppkomsten av teorin för att sedan tydligare förklara begreppet objektsrelationsteorin i 

förhållande till religion. 

5.1 Objektsrelationsteorin 

Inom objektsrelationsteorin framgår det att människan är en relationssökande varelse med ett 

stort behov av relationer och ömhet. Freud däremot ansåg däremot att människan styrdes av 

sina sexuella drifter, vilket var en av anledningarna till att Freud och Jungs sammarbete 

upphörde.44   

De forskare som lagt grunden till objektsrelationsteorin menar att människan är en 

relationssökande individ och även att hon är en relationsberoende individ. Utan nära relationer 

eller någon form av kärlek och närhet får människan svårt att utveckla en god psykisk hälsa.45 

5.1.1 Bakgrund och historia 
 

                                                           
43 Jung 1994 :87 
44 Egidius 2005:217-218 
45 Wulff 1993:122 



19 
 

Objektsrelationsteorin utvecklades under 30-talet av Melanie Klein (1882-1960) som till 

skillnad från Freud ansåg att människan styrdes av relationen till olika objekt och inte av 

sexualdriften.46 Hon verkade under samma tid som Jung och de hade liknande åsikter om 

människans drifter och relationer till olika objekt. Jung använde begreppet mer i sin 

drömtolkning och Klein vid psykoanalyser av barn.47 Några andra stora namn som förknippas 

med teorin är Ian Suttie (1889-1935), Ronald Fairbairn (1889-1964), Harry Guntrip (1901-

1975) och Donald Winnicott (1896-1971). 48 

 Objektsrelationsteorin bygger på vilken form av relation individen har till sina objekt, här 

menas vanligen ordet objekt personer och föremål som individen riktar aggresiva hot mot 

eller ömhets känslor till.49 Teorin försöker förklara vad som ligger till grund för att människan 

utvecklar en psykisk ohälsa och vad som är viktigt för att man istället ska utveckla en god 

psykisk hälsa. Grundarna till teorin menar att det är av stor vikt att ha goda objektsrelationer 

under uppväxtåren. Då blir det lättare att senare i livet utveckla goda relationer till objekten, 

relationsobjekt.  

5.1.2 Vikten av goda objektsrelationer redan som spädbarn 
 
Både Suttie och Winnicott anser att en av de viktigaste relationerna för att utvecklas gynnsamt 

är att spädbarnet får en god relation till sin mor. Om spädbarnet får en känsla av trygghet och 

närhet till sin mor får barnet en stabilare uppväxt och har lättare att skapa nya goda relationer 

under uppväxten. 50 Om en individ växer upp i en otrygg miljö med dåliga objektsrelationer 

kan det leda till att personen senare i livet uttrycker ilska och aggressioner. Suttie menade att 

detta kan ske vid brist på kärlek och ömhet. Anledningen till varför relationen till en mor är av 

stor vikt för spädbarnet är att modern oftast är barnets första riktiga relationsobjekt. Han 

menar även att dåliga objektsrelationer kan leda till att man senare i livet försöker finna 

komplement för avsaknaden av relationer genom att delta i mer sociala aktiviteter eller i andra 

miljöer där man finner en gemenskap och närhet som t ex i religiösa samfund, i konstvärlden 

och vetenskapen. Enligt objektsrelationsteorin, kan människor som har haft dåliga 

objektsrelationer under uppväxten leda till ett tilltaget intresse för religiösa ting.  

5.1.3 Traumatiska kriser och religion 
 

                                                           
46 Egidius 2005:483 
47 Egidius 2005:352 
48 Wulff  993:121 
49 Egidius 2005:481 
50 Wulff  1993:121 
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Precis som Jung tar Suttie upp att om en individ har hamnat i en situation av mental ohälsa 

som vid traumatiska kriser, så söker sig människan i större utsträckning till religionen för 

hjälp. Suttie och Winnicott som stödjer objektsrelationsteorins grunder menar att religionen 

har en positiv funktion för människan som hamnat i en traumatisk kris. Det som är den 

stödjande och hjälpande funktionen är de sociala relationer som finns i den religiösa världen. 

Religionen ger en känsla av gemenskap och trygghet genom att det i många samfund finns 

traditioner och riter som alla följer. Suttie menar att religionen är en viktig del för människans 

objektsrelationer. 51   

 Flera av dem som är kopplade till teorin anser att religionen har en viktig funktion för att 

människans relationer ska utvecklas väl. Guntrip anser t ex att religion och psykoterapi hänger 

samman på många sätt eftersom det ger människan en känsla av helhet då hon har fungerande 

objektsrelationer i sin närhet.52 Han anser även att eftersom människan är en relationssökande 

individ har hon genom hela livet ett behov av att ha goda personliga relationer till andra. 

Sökandet och behovet av närhet och ömhet tar inte slut och man måste hela tiden vårda sina 

relationer. Guntrip menar även att om man har goda relationer i sitt liv kan traumatiska kriser 

och ångesttillstånd förmildras om religionen finns där som stöd för den som redan har goda 

relationer men framförallt för den som har dåliga relationer. Både objektsrelationsteorin och 

Jungs analytiska psykologi tar upp religionens positiva funktion för människan då hon hamnar 

i en traumatisk kris och menar att den traumatiska krisen kan förmildras och bli lättare att ta 

sig ur. 

 Ytterligare en anledning till varför vi söker oss till religionen vid kriser och dåliga 

objektsrelationer är att religionen har framstått som den ”goda” objektsrelationen. Då det har 

ansetts vara en god relation mellan gud och människan. Guntrip redogör här några funktioner 

som religionen innehåller och som gör att vi mår bättre och kan ta oss ur en traumatisk kris. 

En av dessa är relationen till Gud som innebär att vi finner ett relationsobjekt, som vi kan 

vända oss till på likartat sätt som Jung vände sig till sin Telesforos. Vi kan få en 

trygghetskänsla av att ha en mötesplats, t.ex. en kyrka. 

 Han tar även med den katolska bikten, där vi kan söka förlåtelse för våra synder, även den 

kan ge människan trygghet. Vi har ett ständigt behov av goda relationer och att få känna en 

gemenskap och trygghet till dem omkring oss och vår religion. Guntrip går tillbaka till den tid 

då vi låg i moderns mage, den trygghetskänsla som fanns inom oss då. När människan vänder 
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sig till religionen kan hon återgå till trygghetskänslan och sin egen personliga kärna och 

förstärker då sin jagidentitet och jagstyrka.53 Jagidentitet kan förklaras som:  

 
En medvetenhet om den egna individuella stilen i sättet att inlemma sig själv i en social verklighet, att 

integrera sig själv i gruppidentiteten som individ och samhällsvarelse.54  

 

Jagstyrka förklaras som:  

 
Den styrka som finns i de samordnande och övergripande funktionerna i själslivet. Jag styrkan kan skattas 

genom bedömning av hur ihärdiga och karaktärsfasta människor är.55  

 

Människan får en inre styrka och trygghet i sig själv, vilket leder henne till att lättare ta sig 

genom traumatiska kriser. Inom objektsrelationsteorin använder man sig av olika begrepp och 

ett av dem är övergångsobjektet som bl.a. Winnicott berör. Winnicott menar att religionen kan 

fungera som ett övergångsobjekt för människan.  

Härnäst kommer jag att försöka ge en vidare förståelse för vad Winnicott menar med 

begreppet övergångsobjekt och som kan visa sig genom en ökad religiositet.  

5.2 Övergångsobjekt 
Winnicott var barnläkare och som Suttie studerade han betydelsen av att ha goda 

objektsrelationer redan i spädbarnsålder, Winnicott tar dessutom upp begreppet 

övergångsobjekt. Övergångsobjektet kan vara att individen använder sig av t ex en snuttefilt, 

som små barn ofta använder då de ska sova själva. Barnen knyter en relation till sin snuttefilt, 

objektet, för att kunna känna en trygghet och närheten. Barnet känner trygghet och kan få tröst 

genom snuttefilten och individens behov av att känna närhet kommer åter upp. Han använder 

begreppet övergångsobjekt eftersom det är en övergående fas då människan är i behov av 

objektet, som barnets snuttefilt.56 Han menar att religionens funktion i människans liv kan 

jämföras med övergångsobjekt. Winnicott menar även som tidigare forskare att det inte bara 

är religionen som ger människan en ökad trygghetskänsla utan även andra företeelser som 

kultur och andra kreativa aktiviteter.57  När vi t.ex. hamnar i en svår traumatisk kris använder 

vi oss av religionen för att ta oss igenom den. Religionen fungerar där som ett 
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övergångsobjekt vid en situation då vi inte finner tillräckligt med trygghet i oss själva och 

omgivningen utan behöver något ytterliggare.58 

Jag har nu försökt att ge en tydlig bild av begreppet objektsrelationsteorin. För att förstå 

vilken funktion religionen har för människan då hon hamnat i en situation av 

meningslöshetskänsla eller vid en traumatisk kris. Jag kommer nu att avsluta min 

undersökningsdel och övergå till att analysera de båda psykologiska perspektiven. 

6 Analys 

I min analysdel kommer jag att börja med en analys av de psykologiska perspektiv som jag 

redovisat i undersökningsdelen. Det jag kommer att analysera är vad de olika perspektiven 

anser är den huvudsakliga funktion i religionen som är meningsskapande och kan hjälpa 

människan ur en traumatisk kris.  

      Jag har i min studie använt mig av den analytiska psykologin och objektsrelationsteorin 

för att få fram ett svar på min fråga. Jag har funnit ett flertal funktioner i religionen som gör 

att människan vänder sig dit vid kris. Innan jag går in på dem vill jag ta upp en grundläggande 

faktor om varför människan söker sig till religionen, då begreppet har dykt upp ett flertal 

gånger under redovisningen av undersökningen. Den faktorn är människans behov av 

trygghet, i grunden vänder sig människan till den religiösa världen p.g.a. hon söker känsla av 

trygghet.   

6.1 Jungs analytiska psykologi 

Jag har i min undersökning studerat flera av Jungs stora verk. Det har jag gjort för att få en 

förståelse vad han anser är en viktig komponent i religionen för människans liv och 

utveckling. Min slutsats är att Jung anser att det som individerna blir hjälpta genom i 

religionen är de symboler och myter som man känner en relation och trygghet till. Det är alla 

symboler och myter som finns i religionens konstruktion som är de fungerade funktionerna 

för individen.  

 Jung klarlägger att anledningen till varför människan känner en relation och trygghet till 

symbolerna och myterna är det kollektiva omedvetna och arketyperna. Det kollektiva 

omedvetna anser Jung åtföljer alla människor. I det kollektiva omedvetna lagras information 

om händelser och upplevelser, företeelser som både den enskilda individen och 

människosläkte upplevt. Där lagras händelser som människosläktet upplevt genom historien 

och det har skett under släktets utveckling. Det kollektiva omedvetna är som det låter en 
                                                           
58 Wulff 1993:135 
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omedveten del hos människans psyke som kan påminna oss om glömda händelser och 

upplevelser. De framträder genom drömmar, i olika terapiformer eller andra händelser som 

triggar igång något specifikt minne, som vi i vanliga fall inte har tillgång till. I de 

sammanhangen talar Jung om arketyper, som är de bilder som vi har i vårt kollektiva 

omedvetna, som kommer från våra förfäders upplevelser. Arketyperna reagerar på de religiösa 

symbolerna och myterna, vi kan känna en relation till i religionen. Arketyper kan även finnas i 

personens medvetande såväl som det personligt omedvetna i form av skuggan, som är de 

egenskaper individen inte vill acceptera att hon har. Skuggan är motsatsen till människans 

persona, som är de egenskaper människan tillskriver sig själv. 

 Jung anser att det som medverkar till att människan lättare kan bearbeta och ta sig ur en 

svår kris, om man vänder sig till religionen, är att individen får en helhetskänsla och ökad 

förståelse för sig själv och omgivningen. Genom religionens symboler, myter aktiveras 

arketyperna. Individen som har hamnat i en traumatisk kris är i stort behov av att känna 

trygghet i sig själv och sina relationer. Efter att ha analyserat Jungs analytiska psykologi 

framgår det på ett flertal ställen i texten att människan söker sig till religionen för att den 

skänker trygghet. Det Jung tar upp som orsak till att människan känner trygghet genom 

religionen är relationen till symboler och myter. Jung går inte så ingående in på varför 

människan drar sig till ting som ger en trygghetskänsla, mer än att människan behöver känna 

trygghet. I analysen av objektsrelationsteorin som jag kommer in på härnäst blir det tydligare 

varför människan söker trygghet. 

6.2 Objektsrelationsteorin 

Objektsrelationsteorin beskriver människan som en relationssökande individ som styrs av 

relationer till objekt och inte sina sexuella drifter som Freud påstod. Objektet kan vara en 

levande varelse som relationen till sin mor, men det kan även vara materiella ting. Winnicotts 

exempel med snuttefilten som barnet kan ha relation till. Relationen människan har till en 

person behöver inte vara någon hon känner. Det kan exempelvis vara en relation till en 

föreläsare, författare eller till en gud. Objektsrelationsteorin anser att människan behöver 

närhet och goda relationer till andra människor för att kunna utvecklas på ett bra och psykiskt 

hälsosamt sätt. 

 När individen skapar goda relationer till objekt så blir det lättare för individen som hamnat 

i en traumatisk kris att bearbeta och ta sig ur den. I teorin menar bl.a. Winnicott och Suttie att 

det är av stor vikt att individen får goda objektsrelationer redan från start. Att spädbarnet får 

en god relation till modern, sedan till övriga familjemedlemmar och sedan andra relationer 
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som skapas då individen blir en del av samhället. Goda relationer är av stor betydelse för 

människans fortsatta utveckling. Även objektsrelationsteorin tar upp vikten av att ha 

religionen som en del av sitt liv och att de kan hjälpa en människa som hamnar i en kris. De 

huvudsakliga funktionerna i religionen är det som teorin förespråkar, dvs religionens 

gemenskap och känsla av att känna samhörighet med andra genom goda relationer. Genom att 

människan finner goda relationer i religionen skapas en trygghetskänsla och den känslan av 

trygghet gör det lättare för individen att ta itu med sin kris. Teorin menar även att om man i 

sin uppväxt haft dåliga relationer, som t ex en dålig modersrelation kan individen söka 

komplement för det i vuxnare ålder. De menar då att ett komplement kan vara just religionen 

eftersom man får den relation som man tidigare har saknat, religionen kan även användas som 

övergångsobjekt som Winnicott tar upp. Det kan visa sig genom att individen som har hamnat 

i en kris vänder sig till religionen under den tid det tar att ta sig ur krisen, för att sedan inte 

använda sig av den mer.  

 Jag har nu försökt att förtydliga vad de olika perspektiven anser att det är för funktioner i 

religionen som hjälper en människa vid en traumatisk kris och innan jag sammanfattar mitt 

syfte och frågeställning kommer en diskussion med egna funderingar. 

6.3 Avslutande reflektioner 

Innan denna studie påbörjades har jag aldrig riktigt funderat på vilka funktioner det kan vara i 

religionen som gör att människan vänder sig till religionen.  

 När jag funderade på vilket ämne jag skulle inrikta mig på var jag mer inriktad på om 

människan vänder sig till religion vid traumatisk kris och inte som nu varför människan 

vänder sig till religionen. Det visade sig i studiens start att människan vet redan att vid 

individuella kriser och även sådana kriser som sker i samhället, så blir det ett ökat intresse för 

religion. Frågan kvarstod - varför vänder sig människan till religionen vid en traumatisk kris? 

Under studiens gång har jag endast inriktat mig på två psykologiska perspektiv för att få ett 

svar på min fråga. Jag skulle tro att det finns en mängd olika teorier inom ett flertal områden 

som ger bra förklaringar på min fråga men för att det skulle hålla sig till en uppsats på C- nivå 

fick jag lov att avgränsa mig.  

 Studien har genomförts ur ett hermeneutiskt perspektiv. Jag har studerat teorier som inte 

är fastställda att vara ”de rätta”. Det är teorier som grundar sig i en specifik forskning i en 

specifik kontext. Jag har använt mig av teorierna för att ge en analys utifrån mina egna 

förutsättningar. Med det menar jag att uppsatsen är formad utifrån en person som är uppväxt i 

Sverige och har ett västerländskt perspektiv, vilket jag tog upp i avgränsningen. Anledningen 
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till att jag tar upp det är att om uppsatsen gjorts i ett annat land, med annan kultur kunde 

analysdelen ha utformats på ett annorlunda sätt.  

 Det har varit en mycket intressant studie som har satt igång många nya tankar hos mig. 

Ska man förstå människan i kris ur de två psykologiska perspektiven framstår hon idag som 

en mycket mer komplex varelse. När jag ser till inledningen där jag tog upp att många 

människor idag mår psykiskt dåligt så framstår det som ganska självklart efter att ha fått en 

inblick i den analytiska psykologin och objektsrelationsteorin. Hur ska en människa kunna 

utveckla en god psykisk hälsa i det samhälle vi lever i idag? 

7 Sammanfattning 

Här kommer jag att tydligt och konkret redogöra för svaret på min frågeställning:  

Hur kan religionens funktion förstås som meningsskapare utifrån psykologiska perspektiv? 

7.1 Sammanfattning den analytiska psykologin och 
objektsrelationsteorin 
 

Enligt Jungs analytiska psykologi så fungerar religionens symboler och myter som 

meningsskapande och ger människan en trygghet. Tryggheten känner vi genom det kollektivt 

omedvetna och arketyper. Individen känner genom religionen en helhetskänsla och får en 

ökad förståelse för sig själv och omgivningen. 

Enligt objektsrelationsteorin är människan en relationssökande varelse och religionen 

fungerar som ett sätt för människan att känna en gemenskap och närhet med andra människor. 

Människan finner den trygghet hon är i behov av. 
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