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Abstract 
Unaccompanied minors are an increasing group of people, especially this year in 
Sweden and other European countries, because of different wars. The purpose of this 
assignment is to study the religious experience of these young people, to see the way 
they cope with religion in traumatic events. For example leaving their home country and 
families to build a new life in foreign country. I have interviewed three young 
unaccompanied minors from three different countries outside of Europe. I asked 
questions about their religiosity and how they used it to cope with problems during the 
escape from their home countries, and how they use it for the stay in Sweden. The result 
from the interviews has been compared to and analyzed with in relation to previous 
research on religious coping. I have also connected it to Rizzuto’s god representations 
theory to understand their personal relationship with god. 
 
The final result showed that all the minors used god as a coping method, but in different 
ways. Most common was praying or just being in a religious building. It did change for 
one boy, who completely dropped the whole active religious life from living a daily 
religious life to be less active. I also discovered that religious coping was connected to 
the image of god through the personal experience of god.  
 
Keywords: Religion, religious, coping, belief, god, unaccompanied minor, god 
representation theory. 
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1 Inledning 
Under hösten 2015 flödade informationen från nyheterna på tv, radio och tidningar om 
människor som flyr sina hemländer. Med hjälp av smugglare försökte de ta sig vidare 
upp i Europa genom Grekland och med hjälp av osäkra båtar och otillförlitliga 
flytvästar. Vi har sett bilder på människorna som tagit sig ifrån kriget, men även på de 
barn som inte klarade den hårda resan ända fram. Man förstår utifrån dessa bilder och 
den information som nyhetssändningarna ger oss att dessa liv skiljer sig avsevärt från 
vårat. Man förstår att de har varit med om upplevelser som är svåra eller omöjliga att 
förstå utan att själv ha upplevt dem. 
 
Uppsatsen kommer att behandla tre unga muslimska män som kom till Sverige som 
ensamkommande flyktingbarn och som har gjort den där resan och klarat sig bra. De är 
idag mellan 18-19 år och har bott 3-4 år i Sverige.  
Uppsatsens huvudsyfte är att beskriva och tolka deras användning av religionens hjälp 
vid hantering av stressiga, traumatiska och kritiska situationer som de har upplevt i sitt 
hemland, under sin resa hit och i Sverige. Jag har ställt frågor som berör deras religion, 
religiösa upplevelser och hur de har hanterat svåra situationer med hjälp av religion. 
Detta kommer att tolkas hermeneutiskt, och analyseras med hjälp av Donald W 
Winnicotts övergångsobjektsteori och Ana Maria Rizuttos gudsrepresentationsteori.  
 
Religionen islam är en aktiv religion, och har bland annat de fem pelarna som riktlinjer 
på religiösa aktiviteter som utförs, bland annat bön, fasta och färden till Mekka.1 Enligt 
landguiden.se är det vanligt i alla tre informanters hemländer att leva ett religiöst liv.2 
Utifrån de intervjuer som jag har gjort med ungdomarna så har jag förstått att de i sina 
hemländer hade vad man kallar för en offentlig religiositet, jämfört med den som finns i 
Sverige numera och kallas för privat religiositet. Enligt Lena Löwendahl innebär privat 
religiositet att man är religiös, men inte aktiv inom något samfund.3 Samfund har i deras 
länder en mer central plats i vardagen. Jag ansåg därför att chansen var stor att dessa 
unga män skulle använda sig av religion som hjälp vid svårhanterbara situationer. 
 
Anledningen till att jag valt gruppen ensamkommande flyktingbarn beror på att det är 
en aktuell grupp människor just nu. Enligt migrationsverket kom det år 2015 dubbelt så 
många ensamkommande barn jämfört med år 2014; 14058 personer, jämfört med 7049 
personer. Sedan räkningen började år 20I4 har siffran ständigt stigit, men då inte i 
närheten av de senaste åren, då den dubblerades.4 De barn och ungdomar som kommer 
till Sverige har varit på flykt och upplevt olika situationer som varit mer eller mindre 
traumatiska. En sak har de gemensamt; de har lämnat sin familj. 
 
I boken Ensamkommande barn – en forskningsöversikt kan man däremot läsa att trauma 
och psykisk ohälsa påverkas positivt av att man är tillsammans med hela eller delar av 
                                                
1 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islam 2015-12-10 
2 http://www.landguiden.se 2015-12-18 Religion X 2015-12-10 
3 Löwendahl, 2008:29. 
4 http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-
ungdomar/Statistik.html 2015-10-30 
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familjen. Så även om de undvikit att hamna i traumatiska situationer under resan till 
Sverige, så är det är kris att lämna sin familj. Beroende på från vilket land man kommer, 
och vad som pågår där, och på vilka sätt man flytt så varierar erfarenheterna och motivet 
för barnen att lämna sina hemländer.5   
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att analysera hur de tre unga män som kommit till Sverige som 
ensamkommande flyktingbarn använder representationsobjektet gud som copingstrategi 
genom att utgå från deras hanterande av traumatiska situationer. Fokus har legat på 
religionens betydelse i hemlandet, under flykten och i Sverige. 

1.1.1 Frågeställningar 
• Hur använder sig de tre ensamkommande flyktingbarnen av gudsrepresentation i 

användandet av religion som copingstrategi? 
• Hur påverkas copingen av en positiv och negativ gudsrepresentation?  

För att kunna besvara det måste jag undersöka följande: 
o Använde de någon form av övergångsobjekt som barn? 
o Vilken betydelse har religionen haft under uppväxten, och flykten. 

Vilken betydelse har den i det nya landet?  
o Hur har de kommunicerat religionen under denna tid? 

 

2 Disposition 
Arbetet börjar med avsnitt 1, inledning, som förklarar en del bakgrund till det valda 
ämnet, därefter följer syftet och frågeställningarna som ligger till grunden för arbetet. 
Under rubrik 3 finns bakgrundsinformation som beskriver målgruppen 
ensamkommande flyktingbarn, religionen islam och vad coping är för något. Rubrik 4 
ger en inblick i tidigare studier som gjorts inom ämnet coping och religion bland 
ensamkommande flyktingbarn i Irland och USA. Rubrik nummer 5, metod, presenterar 
hur jag har gått till väga för att göra uppsatsen, bland annat information om 
hermeneutiken som är tolkningsprocessen och information om intervjuerna, samt etiken 
kring intervjuer. I rubrik nummer 6 presenteras objektrelationsteorins delar som jag 
kommer att använda mig av under analysen, övergångsobjekt och gudsrepresentationen. 
Sedan kommer analysen av intervjuerna, rubrik 7, som följs av en resultatdiskussion 
och avslutning som är rubrik 8. Arbetet avslutas med förslag till framtida forskning. 
Intervjufrågorna finns i slutet som bilaga 1. 
 

3 Bakgrundsinformation 
Här kommer jag att förklara begrepp som ingår i uppsatsen: Vem som är ett 
ensamkommande flyktingbarn, och hur religion och religiositet, samt hur coping 
kommer att användas i uppsatsen.  

                                                
5 Brunnberg et al, 2011:17-18, 42, 44. 
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3.1 Ensamkommande flyktingbarn 

3.1.1 Vem är ett ensamkommande flyktingbarn? 
Ett ensamkommande flyktingbarn är en individ under 18 år som kommer till Sverige 
utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.6 Genom att räknas som ensamkommande 
flyktingbarn får man hjälp från Migrationsverket, men man måste då uppfylla en del 
kvalifikationer. Bland annat gör Migrationsverket tester som ska visa att barnet talar 
sanning, Migrationsverket ansvarar för att informationen stämmer: 7 Kvalifikationerna 
är följande: 
 

• Man ska kunna bevisa att man är under 18 år.  
• Man ska ha tagit sig till Sverige utan ansvarig vuxen.8 
• Man ska anses vara av utländskt medborgarskap eller anses statslös.  
• Man får inte inneha ett godkänt uppehållstillstånd.9 

 
Dessa barn kan ha varit med om olika stressrelaterade händelser, såsom krig, 
naturkatastrofer, hot mot sig själva eller familjemedlem, sjukdom, förföljelse på grund 
av religion, sexuell läggning eller etnicitet, tvångsrekrytering som barnsoldat, övergrepp 
eller vittne till våld mot andra. De kan ha upplevt allt från våld eller död mot sig själv 
eller andra, sexuella övergrepp eller levt som gömda under en längre tid. Barnen har 
även flytt ensamma mot ett nytt och okänt land.10 
 
3.2 Religion och religiositet 
I det här arbetet är ordet religiositet viktigt, den intervjuades religiositet och hur denne 
har växt upp med religionen. Det är ur religiositeten som jag senare kommer att 
analysera hur gud fungerar som ett relationsobjekt. 
 
Religion beskrivs som ett gemensamt kulturellt trossystem som ger individen en 
transcendent mening och syfte i livet. Religiositet används av samhällsvetare som ett 
begrepp för religiöst beteende. Det beskriver hur religiösa idéer påverkar människan och 
samhället socialt.11 
 
Religiositet handlar alltså om varandet inom religionens värld. Bryant-Davis et al. 
definierar religiositet på detta sätt:12 
 

Religiosity[…] can be defined as a commitment 
to the beliefs and practices recognized by a specific 
organized sacred institution such as a church, synagogue, or 
mosque.13 

                                                
6 Von Schéele, Strandberg, 2010:17. 
7 Fälldin, Strand, 2010:13.  
8 Fälldin, Strand, 2010:13. 
9 Von Schéele, Strandberg, 2010:18. 
10 Brunnberg et al, 2011:39, 45. 
11 Ed, 162-163. 
12 Bryan-Davis et al. 2013:676. 
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Att vara religiös kopplas till aktiviteter som bön, heliga texter, och att gå till heliga 
byggnader. Sammantaget menar de att religiositet karakteriseras av en blandning av 
formella ritualer, tro, och religiös aktivitet.14 
 
Det som jag vill komma åt med religion för att det ska passa för det här arbetet finns i 
Kenneth I. Pargaments bok The psychology of religion and coping, han menar att 
religion är en kontakt med eller tro på Gud, gudar, eller andra transcendenta eller 
övernaturliga varelser beroende på vilken tro man har. Den här tron på detta andliga har 
ett system som även inkluderar myter och riter.15  

3.2.1 Islam 
Troende inom islam kallas muslim, muslim har betydelse en som underkastar sig och de 
underkastar sig Allah, som gud heter på arabiska. Islam är monoteistiskt och man tror 
på endast en gud. Man följer även lagar och regler inom islam som finns författade i 
koranen, till dessa hör bland annat sharialagen. Islam är även uppdelat i två traditioner, 
sunni och shia, vilka har olika profeter, en av dem är Muhammed som sades teckna ner 
guds ord i koranen. Islam har de fem pelarna som hör till religionsutövningen där ingår 
trosbekännelsen, bönen, fastan, allmosan och resan till Mekka.16 

3.2.2 Bön 
Freidrich Heiler, var en religionshistoriker och teolog.17 Han ansåg att bönen var den 
religiösa trons centrala och avslöjande uttryckssätt.18 Heiler gav 1918 ut boken Das 
Gebet, som på svenska har titeln Bönen.19 Bönen är något som återkommer hos samtliga 
informanter som intervjuas, vilket gör att jag anser att bönen verkar vara viktig. Wulff 
har studerat Heilers bok Das Gebet. Där skriver Heiler att bönen är ”en levande samvaro 
mellan den religiösa människan och Gud, där denne uppfattas som personlig och 
närvarande i upplevelsen, en samvaro som avspeglar mänsklighetens sociala 
relationsformer.” och att ”Bönen är ett uttryck för en primitiv drift mot ett högre, rikare, 
intensivare liv. Den utgör religionens centrum, ”själen i all form av fromhet.”20 Wulff 
menar att bönens psykologiska syfte är att söka sig själv. 
 
Bönens väsen uppfyller alltså en rad positiva psykologiska faktorer. Det är alltså enligt 
Heiler en primitiv drift som människan har, som hjälper henne att nå ett rikare och mer 
intensivt liv. Att den är uråldrig bör betraktas som att den också är enkel att använda, 
vilket i sin tur bör göra den mer tillgänglig och därför mer användbar.  
 
                                                                                                                                          
13 Bryan-Davis et al. 2013:676. 
14 Bryan-Davis et al. 2013:676. 
15 Pargament, 1997:25. 
16 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islam 2015-11-25 
17 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/friedrich-heiler 2015-
12-14 
18 Wulff, 1991: 419. 
19 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/friedrich-heiler 2015-
12-14 
20 Wulff, 1991:431. 
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Bönen är en kontaktförbindelse med gud, eller den som har makt och bestämmer någons 
öde. Beskow och Halldén skriver för ne.se att en längre bön kan ge förändringar i 
medvetandetillståndet:  
 

Bönerna uttrycker tron att människorna är beroende av gudens eller gudarnas vilja, att 
dessa tar emot bönerna och hjälper den som ber.21 

 
Bön har funnits i de flesta religioner under historien, och har använts för att människan 
ska kunna kommunicera med det gudomliga.22 Bönen i uppsatsen gäller själva 
handlandet och upplevesen av bönen, inte bön som text. 
 
3.3 Coping 
Rydén och Stenström förklarar coping enligt följande:  
 

[…]Sammantaget innebär alltså hälsokriser att man konfronteras med svåra känslor och 
helt nya uppgifter och problem där man är tvingad att finna olika psykologiska 
anpassningsstrategier för att hantera och bemästra både kortsiktiga och kanske långsiktiga 
svårigheter.23  

 
Enligt Richard Lazarus, en känd forskare inom coping handlar det om att kunna hantera 
och lösa svåra situationer i sitt liv utan att ge upp. Det innebär att man ska kunna 
acceptera, tolerera, eller till och med undvika problem som dyker upp.24 Vidare menar 
han att copingen ska hjälpa människan att bemästra yttre krav och påfrestningar och att 
man utan copingstrategier riskerar att drabbas av stressrelaterad ohälsa. 25  
 
Forskare arbetar ständigt med att utröna vilka strategier människor använder för att 
hantera stress på kort sikt och på lång sikt, samt vilka sätt som är mest effektiva och ger 
bäst resultat.  Informationen som man fått från dessa studier har visat att människor 
använder olika slags sätt för att använda coping i olika situationer, samt att man kan 
blanda dessa metoder så att det passar individen. Rydén och Stenström menar att varje 
människa har sin egen copingprofil, lärd utifrån egna erfarenheter, men att coping också 
handlar om den aktuella situationen och hur pass allvarlig den är. Ibland använder sig 
flera människor av samma typ av copingstrategi i samma situationer.26  
 
I sin bok The psychology of religion and coping skriver Kenneth I Pargament att det är 
vanligt med religiös coping. Hans studier visar att 70 % av deltagarna använde sig av 
religiös coping vid förlust av någon närstående och vid känsla av att vara hotad. Den 
vanligaste ritualen som användes var bön. En annan studie han gjorde på 
collagestudenter visade däremot inte alls lika höga siffror på att ungdomarna skulle 
använda religion som copingstrategi som de övriga. Pargament menar att olika grupper 

                                                
21 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bön 2015-11-25 
22 Gill, 7367-7372. 
23 Rydén, Stenström, 2000:82. 
24 Lazarus, Folkman, 1984: 142. 
25 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/richard-lazarus 2015-
11-11 
26 Rydén, Stenström, 2000:82, 87-88. 
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använder religiös coping olika mycket. Ungdomar använder den mindre, medan äldre 
använde den oftare.27 Lena Åminne gör som jag förstår en studie som handlar om 
religion, andlighet och coping vid svåra sjukdomar i Sverige. Detta är en pågående 
studie, med start 2010. Hon menar att en del tidigare forskning tyder på att svenskar 
tenderar att vara mer andliga än religiösa vid coping av livshotande sjukdomar.28 
Utifrån litar svenskar mer på den andliga världen, kanske en närstående som gått bort 
hellre än en Gud, vilket man faktiskt inte vet om amerikanarna gör då Pargament kanske 
anser att religion och andlighet är samma sak. 2014 hade svenska kyrkan 6,3 miljoner 
medlemmar,29 om dessa verkligen tror på gud eller inte är svårt att säga, enligt SCB 
fanns det då 9 747 355 invånare i Sverige, vilket gör att ca 70 % av befolkningen är 
medlem av svenska kyrkan vid den tiden.30 Så kanske skulle siffran för religiös coping 
vid allvarliga situationer vara liknande i båda länderna, ca 70 % av befolkningen.   
 

4 Tidigare studier gjorda på religion och coping 
4.1 Religion som copingstrategi 
Bonnie E. Carlson, Joanne Cacciatore och Barbara Klimek kom i sin artikel A Risk and 
Resilience Perspective on Unaccompanied Refugee Minors fram till att barnen de 
undersökte bland annat använde sig av en tro på en högre makt och religion, och 
tillsammans med annan positiv coping som inte var religiös för att undgå depression och 
ångest. Därmed riskerade de inte psykisk ohälsa i sin framtid. Risken för depression och 
ångest anses vara stor när man förlorat eller separerat från föräldrar, varit med om 
trauma, flyttat runt eller känt sig diskriminerad. Det är faktorer som de anser att 
ensamkommande flyktingbarn ofta bär på.31 
 
Hisham Abu-Raiya och Kenneth I. Pargament hävdar i sin studie att vissa grupper 
använder sig mer av religion som copingstrategi än andra. Exempelvis så vände sig 90 
% av amerikanarna till gud för tröst och stöd efter terrorattacken 2001, och ungefär 92 
% av egypterna bad till gud att bli frisk från cancer. Vanliga frågor till gud är varför 
jag? Och det vanligaste svaret på den frågan är det är guds vilja.  
 
Abu-Rayia och Pargament kom fram till sex nyckelfaktorer hos människor som oftare 
använder religion som copingstrategi: djup religiositet, låg socioekonomisk status, fler 
kvinnor än män, äldre personer, och de som levt ett liv fyllt av kriser eller trauman.32 
 
4.2 En sudansk pojkes anpassning till USA. 
En sudansk pojke som Carlson et al. har intervjuat är en ensamkommande pojke från 
Sudan. Pappan och bröderna kom bort under flykten, och mamman dog när han var 4 år. 
                                                
27 Pargament, 1997: 137-138. 
28 http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-och-arbetsliv/Forskning-vid-
akademin/Forskningsprojekt/Forskningsprojekt-svenska/Socialt-arbete/Fereshteh-Ahmadi/Religios-och-
andlig-coping.html? 2016-03-08 
29 https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645562 2016-03-08 
30 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/385509/ 2016-03-08 
31 Carlson, et al. 2012:261-262. 
32 Abu-Raiya, Pargament, 2015: 25. 
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Vid 9 års ålder brände soldater ned hans hem, och han flydde då tillsammans med andra 
barn till ett flyktingläger i Etiopien. Under kommande år tog sig Jany sig tillbaka till 
Sydsudan, men hamnade senare i det farliga flyktinglägret Dadaab i Kenya, där död och 
svält var vardag. Vid 16 års ålder lyckades Jany ta sig till USA med sin halvbror, men 
de blev sedan separerade på flygplatsen. Väl i USA hamnade han i ett fosterhem och 
tampades med att anpassa sig till det nya landet och den nya familjen. Det gick 
lyckligtvis bra för Jany, han tog sig igenom grundskolan och gick sedan motsvarande 
socionomprogrammet i USA för att bli socialarbetare. Till slut fick han ett jobb och 
träffade senare en amerikansk kvinna som han idag lever tillsammans med.33  
 
Under flykten från Sudan träffade Jany på en annan grupp som flydde, de var ca 500 
människor. Han beskriver att det inte fanns någonting kvar av landet, ingen mat, och det 
som fanns att äta var löv. Dock hade de tur att en flod gick igenom landet, och det 
tackar Jany gud för:34 
 

Thank God we had a river and we 
could drink from the river. But in the river, 
all these dead bodies were floating. So many 
of them. Just seeing them is trauma.35 

 
Jany ansåg alltså att man kunde tacka gud för att det fanns vatten, så att de klarade sig. 
Men citatet visar också denna traumatiska upplevelse som dessa människor var med om.  
Vidare berättar Jany om soldater som fångar in och dödar både barn och vuxna framför 
ögonen på dem, när de stod en bit ifrån. Han beskriver då att gud kliver in, och att det är 
därför han och hans grupp undgick detta öde.36 

 
I survived for a reason, so I can tell my testimony to the world.37 

 
Jany beskriver att trots att han förlorat sin familj och sin stadiga grund så finns det en 
anledning till att han har överlevt denna farliga resa. Jany tror alltså att det finns något 
som vill att just han ska överleva för att berätta sin historia för andra. Jany är kristen och 
religionen betyder mycket för honom, han hade med sig en bibel under sin tid i Dabaab. 
Han tror på att gud har en plan för var och en, och han pratar om att man då kan 
acceptera när det är sin tid att dö. Han vill också berätta om en annan pojke som han såg 
på tv, denna pojke bar sin bibel från Etiopien, genom vattnet simmade han med den. På 
frågan om han fortfarande har den svarade han:38 
 

Yes, this is my faith, who I am as a 
Christian, my Life. I have been called a Lost 
Boy, but I'm not lost from God.39 

                                                
33 Carlson, et al. 2012: 262-263.  
34 Carlson, et al. 2012:264. 
35 Carlson, et al. 2012:264. 
36 Carlson, et al. 2012: 264. 
37 Carlson, et al. 2012:265. 
38 Carlson, et al. 2012: 265. 
39 Carlson, et al. 2012:266. 



 

  11 

 
De ensamkommande pojkarna i USA kallas för a lost boy, troligtvis på grund av att de 
förlorat familj och hem, men det nämns inte i texten. Pojken som varit med på tv med 
sin bibel kände sig inte som en förlorad pojke. Han ansåg att han hade gud med sig, och 
var därför inte förlorad. Det största problemet och som karaktäriserar ett flyktingbarn är 
just förlust, att ha förlorat sin familj och sitt hem. Antingen är familjen separerad eller 
så har en del familjemedlemmar dödats.40 Psykolog Göran Gyllenswärd skriver i boken 
En bro till framtiden, om förlust, sorg och bearbetning att förlust handlar om att tillhöra 
något, det handlar om identiteten och därmed planer och framtidsdrömmar, som han 
menar är det grundläggande i meningen med livet. Detta i sin tur menar han gör att man 
efter förlusten kan känna meningslöshet och sorg. Sorg som han menar är en 
förlustreaktion och då spelar det ingen roll om det handlar om en anhörig, sitt hem eller 
land. För en flykting vägs sedan rädslan att inte få stanna i det nya landet in, vilket 
förlänger och försvårar sorgearbetet. 41 Detta stöds även av socialarbetaren som jag har 
kontakt med, då hen säger att sorg och bearbetning ofta börjar när ungdomen fått 
permanent uppehållstillstånd, vilket kan ta något år.  
 
4.3 Religionens betydelse 
För vissa ungdomar i Muireann Ní Raghallaigh and Robbie Gilligan om 
ensamkommande barn på Irland blev det viktigare att passa in i samhället än att 
praktisera sin religion och därför drog man ner på de religiösa aktiviteterna. Exempelvis 
så lägger en del muslimska barn ihop flera av dagens böner tillsammans, så att de ber 
färre gånger per dag. Andra vill förneka hela sin bakgrund och inte ens berätta om 
hemlandet för sina barn.42 Om detta påverkar deras religiositet framgår inte, men man 
kan tolka det som om religiositeten fortfarande är stark då man fortsätter att be, dock 
färre gånger. 
 
En kvinnlig deltagare i Raghallaigh och Gillians studie beskriver hur mycket gud betytt 
för henne och hur mycket gud kom att betyda för henne framtiden: 43 
 

Because I believe he’s the one that sent the man to help me. I 
believe he’s the one that brought me to this, eh, country, you 
understand? I believe he’s the one that’s still protecting me up 
till now. I believe with him everything is possible. 44 

 
Hon anser att gud ger henne ett hopp om livet, vilket enligt Janice H. Goodman, 2004, 
är viktigt för någon som varit med om trauma för att ta sig tillbaka och skapa sig en 
framtid.45  
En pojke i samma studie gillade att gå till kyrkan, och så här förklarade han känslan:46 

                                                
40 Carlson, et al. 2012: 266, 263. 
41 Gyllenswärd, 2015. 
42 Raghallaigh, Gillian, 2010:229. 
43 Raghallaigh, Gillian, 2010:231. 
44 Raghallaigh, Gillian, 2010:231. 
45 Raghallaigh, Gillian, 2010:230. 
46 Raghallaigh, Gillian, 2010:231. 
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Like, ehm, you go there and you forget about the . . . , you 
forget about, what can I say? [ . . . ]You just feel in the church. 
You don’t think about anything else.47 

 
Att gå till kyrkan menade han gjorde att han kunde sluta tänka på vissa saker, kyrkan 
distraherade honom. Det var flera av ungdomarna som Raghallaigh och Gillian 
intervjuat som nu hade en relation med gud. Jag tolkar det som om gud tog föräldrarnas 
plats då de inte längre var närvarande och ungdomarna måste klara sina problem själva. 
Vid svåra situationer hade ungdomarna då en konversation med gud. Det kunde låta så 
här:48 
 

I just pray for God to help me, you know? [ . . . ] Help me 
to . . . see the right man. [ . . . ] That will like, love me. Get 
married. Settle down. Have a nice job. Just to get my status10. 
You understand? Get my status. Have a nice job. Live a nice 
life with my family [ . . . ] I would pray for my aunt. . . . My 
brother. For God to help him. I want to see him.49 

 
Personen har intervjuats av Raghallaigh och Gillian, och enligt dem så beror detta i 
synnerhet på separationen från föräldrarna. Gud blir extra viktig i brist på människor 
runt omkring som man litar på. Religionen gav ungdomarna hopp om en positiv framtid, 
och detta hjälpte dem att bli självständiga. Genom deras tro fick de självförtroendet att 
känna att de klarar sig själva, och genom guds vägledning skulle allt gå bra. En religiös 
vägledning känns bekant för dem och ger trygghet. I denna studie var den religiösa 
copingen central. Men författarna påpekar i slutet av studien att det behöver forskas 
vidare för att man ska kunna se det långsiktiga resultatet av religion som 
copingstrategi.50 
 
4.4 Positiva och negativa effekter av coping 
Kenneth I. Pargament, Brian J. Zinnbauer, Allie B. Scott, Eric M. Butter, Jill Zerowin, 
och Patricia Stanik hävdar att all religiös coping som ger ett positivt resultat är positiv 
coping, medan coping som ger ett negativt resultat är negativ coping. Resultatet bygger 
på individens hälsa och välmående. Deras artikel handlar om faror red flags när det 
gäller religiös coping och i slutdiskussionen kom de fram till att dessa negativa 
copingstrategier ger upphov till negativ hälsa. Det handlade om religiös apati, gud som 
fördömande, ilska mot gud, tveksamhet kring religionen, och konflikt med religiositeten 
och dogman.51  
 
Monica M. Gerber, Adriel Boals och Darnell Schuettler håller med om att religiös 
coping kan vara skadligt. I sin studie ansågs det skaldligt för hälsan och upphov till 
höga stressfaktorer att släppa på ansvar och skylla allt på gud. De menar att om 

                                                
47 Raghallaigh, Gillian, 2010:231. 
48 Raghallaigh, Gillian, 2010:231. 
49 Raghallaigh, Gillian, 2010:231. 
50 Raghallaigh, Gillian, 2010:231, 234. 
51 Pargament et al. 1998: 1336, 1345. 
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religionen inte kan hantera människans sökande efter mening och ge stöd efter en 
traumatisk händelse, då är det inte bara traumat som individen måste hantera utan också 
ifrågasättandet av gud, rättvisa och mening med livet. Att ta sig ur ett negativt 
användande av religiös coping kan leda till att individen får en ny och förändrad 
världsbild, och lär sig att hantera situationerna.52 Utifrån detta kan man anta att ens 
välmående avspeglas i användandet av religiös coping; fel copingstrategi ger en negativ 
inverkan på hälsan och vice versa.  
 
Thema Bryant-Davis och Eunice C. Wong anser att en tro på en välvillig gud är positiv 
religiös coping, medan en tro på en dömande gud är negativ religiös coping. De menar 
att användandet av bönen för att söka stöd från gud, eller känna att han alltid finns där i 
svåra situationer och vill hjälpa till bidrar till positiv religiös coping. Det ger en positiv 
känsla för individen och gör att hen mår bra. Om individen däremot känner sig straffad 
av gud och har en tro att man straffas genom att utsättas för traumatiska situationer 
innebär detta negativ religiös coping. Andra sätt att använda sig av negativ coping är att 
känna sig utanför den religiösa gemenskapen eller att skylla på sig själv i genomgångna 
svåra situationer.53 
 
4.5	Muslimsk	coping 
En undersökning som Abu-Rayia och Pargament gjorde på 138 bosniska muslimer som 
flytt kriget visade att det inte spelade någon roll om man var man eller kvinna i 
användandet av religiös coping. Andra studier visar också att muslimerna ofta ber för att 
få tankarna på annat än det som är jobbigt. Studien som gjordes på de bosniska 
muslimerna visade att de mestadels använder positiv religiös coping som ingav hopp 
och optimism, men också en del negativ religiös coping som resulterade i hopplöshet 
och krigstrauma. Den positiva copingen kan handla om att Allah utmanar individen för 
att ge individen en chans att fördjupa sin tro, detta resulterar i att man få en bra relation 
med alla runt omkring en, och att man känner sig nöjd och ser en mening med livet. 
Negativ coping kan istället innebära att man förlorar sin tro på Allah, eller att man ser 
det som att Allah straffar onda gärningar. Detta kan istället ge konsekvenser som att 
man känner sig arg och har dålig mental hälsa som i sin tur kan leda till 
alkoholmissbruk. I de studier som Abu-Rayia och Pargament studerat så visar detta att 
muslimer använder positiv religiös coping mer än negativ religiös coping; den positiva 
copingen ger individen hälsa och välbefinnande, medan den negativa copingen kan vara 
farlig för individen.54 
 

5 Metod 
5.1 Hermeneutik 
Owe Wikström beskriver hermeneutiken i introduktionen av Den religiösa människan:55 
 

                                                
52 Gerber et al. 2011:304. 
53 Bryan-Davis,Wong, 2013: 677. 
54 Abu-Raiya, Pargament, 2015: 26-27. 
55 Wikström, Geels, 1999:16. 
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Den är intresserad av att se sitt forskningsföremål, den upplevande människan så som ett 
agerande subjekt, inte som ett objekt. Man söker förstå intentioner och handlingar. Man 
ser människan som en meningsskapande och meningssökande individ.56 

 
Subjekt enligt psykologiguiden.se är den som upplever, tänker och handlar.57 Den här 
beskrivningen skulle jag säga speglar mitt syfte. Jag kommer att tolka intervjuerna som 
gjorts med de tre unga männen mer på ett sådant sätt, för att se deras intentioner och 
handlingar och på så sätt se deras meningssökande och meningsskapande.  
 
David M. Wulff menar i sin text att hermeneutiken är den disciplinerade omvandlingen 
av vardagsförståelsen till mera allmängiltiga former. Ett grundantagande att varje 
individ förstår utifrån sin egen livserfarenhet och förståelse. För att förstå någonting 
som någon annan säger så måste man känna igen detta från sin egen livserfarenhet, 
samtidigt måste man rekonstruera detta i någon annans liv.58 Björn Vikström diskuterar 
vikten av förförståelsen. Förförståelsen anser jag är ett annat namn för det som Wulf 
skriver den egna livserfarenheten och förståelsen. Vikström nämner även språket som 
viktig för förståelsen; man måste behärska språket och dess olika dialekter för att 
överhuvudtaget kunna förstå det man ska behandla. Han nämner också vikten av att ha 
förståelse inför det ämne eller sak som arbetet ska handla om och att tolkningen 
kommer att färgas av personens livserfarenhet,59 precis som Wulff också ansåg.  
 
Mats Alvesson och Kaj Sköldberg håller med om att förförståelsen är viktig, och 
tillägger vikten av empati hos den som ska tolka någons utsaga. Som tolkare bör man i 
den mån man kan, tänka och känna sig in hos den person som berättar sin historia. Man 
ska med sin fantasi försöka sätta sig in i personens ställe och lättare förstå innebörden 
av hens handlingar. En av hermeneutikens huvudteser enligt Alvesson och Sköldberg är 
att förstå aktören bättre än den förstår sig själv. Detta gör man genom att sätta samband 
med helheten, i mitt fall blir uppgiften att sätta gudsrepresentationen i samband med 
informanternas upplevelser. Inom hermeneutiken talas det om den hermeneutiska 
cirkeln som figurerar i form av en cirkel som visar en helhet och att helheten är 
uppbyggd av olika delar, vilket betyder att delen kan endast förstås ur helheten och 
helheten endast ur delarna.60 
 
Vidare beskriver Alvesson och Sköldberg två olika sätt att använda hermeneutiken, den 
objektiverande hermeneutiken som är mer traditionell och ska resultera i förståelse av 
meningsbakgrund, inte förklaring av orsakssamband. Den andra är den aletiska 
hermeneutiken som är mer djupgående och har som uppgift att avslöja en 
bakomliggande sanning.61  
 

                                                
56 Wikström, Geels, 1999:16. 
57 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=subjekt 2015-12-16 
58 Wulff, 1991: 409-410. 
59 Vikström, Björn, 2005: 21. 
60 Alvesson, Sköldberg, 2010: 193-195. 
61 Alvesson, Sköldberg, 2010:192.  
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Jag anser att den objektiverande hermeneutiken är mest passande för mitt arbete då det 
handlar om att förstå den religiösa upplevelsen för dessa tre unga män. I boken Tolkning 
och reflektion skriver Alvesson och Sköldberg om Emilio Bettis fyra huvudkriterier som 
kallas för kanon, som förklarar hur hermeneutik ska bedrivas. 
 
Den första kanon kallas objektets hermetiska autonomi och handlar om att man utifrån 
egna intentioner ska kunna se ett större sammanhang. Dock är objektet självständigt. 
Den andra kanon kallas för meningens koherens, totalitetsprincipen, och den handlar 
om delar och helheten, likt den hermeneutiska cirkeln. Vad som är del och helhet 
bestäms av forskaren utifrån hens problematik. Delen kan exempelvis vara en text, ett 
stycke eller en mening, medan helheten kan vara texten eller författaren bakom texten. 
Det är texten som är det centrala för den hermeneutiska tolkningen, det är där man hittar 
delarna som sedan ska sättas in i ett större sammanhang och tolkas.  Den tredje kanon 
kallas för förståelsens aktualitet och handlar om att den som tolkar utgår från sina egna 
erfarenheter, referensramar och förförståelse precis som Wulff och Vikström också 
nämnde var viktigt. Tolkningen besitter därför endast en relativ objektivitet och inte en 
absolut. Genom den fjärde och sista kanon, den hermeneutiska 
meningskorrespondensen, försöker skribenten finna en förståelse och empati för den 
som ska intervjuas.62 
 
Uppgiften inom ramen för hermeneutiken är alltså att tolka. Vikström skriver i sin bok 
om vikten att hitta stöd och argument för sin tolkning, och välja den som verkar mest 
sannolik.63 Målet i användandet av hermeneutiken är att hitta ny kunskap genom att 
studera gammal kunskap. 
 
5.2 Materialinsamling 

5.2.1 Val av ansats 
Jag valde att göra en kvalitativ intervjustudie på tre personer. Syftet var att få en så djup 
förståelse som möjligt av personernas upplevelse eftersom de står i centrum i det här 
arbetet. Intervjuerna gjordes separat och spelades in, vilka sedan transkriberades innan 
analysen gjordes. Frågorna finns som Bilaga 1. 
 
Det som är bra med intervjuer enligt Kylén, är att det blir en helhetssyn på den 
människan eftersom att man får veta hur den som blir intervjuad känner och tänker 
kring sina svar, man kan också ställa följdfrågor direkt. Just djupintervjuer som jag har 
valt att göra, bidrar till att man kommer förbi människans yttre och får en djupare insikt 
och förståelse.64 Även om förförståelsen finns och allt känns respektfullt så finns ändå 
risken att man stigmatiserar och stämplar människor i sina studier, stämplar som efter 
studien kan finnas kvar hos den som studerats, menar Dalen.65 
 
                                                
62 Alvesson, Sköldberg, 2010: 215-217. 
63 Vikström, 2005, 124-125. 
64 Kylén, 2004:9.  
65 Dalen, 2015:20. 
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Jag har använt mig av både nyare och äldre skrivna texter. Dock har jag hela tiden 
försökt att använda mig av någorlunda nyare böcker när det gäller information om 
samhället då det förändras konstant. I boken Forskningsmetodik tas problemet forskning 
som absolut sanning upp. Ett forskningsresultat inom ämnet fysik sägs där idag skulle 
hållas för sant i ca 20 år innan det troligtvis har upptäckts något nytt.66 Då har jag 
funderingar på om inte samhälleliga forskningsresultat idag har ännu kortare livslängd 
på grund av att samhället är i ständig förändring. Av den anledningen kan jag hålla med 
Magne Holme och Krohn Solvang, att man tolkar verkligheten från en viss ståndpunkt 
och inte fångar hela sanningen.67 

5.2.2 Etik 
För att få göra en undersökning med människor så krävs det att man uppfyller vissa 
krav.68 De krav som rör denna uppsats är följande: 
 

• Krav om samtycke: Den som blir intervjuad blir väl informerad om hela 
upplägget enligt nästkommande krav. Det är noga att den som blir intervjuad är 
medveten om helheten av upplägget för uppsatsen. Som intervjuare skall man 
förmedla så att den som blir intervjuad kan välja att bryta när som helst, utan 
vidare förklaring. 

• Krav på information: Den som blir intervjuad bör få reda på hela upplägget av 
resultatet och syftet med uppsatsen. Man ska som forskare informera om för- 
och nackdelar av att delta i studien. Det är viktigt att vara tydlig med att 
deltagandet sker av fri vilja. 

• Krav på konfidentialitet: Det är ett krav på att helt hålla identiteter och 
intervjusvar anonymt och hålla informationen lagrad på en säker plats. 

• Hänsyn till olika grupper: Liknar ovan. Kravet är extra viktigt i den här 
uppsatsen, eftersom de tre informanterna flytt sitt hemland av olika anledningar. 
Därför kommer jag endast att avslöja vilken världsdel och religion den 
intervjuade kommer ifrån, för att säkerhetsställa anonymiteten.69 

 
Jag har valt att gå runt kravet på skydd för barn, genom att vända mig till informanter 
som är över 18 år.70 Jag valde också att anonymisera mina informanter genom att 
använda mig av pseudonym. Jag använde mig helt enkelt av de tre toppnamnen 2014 på 
Svenska namns hemsida.71 

5.2.3 Genomförande 
Jag valde att intervjua ensamkommande flyktingbarn eftersom att jag förmodar att de är 
personer som har gjort en traumatisk resa enligt vad jag läst i dagstidningar. En del av 
dessa människor kommer dessutom från världsdelar med hög religiositet. Därför anser 

                                                
66 Magne Holme, Krohn Solvang, 1997: 30. 
67 Magne Holme, Krohn Solvang, 1997: 30. 
68 Dalen, 2015:24.  
69 Dalen, 2015: 25-30. 
70 Dalen, 2015:28. 
71 http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/namntoppen/ 2015-12-15 
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jag att det finns en större chans till ett bra och meningsfullt arbete om man undersöker 
denna grupp.72 
 
Urvalet av informanter har skett av min kontaktperson som arbetar med dessa 
ungdomar. Hen har fått en lista på kvalifikationer för deltagande, bland annat skall den 
som blir intervjuad ha kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn, alltså ha 
varit ett barn vid ankomsten, samt nu vara över 18 år och villig att svara på frågorna 
som jag bifogat. Jag har dock informerat om att informanten även vid accepterat 
deltagande får avsluta när man känner för det och undvika att svara på vissa frågor. 
Kontaktpersonen skulle utifrån detta hitta tre stycken informanter åt mig som hen tyckte 
var lämpliga. Resultatet blev tre pojkar med islam som bakgrund i åldrarna 18-19 år. I 
intervjuerna har jag försökt få fram hur de ser på sin religiositet under olika delar av sitt 
liv, samt hur de anser sig ha använt religionen i syfte att hantera traumatiska situationer, 
det vill säga som copingstrategi. 
 
Generellt var dessa unga män ungefär 16 år när de lämnade sin familj och hemländer för 
att göra resan mot Sverige. De har svårt att minnas tiden innan de kom till Sverige, de 
menar alla tre att det var så längesen. Två av dem blev av närmaste anhörig ombedda att 
lämna landet i hopp om en ljusare framtid jämfört med vad som kunde erbjudas i 
hemlandet. De unga männen har fått frågor gällande deras bakgrund, lite om uppväxten, 
men framförallt upplevelserna av och förhållandet till religionen och gud. En del av 
dem kom ihåg mer och hade större vilja att berätta än andra, bland annat beroende på 
språkkunskaper. 
 
Intervjuerna tog plats på socialkontoret i den berörda kommunen. Socialarbetaren som 
jag har kontakt med satt med vid intervjun och jag tror att det kändes som ett bra stöd 
för både mig och ungdomarna som intervjuades. Hen kunde på så vis reda upp 
missuppfattningar och förklara på ett bra sätt. 

5.2.4 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mig genom djupintervjuer med tre unga män som kom till 
Sverige under kategorin Ensamkommande flyktingbarn. Dessa pojkar är muslimer, en är 
shiamuslim, och de två andra är sunnimuslimer.  
 

6 Teori 
I arbetet kommer jag att behandla två teorier ur objektrelationsteorin, Donald W. 
Winnicots övergångsobjektteori och Ana Maria Rizzutos gudsrepresentationsteori.  
 
6.1 Objektrelationsteorin 
Jag har även i teoridelen använt mig av Wulffs bok Religionspsykologi 2, och 
Wikströms texter i boken Den religiösa människan. Dessutom har jag använt mig av 
hemsidan psykologiguiden.se, en hemsida som endast författas av legitimerade 
psykologer. Jag har använt deras psykologilexikon för att definiera ett antal begrepp: 
                                                
72 http://www.dn.se/nyheter/varlden/inga-tecken-pa-att-flyktingarna-blir-farre/ 2015-11-13 
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Representation: En återgivning av någonting, det representerar något som hänt tidigare 
och kan visa sig genom sinnesintryck, tanke etc.73 
 
Objekt: Begreppet objekt används om sådana personer, kroppsdelar och föremål som 
individen riktar aggressiva eller erotiska känslor mot.74 
 
Själv- och objektrepresentation: Självrepresentation och objektrepresentation har en 
central roll eftersom denna teori bygger på att det lilla barnet låter bilden av sig själv 
och föräldern, vanligen modern, få gå in i varandra bland annat genom att se sig själv i 
den andre. Självrepresentationer interagerar med objektrepresentationer.75 
Objektrepresentation är alltså i den här uppsatsen föräldrar eller annan vårdnadshavare. 
 
Objektrelationsteorin hör till det psykoanalytiska tänkandet, vilket kan ge en bild av 
religionens funktion och upplevelse för människan.76 Det är fokus på religiositeten och 
den inre bilden av människans gudom.77 
 
Objektrelationsteorin enligt psykologiguiden: 
 

I objektrelationsteori ingår uppfattningen att jaget egentligen består av ett antal mer eller 
mindre separata "själv", som kan bli mer eller mindre bristfälligt integrerade till en 
helhet. Barn kan sålunda uppleva delar av sitt jag som förflyttade […]till modern (eller 
annan anknytningsperson). Den egna aggressiviteten, överflyttad till modern, kan då 
komma att riktas från henne mot barnet i stället för att vara barnets egna känsla. 
Misslyckas integrationen av barnets själv kan det som tonåring och vuxen slitas mellan 
oförenliga impulser, bli motsägelsefull och oberäknelig i sina relationer till andra.78 
 

Jag tolkar det som om relationen i första hand mellan modern och barnet är avgörande 
för hur barnet i framtiden ska kunna hantera sina relationer. På psykologiguidens 
hemsida skriver man även att i dålig relation mellan mor och barn försöker barnet rädda 
relationen med hjälp av projektiv identifikation då man ser sig själv i den andre, då 
bildas en anknytning. Barnet får då både bra och dåliga inre strukturer av modern.79 De 
skriver även att objektrelationsteorin har flera grenar och att man bör prata om 
objektrelationsteorier i plural istället för som en teori.80 Jag har valt att rikta in mig på 
övergångsobjektsteorin och gudsrepresentationsteorin som båda har sin grund i 
objektrelationsteorierna men har olika utgångspunkter. 
 

                                                
73 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=representation 2015-12-15 
74 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=objekt 2015-12-15 
75 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=objektrepresentation 2015-12-15 
76 Geels,Wikström, 1999:106. 
77 Geels, Wikström, 1999:107. 
78 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=objektrelationsteori 2015-12-15 
79 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=objektrelationsteori 2015-12-15 
80 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=objektrelationsteori 2015-12-15 
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6.1.1	Övergångsobjekt	
Donald W. Winnicott var barnläkare, psykoanalytiker och uppmärksammad forskare 
inom objektrelationsteorin, han är känd för hans teori om övergångsobjektet. 
Övergångsobjektet var det objekt som små barn använder sig av när de behöver tröst 
och trygghet, exempelvis en snuttefilt eller teddybjörn. Han ansåg att religionen har en 
liknande uppgift för människan. Wulff citerar hur Winnicott beskriver hur 
övergångsobjekt tröstar människan och ger trygghet enligt följande:81  
 

Skapandet av ett illusoriskt, mellanliggande upplevelsefält som under hela livet hjälper 
oss att överbrygga den inre och yttre verkligheten. Denna roll delar religionen med andra 
kulturella manifestationer och kreativa aktiviteter.82 

 
Jag tolkar detta som att övergångsobjektet hjälper till att skapa ett sammanhang och 
mening för människan mellan den inre och yttre verkligheten, för att finna tröst och 
trygghet. Detta är alltså något som Winnicott menar att vuxna människor också 
behöver, men inte genom en snuttefilt och teddybjörn, utan bland annat genom 
religionen. 
 
Winnicott beskriver att filten eller teddybjörnen laddas när barnet är mellan sex och tio 
månader och att den sedan används vid nattning och andra krissituationer. Han påstår att 
föräldern och barnet har en tyst överenskommelse som inte ifrågasätts när det gäller 
övergångsobjektet, det är barnets val vad som används och när den används. Den 
hjälper barnet att sammanfoga den yttre och inre världen. Winnicott nämner detta som 
att gå från primär kreativitet till full verklighetsanpassning, och att det är något som 
ingen människa klarar av att hantera själv. Därför behövs övergångsobjekt även för den 
vuxne. Då menar Winnicott att man använder sig av konst och religion. Samma sak 
gäller även då, det är en tyst överenskommelse att njuta av dessa objekt, men man 
belastar inte andra med dem, då riskerar man att bli kallad för excentrisk eller tokig, 
som han uttrycker det.83  

6.1.2	Gudsrepresentationen	
Ana Maria Rizzuto är en praktiserande psykoanalytiker och överläkare i Boston, med 
utbildning i Argentina. Hon står bakom begreppet gudsrepresentationen. Rizzuto hävdar 
att gudsbilder är universella och som hon menar ”var en gemensam egendom för 
oräkneligt antal människor”, jag tolkar det som kollektivt. I dessa bilder ansåg hon att 
det dolde sig privata och personligt präglade verksamma rötter i individens tidiga 
objektrelationer.84 Hon ansåg också att människan var en relationssökande varelse, och 
inte motiverad av drifter som Sigmund Freud antydde. 85 
 
Wikström beskriver vad som påverkar gudsbilden eller gudsrepresentationen: 
 
                                                
81 Wulff, 1991: 135. 
82 Wulff, 1991: 135. 
83 Wulff, 1991: 137.  
84 Wulf, 1991: 141. 
85 Geels, Wikström, 1999:108. 
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Det lilla barnet söker relationer till andra objekt, framför allt mamman och pappan. 
Erfarenheter av dessa yttre personer skapar hos barnet ett slags inre mentalt ”avtryck” 
och bildar ”inre objekt”. Dessa inre känslomässiga kärnor påverkar även en människas 
gudsbild eller gudsrepresentation.86 

 
Jag tolkar det som om det barnet känner i relationen med sina föräldrar eller 
vårdnadshavare avspeglar av sig och påverkar gudsbilden eller gudsrepresentationen. I 
Den religiösa människan använder Wikström gudsbild och gudsrepresentation som ett 
och samma. Rizzuto däremot påstår att gudsbild och gudsrepresentation har två olika 
meningar. Gudsbilden tillhör kulturen och har skapats av logiska processer, där man kan 
ställa sig frågan om gud verkligen finns? Det kan alltså diskuteras.87 
Gudsrepresentationen däremot är individens egna privata upplevelse av gud och andra 
människor runt omkring sig. Man diskuterar individens gudomliga upplevelse och 
vilken funktion den har för individen, man diskuterar inte om gud är sann.88 Rizzuto har 
kommit fram till att människor på så sätt kan ha olika relationer till gudsbilden och 
gudsrepresentationen. 
 
Rizzuto anser även hon att gudsrepresentationen är påverkad av vilken relation till 
föräldrarna eller vårdnadshavare barnet har och har haft. Den emotionella status som 
rådde vid utvecklandet av representationen påverkar gudsrepresentationen.89 Precis som 
Sigmund Freud tror Rizzuto på att representationerna bildas när barnen är mycket 
små.90 Däremot tror inte Rizzuto att endast faderns inverkan på barnet spelar roll, utan 
att det handlar om båda föräldrarnas relation till barnet. Beroende på om relationen var 
bra eller dålig avspeglades det senare i gudsrepresentationen. Gudsbegreppet kan 
komma att verka som protest mot representationen, det vill säga föräldrar eller 
vårdnadshavare. Detta förstår jag som att det handlar om ett motsatsbeteende mot hur 
relationen med förälder eller vårdnadshavare såg ut, vilket kan ge en konfliktsituation.91  
 
När barnet sedan blir äldre påverkas det av den religiösa uppfostran som hen fått; hur 
man talar om gud hemma och i skola är viktigt för vilken gudsbild man får, alltså den 
kollektiva gudsbild som är kulturell. Har föräldrarna sagt att gud är allsmäktig och kan 
älska, välsigna, bry sig om och ta hand om allt, sitter det kvar i minnet och bidrar till att 
han ses som en objektrepresentation.92 Det spelar ingen roll om barnen valt att tro på 
dessa personer som representation eller inte, den påverkar hela livet ändå.93 
Representationerna görs utav upplevda minnen som ligger kvar i människans psyke 
under tiden man åldras.94   
 

                                                
86 Wikström, kap 3, 1999:108. 
87 Geels,Wikström, 1999:133. 
88 Geels, Wikström, 1999:133. 
89 Wulf, 1991:141-142. 
90 Geels, Wikström, 1999:132-132. 
91 Wulf, 1991:141-142. 
92 Geels, Wikström, 1999: 136-137. 
93 Wulf, 1991:141. 
94 Geels, Wikström, 1999:133. 
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Gudsrepresentationen påverkas av intryck genom barnet fått under uppväxten; relationer 
och religiöst inflytande, exempelvis gudsbilder. För att återkoppla till Winnicotts teori 
så menar Wikström att barn i sin inre värld använder fantasifigurer som hjälp för att 
hantera svårigheter, en figur kan vara gudsrepresentationen. I slutet av barndomstiden 
finns gudsrepresentationen kvar hos barnet som en symbol för trygghet. Rizzuto anser 
att gudsrepresentationen psykologiskt sätt är ett övergångsobjekt likt snuttefilt eller 
teddybjörn. Gud är annorlunda, medan snuttefilten och teddybjörnen förlorar i betydelse 
för att sedan överges, så får gud en starkare betydelse hos människan.95  
 
Gud finns där som ett objekt för att ge kärlek, omsorg och stöd. Ibland kan dock 
objektet gud även ge straff, skuldkänslor och kyla, vad som behövs för situationen. 
Därför menar Rizzuto att gud som objekt verkar mer levande än ett mjukisdjur.96 I 
vuxenlivet när man möter konflikter likt de konflikter som ligger begravt som minnen 
och objektpresentationer, kan dessa väckas till liv. Gudsrepresentationen ligger latent 
inom människan, för att ge tröst och trygghet vid behov. Syftet är att den ska påminna 
om relationen med barnets primära objekt, det vill säga föräldrar eller vårdnadshavare. 
Det sker då en återkoppling till tidigare minnen och känslor, på samma sätt som ett 
barns övergångsobjekt.97 
 
Gudsrepresentationen bygger sammanfattningsvis på minnen man har från relationen till 
sina föräldrar, men det kan också uttryckas i hur man önskat att relationen var med 
föräldrarna. Samt den bild av gud som finns inom kulturen som barnet vuxit upp i. Som 
exempel skriver Geels och Wikström: Han är den som älskar alla barn, han är den som 
ser alla misstag, han är den som skyddar eller fördömer eller han är den som mina 
föräldrar och mitt samfund säger att han är.98 Det var ett exempel på hur man kan bli 
lärd under uppväxten om vem gud är som påverkar gudsbilden. 
 
Enligt Rizzuto är gudsbildens psykologiska funktion att skapa en balans i förhållande 
till sig själv, till andra och till livet i dess helhet. Gudsrepresentationen däremot används 
individuellt för att ge personlig tröst och trygghet likt en snuttefilt och en teddybjörn.99 
 
Rizzutos fokus ligger alltså i hur människan använder sin gudsföreställning för att 
uppnå psykisk stabilitet och motivation. Medan Freud menade att gudsföreställningen 
endast användes som en kompensation för något annat. Rizzuto har i sina studier sett att 
gudsföreställningen används som stabiliserande och motiverande för en människa.100 

7 Analys av intervjuerna 
7.1 Bakgrundsbeskrivning av informanterna 
Lucas är 18 år gammal och kommer från ett land i Afrika. Där bodde han i ett hus med 
föräldrar och syskon. Han har gått i skolan i mer än fem år och läst både sin egen 
                                                
95 Geels,Wikström, 1999:133, 135. 
96 Geels,Wikström, 1999:134 
97 Geels,Wikström, 1999:133-134. 
98 Geels, Wikström, 1999:136. 
99 Geels,Wikström, 1999:134. 
100 Geels,Wikström, 1999:132. 
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religion islam, men också om de andra stora religionerna. I hemlandet spenderade han 
fritiden med att umgås med vänner och spela fotboll. Han flydde landet på grund av en 
konflikt mellan hans familj och en annan familj. 
 
William är 19 år gammal och kommer från ett land i Asien starkt färgat av islam. Bodde 
med sin bror, hans fru och barn. Han gick i skolan på dagarna och jobbade med sin bror 
efter skolan. Det fanns inte tid för kompisar på fritiden, utan dem umgicks han med i 
skolan. Han flydde landet på grund av krig. 
 
Oscar är 19 år gammal och kommer även han från ett land i Afrika. Han levde där med 
sin familj och gick i skolan. Efter ett tag flyttade han till ett närliggande land för att 
arbeta och därifrån gick resan mot Sverige, dock berättar han inte varför han flydde till 
Sverige. 
 
7.2 Övergångsobjekt hos informanterna 
Winnicott menar att man som liten använder sig av napp eller annat objekt för att finna 
trygghet, det kallar han för ett övergångsobjekt. 101  Som vuxen kan man istället använda 
sig av gudsrepresentationen i samma syfte menar Rizzuto102, därför anser jag att det är 
intressant att ta reda på vad för slags övergångsobjekt informanterna hade som små, för 
att senare kunna jämföra med gudsrepresentationen. I frågan om de som liten använde 
napp eller hade ett gosedjur som tröst var det lite blandade svar. Lucas svarade: 
 
 Ja jag hade ett speciellt gosedjur. […] Det var ett får. 
 
Lucas får representerar det övergångsobjekt som Winnicott menar att små barn har för 
att känna trygghet i livet. Han levde i ett land med oroligheter vilket eventuellt gör fåret 
extra viktigt. William som även han levde i ett land med krig använde sig inte av något 
mjukisdjur som övergångsobjekt, och Oscar är inne på samma spår och svarar: 
 
 Nej vi tänker inte så. 
 
Mina tankar går till att mjukisdjuret även skulle kunna ha en kulturell betydelse och att 
man i vissa länder inte har råd eller ser betydelsen av att ge sitt barn ett mjukisdjur. 
Kanske fanns det ett övergångsobjekt i annan form som har liknande betydelse? 
William berättar: 
 

Det var min brorsa som alltid ställde upp när jag var ledsen och tröstade mig och sånt… 
ja. Och hans fru också, hon var snäll mot mig. 

 
Det var hans svar på frågan om han använde något mjukisdjur som tröst när han var 
liten. Men frågan varför bara en del använder övergångsobjekt i form av ett mjukisdjur 
förblir obesvarad. Men enligt psykologiguidens hemsida så har svensk forskning visat 
att endast hälften av alla barn använder sig av ett övergångsobjekt mellan modern och 

                                                
101 Wulff, 1991: 135. 
102 Geels, Wikström, 1999:133. 
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världen omkring.103 Det är svårt att veta om anledningen till att de inte hade något 
övergångsobjekt berodde på kulturen eller familjen. Så här säger Lucas om 
övergångsobjekt under resan till Sverige: 
 

Ja, jag hade ingen Koranen med mig nu, men om jag vill så kan jag lyssna i telefonen. 
[…] Om man vill be så kan man se i telefonen. Ex, telefonen säger till att be klockan 15. 

 
Även under resan till Sverige var det endast Lucas som använde sig av någon form av 
övergångsobjekt. Han hade med sig sin smartphone med en app innehållande koranen 
och som håller koll på tiderna för bönen. Jag tolkar telefonen som ett övergångsobjekt. 
Något som hjälper till att överbrygga den yttre världen som han lever i, resan till 
Sverige, med hans inre religiösa värld, 104 där jag tror att tryggheten fanns. Koranen 
känns bekant och gör att livet känns hanterbart. Om jag skulle dra en slutsats från detta 
så verkar det som om att ett materiellt övergångsobjekt som liten ger ett materiellt 
övergångsobjekt som vuxen, dock vet jag att detta endast kan vara slumpen, men jag 
vill inte helt förkasta kopplingen mellan dessa två.  
 
7.3 Religionens betydelse under uppväxten 
I hemlandet levde Lucas ett traditionellt muslimskt liv som bland annat innebar att 
familjen bad fem gånger per dag, männen gick till moskén och kvinnorna bad hemma 
om de ville. I hans hemland var religionen en stor del av familjens liv, vilket resulterade 
i att religionen idag var väldigt viktig för honom. 
 
William är uppvuxen i ett land som präglas helt av religion, och landet styrdes bland 
annat av imamer. Hans familj gick regelbundet till moskén, dock förstod inte William 
riktigt vad religionen handlade om när han var liten: 
 

Alltså jag hade lite svårt att förstå vad Gud var för någonting. Men jag hade alltid följt 
med till moskén och allt, men jag förstod inte vad gud var för någonting. 

 
Han menar att allt bara skedde på rutin, allt handlar om religion, tv, tidningar och radio 
sände endast ut information som gynnade islam. Dock menar han att det pågår ett 
inbördeskrig i landet mellan sunni och shiamuslimer, där man är oense om något 
rörande religionen. När jag frågar om det kan jämföras med propaganda så nickar han. 
Om man påverkas så starkt av ett perspektiv kan man tänka att det ska vara svårt att 
bryta mönstret. William uppfostrades inom islam både i hemmet och samhället, först i 
ovetskap om betydelsen, men ju äldre han blev desto mer bör han ha förstått betydelsen 
av religionen. Dock genom en vinklad och endimensionell världsbild. Enligt Ruzzito så 
påverkar den religiösa uppfostran i hem och samhälle gudsrepresentationen, och får man 
bara ett val av gudomlig representation så antar man att den rätta och enda för 
individen? Men det ska visa sig längre fram att William utanför sitt hemland inte alls ser 
sin religion som det enda rätta.  
 

                                                
103 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=winnicott 2015-12-15 
104 Wulff, 1991:135. 
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Oscar påstod först att han och hans familj inte alls var religiösa, och att landet han 
kommer ifrån hade religionsfrihet vilket betyder att man kan välja att vara religiös och 
vilken religion man vill tillhöra. Det ska inte finnas någon religion kopplad till staten.105 
Han skrattar till när jag stället mina frågor om deras religiositet och nekar till att de 
skulle fira högtider etc. Som jag förstår så misstolkade han mina frågor och svarade på 
hur han bedömde att samhället gjorde. Efter att jag ställt frågorna igen senare under 
intervjun så förstår jag att familjen regelbundet besökte moskén och att han själv följde 
med när han kände för det. Om religionen i hemlandet var viktigt säger Oscar: 
 

Ja religionen var viktig på olika sätt. Man tror på… till exempel det verkar på olika sätt 
om man ska följa sina mål i livet och vad man vill från gud och vad han vill från dig, 
alltså det verkar på olika sätt.  

 
Vidare frågar jag om hans religiösa aktivitet som liten, och söker än en gång svaret på 
hans egen uppfattning och inte samhällets. Då svarar Oscar: 
 

Ja precis. Man gör på olika sätt man till exempel tvingas inte när man är liten, det står 
inte i boken att man måste följa. Men man måste lära sig vad det står i boken. 
Tillexempel så ska man respektera den gamla, och inte göra någon dum sak. 

 
I ett förtydligande om att jag är intresserad av om han som liten var religiös och bad till 
gud svarar Oscar ja och skrattar. Jag får en känsla av att det är en känslig fråga. När jag 
läser på Landguiden får jag veta att landet har en viss osämja mellan stat och grupper 
när det kommer till religionen i hans land; man säger sig ha religionsfrihet, men 
verkligheten talar om att det pågår en del förföljelse av vissa grupper.106 Enligt Rizzuto 
påverkas gudsrepresentationen av relationer med objekt, samt den religiösa uppfostran 
en individ haft. Det är svårt då Oscar var otydlig om sin familjebakgrund och även 
hemlighetsfull när det gäller religiositeten. Jag uppfattar att det i hans hemland kan ha 
varit svårt att tala om religion samtidigt som jag uppfattar honom ha en inre trygghet i 
religionen. Han pratar inte gärna om religionen ur eget perspektiv utan hellre 
samhällets. Därför tror jag att gudsbilden är den osäkra delen; Rizzuto gör skillnad på 
gudsrepresentationen och gudsbilden. Den offentliga gudsbilden, som går att ifrågasätta 
som rätt eller fel, jag får känslan att det är vad Oscar är osäker över.107 
   
Gudsrepresentationen påverkas enligt Rizzuto av de relationer med man har föräldrarna 
som liten.108Det är omöjligt för mig att veta hur det såg ut när det gäller informanterna 
då ingen egentligen pratade om uppväxten som sådan. De verkar heller inte minnas 
speciellt mycket av dem. Enligt William och Lucas uppmuntrade föräldrarna och 
vårdnadshavare dem att fly landet i tron om att de skulle få ett bättre liv någon 
annanstans. Det tolkar jag som ett uttryck för en stark kärlek. Jag kan bara utgå från att 
det krävs stor kärlek för att rädda sitt barn genom att inte vara tillsammans med det.  

                                                
105 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/religionsfrihet 2016-
01-09 
106 http://www.landguiden.se 2015-12-17 land X. 
107 Geels, Wikström, 1999:133. 
108 Wulff, 1991: 141. 
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Det som även påverkar gudsrepresentationen är gudsbilden och gudsbilden får man 
genom kulturell gudstro och religiös undervisning hemifrån eller från samhälle.109 Alla 
tre har levt med islam som norm, men under olika förhållanden. William har levt i ett 
strikt religiöst samhälle, där man inte ifrågasätter religionen eller imamen. Religionen är 
även orsaken till ett inbördeskrig i landet vilket gör att William efter att ha lämnat 
landet ifrågasätter sättet att använda religionen på. Lucas verkar också ha levt ett 
muslimskt liv, dock inte lika strikt som Williams. Han berättar exempelvis att det i 
landet han kommer ifrån finns såväl kulturella som religiösa lagar; allt är alltså inte 
religiöst, enligt Lucas. Jag tolkar det som om han känner sig bekväm och har stor tro i 
sin religion. När det gäller Oscar däremot, får jag känslan av att han i grunden är 
religiös, men att det är svårt för honom att ha en offentlig religiositet. Vilket kan bero på 
något som hänt i hemlandet som jag inte vet något om. Det verkar som om William i 
princip har blivit påtvingad religionen, då det enligt honom inte finns några alternativa 
världsbilder än islam i hans land. Han nämner att det var som att upptäcka en helt ny 
värld att lämna hemlandet och att han nu är under upplysning. Lucas och Oscar verkar 
ha en mer frivillig och stark tro på gud när jag intervjuar dem. Det finns inga 
tveksamheter jämfört med vad jag upplever hos William. Känslan är att William känner 
sig sviken av den gudsbild han har med sig, men att han samtidigt har en inre tro på 
någonting större, då han säger att han fortfarande söker efter sanningen. Lucas och 
Oscar däremot verkar inte ha känt sig svikna av sin gud, vilket gör att jag upplever deras 
gudsrepresentation som starkare, enklare och positivare då de inte ifrågasätter varför 
gud lett dem in på en ny väg, splittrad från sin familj och sitt hemland.  
 
7.4 Gudsrepresentation under flykten till Sverige 
Under uppväxten skapas gudsrepresentationen utifrån religiös uppfostran, relationer till 
föräldrar och vårdnadshavare. Den ger återkoppling till gamla objekt och känslor, 110 
och fungerar för individen som en tröstande snuttefilt för små barn, enligt Rizzuto.111 
Winnicott menar att snuttefilten eller teddybjörnen laddas när barnet är mycket litet, för 
att sedan användas som tröst. 112 Man kan jämföra gudsrepresentationen med Winnicotts 
övergångsobjektet; båda laddas upp under en del av uppväxten till att fylla sin funktion 
när de behövs. Så efter att ha gått igenom informanternas övergångsobjekt och religiösa 
relationer som små så går jag nu vidare till hur gudsrepresentationen användes som 
copingmetod under resan till Sverige. Detta var en tid av trauma då de skildes från sitt 
hemland och sina föräldrar av olika orsaker för att göra en farlig resa mot ett främmande 
land. 
 
Teoretiskt bör man med hjälp av gudsrepresentationen kunna tolka upplevelserna de har 
på väg till det nya landet och hur de hanterar sin trauma. Om resan till Sverige beskriver 
William följande: 
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112 Wulff, 1991: 137.  
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På vägen känner du så mycket spänning att du tappar allt. Du tänker bara framåt. Vilken 
smugglare du ska följa och vilken som är bra. Du tänker bara på vägen framåt, och 
pengar, du tänker inte på någon annan. Det var inte förrän jag kom till Sverige efter några 
månader, eller sex månader som jag kom på att jag hade en familj. Då kom jag ihåg, 
wow. När man reser så är man helt borta, man tänker bara på att inte dö eller kastas i 
sjön. 

  
Hela tiden var det en fråga om liv och död, vilket måste vara en högst stressrelaterad 
och traumatisk situation. Jag hade förväntat mig att han som uppfostrats i ett strikt 
religiöst land skulle vända sig till gud minst en gång under sin resa. Istället förstår jag 
hans tankegångar som väldigt rationella, och med det menar jag att han tänkte på hur 
han skulle överleva här och nu. Det är nämnt tidigare i uppsatsen att William kände sig 
förvirrad när det gällde gud på grund av kriget i hans hemland, vilket påverkade honom 
att tro att gud kanske inte rår över allt i världen. Varför skulle han annars låta så många 
oskyldiga människor dö? Under denna livsfarliga resa uppfattar jag att hans tillit till gud 
inte är så stor och att dessa tvivel kanske sattes igång i samband med att han insåg att 
det krig han upplevt under sin uppväxt bottnade i den enda världsbild han visste om och 
föreställningen om en gud som var allsmäktig. 
 
Vidare frågades även Lucas och Oscar om de ansåg att gud fanns med dem under resan 
till Sverige som stöd och trygghet. Lucas svarade: 
 
 Ja men så kändes det, men man måste be.[…] 
 Då kanske du kommer att klara dig. 
 
Svaret som Lucas gav stämmer överens med min förförståelse. Lucas, som tidigare 
nämnt att han som liten haft ett övergångsobjekt i form av ett får, såg inte något tvivel i 
att gud skulle finnas som stöd och trygghet under hans svåra tid, om han bara bad till 
gud. Varken gudsbilden eller gudsrepresentationen verkar vara negativ för Lucas, även 
om han skilts från sin familj och sitt hemland på samma sätt som William. 
 
Williams gudsrepresentation var obefintlig under flykten till Sverige, under hans 
mentala resa så öppnades det upp en ny värld för honom när han nådde Europa. Jag 
tolkar det som att gudsbilden har förändrats en hel del. Idag ser han med nya ögon på 
världens funktion och ställer sig nya frågor på de han tidigare funnit svar i Koranen. På 
frågan om han känner sig som en motståndare till gud svarar William: 
 

Ja jag tror inte att han gett mig något, men jag är uppvuxen i ett sådant samhälle. 
 

Han menar alltså att gud inte gett honom något men att han vuxit upp i ett muslimskt 
samhälle, vilket finns kvar inom honom. Om gud verkat allsmäktig i hemlandet så 
förändrades hans gudsbild och William ställer sig frågande till gud:  

 
Ja, om gud finns och vill att människor ska må bra. Varför skapas krig och sånt? Gud kan 
bestämma att nu är det krig och skyldiga människor ska kriga, och där stoppar jag kriget. 
Så varför stoppar han inte kriget? 
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Utifrån detta kan man förstå att han funderat kring de existentiella frågorna och ser nu 
gud på ett annorlunda vis än i hemlandet. Det verkar som om han tappat tilliten till att 
gud skulle finnas där som hjälp för honom, eftersom att gud fortsätter låta oskyldiga 
människor dö i hans hemland. Vilket inte alls tyder på en godhjärtad och rättvis gud.  
 
Gudsrepresentationen hos Oscar är däremot positiv. På frågan om gud betydde något för 
honom under resan till Sverige svarar Oscar: 
 

Ja det är klart. Alltså när man kommer tillexempel, när det inte finns någon som lyssnar 
på dig, då börjar gud att lyssna på dig. Och han ska hjälpa mig. Alltså bara du tror på han. 

 
Jag tolkar det som om Lucas gudsrepresentation var positiv; en hjälpsam gud som 
ställer upp mer om man ber mycket. Som tidigare nämnt så var det Lucas mamma som 
uppmuntrade sonen att fly landet för hans egen skull. Slutsatsen jag drog av detta 
offrande, handlande var att mamman hyste stor kärlek till sonen och att relationen 
därmed var mycket god. Denna goda relation, ska enligt Rizzuto avspegla sig i 
gudsrepresentationen, vilket man kan se att det gör. Lucas har stor tro och upplever sin 
gud som pålitlig. Oscar är inne på samma spår: tror man på gud så tror han på dig, och 
hjälper dig. Att ge och ta är nyckeln för dessa två. Dessutom pratar Oscar om att gud 
kan användas som sällskap när man inte har någon att vända sig till. Det skulle man 
eventuellt kunna tolka som gudsrepresentationen som ett övergångsobjekt. Gud finns 
där mellan verkligheten och Oscars innersta känslor. Oscar får en känsla av att gud 
lyssnar på honom, och det hjälper honom att finna trygghet, enligt Winnicotts 
övergångsobjektsteori. 113 Både Lucas och Oscar verkar ha haft en bra och framför allt 
frivillig relation till gud under uppväxten. Jag fick ingen uppfattning om att de verkade 
besvikna på sin religion, vilket påverkar den gudsbild de har idag, som i sin tur påverkar 
gudsrepresentationen. Tyvärr fick jag ingen som helst inblick i Oscars uppväxt och 
familj, bara att det var lite osäkert med religionen, men i det stora hela verkar det som 
om religiositeten varit en viktig del av hans liv. 
 
William är den som skiljer sig mest från de andra två. Under intervjun nämner han själv 
att den omvändning som han gjort i sin religion inte är vanlig; en del av hans kompisar 
har istället blivit mer religiösa sedan de lämnat hemlandet. Jag tolkar det som att han 
fått en negativ gudsbild på grund av det krig som han anser att gud låter pågå i 
hemlandet. Rizzuto menar att gudsbilden, till skillnad från gudsrepresentationen går att 
diskutera kollektivt, huruvida gud finns eller inte? På samma sätt menar jag att man kan 
diskutera gud som en positiv eller negativ bild. Jag uppfattar det som om William har 
hittat belägg för att gudsbilden i hans hemland är felaktig och att det är därför den blir 
negativ. Förutom kriget så nämner han andra saker som han tror bidragit till det. 
Exempelvis att koranen är på arabiska - ett språk som landsinvånarna inte pratar, vilket 
kan resultera i enorma misstolkningar, och ofriheten att kunna välja en annan 
världsuppfattning, genom det propagandaliknande sätt som islam framställs på. 
 

                                                
113 Wulff, 1991:135. 
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7.5 Religionens betydelse efter flykten och användandet av 
gudsrepresentationen i copingsyfte 
 
Gudrepresentationen är gud som ett objekt, fyllt med minnen från uppväxten, relationer 
och religion. Jag tror att det kan användas för att hantera den kris man kan hamna i som 
ensamkommande flyktingbarn. I Nationalencyklopedin beskrivs kris så här: 
 

Svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är 
tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt 
lidande.114 

 
En kris i mina informanters fall kan alltså vara förlust av familj, extrema situationer 
innan och under resan, ensamhet etc. Abu-Rayia och Pargament kom fram till sex 
nyckelfaktorer som de fann hos människor som använde sig av religion som 
copingstrategi. Det som passar in på informanterna i min studie är djup religiositet, ett 
liv fyllt med kriser och trauman i möte med något som är svårt att hantera. 115 
Hemländerna anses enligt Landguiden.se som svaga ekonomiska. Samhällena är 
präglade av religionen och det råder kaos i samtliga länder.116 Förlust är en svår 
situation som kan ge upphov till ett psykiskt lidande. Carlson et al. beskriver just förlust 
som karaktäristiskt för ensamkommande flyktingbarn:117 Förlust av hem och familj, och 
i vissa fall även trauma om barnet tidigare upplevt en hemsk situation. Att flytta runt 
som flyktingbarn ofta gör, kan också påverka det psykiska tillståndet enligt Carlson et 
al. men de upptäckte att barnen i deras studie ofta använde sig av religion för att undgå 
att hamna i depressioner.118 
 
På frågan om religiositeten i Sverige svarar Oscar:  

 
Ja när man känner sig ensam, saknar familjen, då ber man om hjälp till Gud.  

  
Under tiden i Sverige verkar det har minskat att vara en aktiv muslim för samtliga 
informanter. Besök i moské, gemensam bön, och firande av högtiden prioriteras inte 
lika högt. Detta stämmer överens med vad Raghallaigh och Gillian kom fram till i sin 
studie, tillexempel att man lägger ihop bönerna och ber färre gånger per dag. För 
ungdomarna i den studien handlade det om att passa in i det nya samhället, jag tror att 
det överensstämmer med mina informanters syn. För samtliga informanter diskuteras 
istället vikten att vara en god medmänniska. De menar att man inte behöver bikta sig 
hos gud, vilket både Oscar och William menar att en del av kompisarna gör. De gör 
dåliga saker, och ber sedan gud om förlåtelse. Gud får en betydelse som vägledare i 
deras liv, då han ses som en upprätthållare av lagar, regler och moral. Informanterna i 
min studie verkar istället ha valt att använda sig av en mer privat religiositet då de hellre 

                                                
114 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kris 2015-12-18 
115 Abu-Raiya, Pargament, 2015:25. 
116 http://www.landguiden.se 2015-12-18 Länderna X 
117 Carlson, et al. 2012: 263. 
118 Carlson, et al. 2012:261-262. 
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sitter hemma och ber för sig själva. Oscar berättar om att gå till en moské eller delta i 
gemensam bön: 
 

Det betyder inte att man måste gå dit, man kan göra det hemma också. De finns de som 
går också, och de har gjort något dumt. Om du tror på gud så betyder det att du måste 
följa reglerna. Man måste göra bra saker. Det spelar ingen roll om du samlas, när du inte 
följer reglerna. 
 

Svaret tyder på en privat religiositet och en vilja till kontakt med gud, i att leva och följa 
guds regler. Oscar har visat sin positiva inställning till gud under hela intervjun. Jag 
anser utifrån de svar jag fått av honom att han lägger stor tillit i tryggheten hos gud, 
vilket är en positiv gudsrepresentation. 
 
Oscar öppnar sedan upp för ett alternativt sätt att använda gudsrepresentationen utöver 
tröst och trygghet. Oscar berättar om gud som vägledare: 
 

[…]alltså religion är viktigt om man förstår reglerna, till exempel min religion, det står i 
boken att man ska följa regler, inte bara gå runt och göra dumma saker. Tillexempel så 
måste du respektera de som är äldre än dig.  tillexempel, hur ska man säga då? 

 
Detta är ännu en metod att använda gud som gudsrepresentation. Jag kan tänka mig att 
det inger en viss trygghet att använda sig av beteenderamar som man är van vid. 
Eftersom gudsrepresentationen enligt Ruzzito är starkt påverkad av relationer till 
föräldrar eller vårdnadshavare så bör det betyda att man har en god relation med dessa 
om man väljer att förlita sin vägledning på gud. Ruzzito nämner också att 
representationen kan användas i protest mot föräldrarna. 119Dock verkar det som om 
Oscar känner sig bekväm med gud som vägledare. Detta stödjer i så fall min 
föreställning om att William har större problem med gudsbilden än 
gudsrepresentationen. Han är inne på samma spår som Oscar vad gäller gud som 
vägledare. William säger så här:  

 
Ja. Jag säger att jag är en bra person så jag behöver inte be till guden, han vet redan om 
mig. Jag gör ingenting fel mot gud eller mot mänskligheten. Därför känner jag inte att jag 
behöver gå till moskén. Jag syndar ingenting. Skratt. Det finns människor som gör dåliga 
saker och sedan går de till moskén och ber, och sedan förlåter gud dem, och de går ut och 
gör dåliga saker igen, och då går de tillbaks till moskén och ber till gud, som förlåter.[…] 

 
Som vägledning verkar religionen fortfarande ha ett stort inflytande hos Lucas, William 
och Oscar. De använder guds regler som vägledare i moral, alltså vad som är rätt och 
fel. Vägledning av gud verkar finnas i olika former, vilket exempel i de tidigare 
studierna som gjorts visar.  Jany, den sudanska pojke som Carlson et al. gjort en studie 
kring. Tolkar det som om han upplever att gud vägleder honom och finns där som hjälp 
och stöd genom hans resa ut ur Sudan. Gud upplevs leda honom bort från döden och ser 
till att han får vatten, fortsatt liv. 120 Den kvinna som Raghallaigh och Gillian intervjuar 
tror att gud hjälpt henne att komma till det nya landet och att han kommer att fortsätta 

                                                
119 Wulf, 1991:142. 
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att skydda henne.121 Gudsrepresentationen kanske blir som substitutföräldrar som 
vägleder. Detta stödjs av vad Raghallaigh och Gillian skriver i sin studie; att gud blir 
extra viktig i brist på människor runt omkring sig som man kan lita på.122 De menar att 
guds vägledning leder till ett ökat självförtroende att klara sig själva, den är något 
bekant och ger trygghet.123 Gudsrepresentationen är enligt Rizzuto en minnesbild av 
gud, det kan vara en bild direkt taget ur relationen med föräldrarna, eller en 
idealiserande bild av hur man önskade att föräldrarna var. Gudsbilden är samtidigt en 
bild av vad föräldrarna och samhället sagt att den är.124 En annan kvinna i samma studie 
kunde ha konversationer med gud och be om att han skulle hitta henne en man att leva 
med, ett bra jobb och böner för sin familj.125 Vägledningen kan ske på olika vis. Endera 
att det är viktigt att följa reglerna och lagarna i koranen för att vara en bra människa, 
eller tro på att gud hjälper till att ordna upp livet. Jag tror att båda sätt kan fungera 
motiverande, men också göra att man lägger allt i guds händer och inte gör något själv.  
 
På frågan om de anser att religiositeten minskat under tiden i Sverige så svarar Oscar 
och Lucas att den inte har minskat, medan William säger att den hade minskat. Lucas 
menade att det är svårare att komma ihåg att be och att tiden för det inte finns lika 
mycket tid här i Sverige på grund av skola bland annat. Men för Lucas har den 
fortfarande lika stor betydelse: 
 

Det är ingen skillnad, det är samma. Man måste be bara. Det är ingen skillnad.  
 
Han beskriver också känslan som bönen ger honom: 

 
Ja mycket bra. När man inte ber känner man sig trött, men när man ber så fokuserar man 
på allt, att läsa. 

 
William och Oscar verkar också ha gått över till en mer privat religiositet i Sverige, då 
de inte känner att de behöver religiösa institut för att vara religiösa. Det verkar handla 
om att passa in i det nya samhället, som kanske inte tillåter religiös aktivitet genom att 
tiden inte finns. Det påminner om det som jag tidigare nämnt i Raghallaigh och Gillians 
studie där en del barn slog ihop flera av dagens böner i en för att hinna med dem alla.126 
För Lucas påverkar bönen hans energinivå, då han efteråt känner sig pigg och 
fokuserad. 
 

8 Resultatdiskussion och avslutning 
8.1 Gudsrepresentationen och coping 
Min uppfattning är alltså att gudsrepresentationen är ett sätt att hantera stress och 
krissituationer, alltså som en copingstrategi. Coping ska hjälpa människan att bemästra 

                                                
121 Raghallaigh, Gillian, 2010:231. 
122 Raghallaigh, Gillian, 2010: 231. 
123 Raghallaigh, Gillian, 2010: 231. 
124 Geels, Wikström: 1999: 136. 
125 Raghallaigh, Gillian, 2010:231. 
126 Raghallaigh, Gillian, 2010:229. 
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yttre krav och påfrestningar enligt Lazarus.127 Detta tror jag kan göras genom att 
använda gudsrepresentationen som en tröstande nallebjörn som kan hjälpa till att 
överbrygga den inre och yttre verkligheten hos individen. 
 
Lucas och Oscar använde sig en del av gudsrepresentationen vid hanteringen av de 
krisartade situationerna de hamnade i. Lucas hade med sig en telefon med en app som 
höll koll på bönerna åt honom, den fanns som tröst och som något bekant under hans 
resa till Sverige. Genom att använda objektet telefonen kunde han komma i kontakt med 
gud och återuppleva de trygghets känslor som religionen tidigare gett honom. Oscar bad 
också under resan till Sverige, han hade inget speciellt objekt med sig, men hade tillit 
till att gud skulle hjälpa honom genom bön. Man kan bara ana att livet på flykt mot ett 
helt nytt land känns ensamt och vilset, men tillsammans med gud verkade de två unga 
männen känna sig mer trygga. Efter ankomsten till Sverige fortsätter de att vända sig till 
gud under svåra, ensamma och otrygga situationer. Gudsrepresentationen finns där 
under hela tiden och verkar som en god kraft för dem. I första hand är det bönen som de 
båda använder sig av, men också att leva efter guds regler som en god människa. Oscar 
kunde dessutom prata med gud om det kändes ensamt, vilket kan kopplas till hur 
gudsrepresentationen påverkas av tidigare relationer. Oscar kunde då återuppleva en 
tidigare god relation genom gud. Tidigare studier visar även att religion används till att 
skapa trygghet då den är lätt att bära med sig på resan, vilket jag uppfattar att de unga 
männen också tycker.  
 
Williams gudsbild tog, enligt mig, skada och påverkades negativt av situationen i hans 
hemland. Han arbetade dock med att hitta ett nytt sätt att hantera de existentiella 
frågorna genom att vara öppen och sökande. Han använde sig dock inte av 
gudsrepresentationen som copingstrategi under varken resan till Sverige eller i Sverige 
vilket Lucas och Oscar gjorde. För deras del fungerade gudsrepresentationen som 
coping. Det hjälpte dem att hantera situationen. Både Lucas och Oscar berättar att de 
tror att gud hjälper en bara man ber och tror på honom.  
 
Raghallaigh och Gillian menar att gud blir extra viktig i brist på människor runt omkring 
som man litar på och att religionen ger hopp om en positiv framtid, och detta hjälper att 
bli självständig.128 Det känns alltså inte helt orimligt att man som ensamkommande 
flyktingbarn använder gud som en vägledare i sitt liv. 
 
Muireann Ní Raghallaigh and Robbie Gilligan gjorde en studie som handlade om 
religiös coping bland ensamkommande barn på Irland. De beskriver artikeln Once I 
thought to write a history of the immigrants in America, 1973, skriven av Oscar Handlin 
som visade att många av de ensamkommande flyktingbarnen kom från länder där 
religionen och ritualer hade stor plats i deras liv och att de enkelt har kunnat ta med sin 
tro under flykten. Religionen kunde i det nya landet fungera som en bro mellan de två 

                                                
127 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/richard-lazarus 2015-
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kulturerna, den gemensamma faktorn är gud. Gud blev någonting som inte förändrades i 
det nya landet utan hade samma betydelse som i hemlandet.129   
 
Utifrån mina resultat är det inte möjligt att dra en generell slutsats vad gäller 
ensamkommande flyktingbarns användande av gudsrepresentationen som 
copingstrategi. Min studie ger stöd för Rizzuttos teori att det är uppväxten, religiös 
erfarenhet och de första och närmsta relationerna som lägger grund. Enligt min studie 
ser jag ingen direkt koppling till Winnicotts övergångsobjekt och användandet av 
gudsrepresentation. Däremot verkar det som om användandet av ett övergångsobjekt 
som barn och övergångsobjekt som vuxen har något gemensamt. Lucas var den som 
använde sig av övergångsobjekt som barn, ett mjukisdjur, och som även använde sig av 
ett övergångsobjekt som vuxen, en telefon med koranen. Gudsrepresentationen fanns 
där oavsett om man använt ett mjukisdjur som liten, eller inte. Dock vill jag koppla 
gudsrepresentationen till gudsbilden och religiositeten som alla tre informanter var 
starkt kopplade till. William kunde inte helt förlita sig på sin gudsrepresentation jämfört 
med Lucas och Oscar som tydde sig till gud under resan till Sverige och vid andra svåra 
situationer. 
  
Mary Daly har en intressant tanke om gud som verb, en aktivitet där man kan frigöra sig 
från förtryck genom att gud tar på sig ångesten som individen har.130 Detta är ett sätt att 
se på det som Oscar och William berättar om bönen i Sverige; att de inte känner sig 
skyldiga ifall de inte ber, om de inte gjort något som skadat en annan människa eller 
något annat. Genom gud så kan man frigöra sig från förtrycket som man bär på genom 
bikt. Det är ett sätt att hantera sin skuld. 
 
8.2 Bönen 
Bön är en återkommande ritual både i min egen studie och i de tidigare gjorda studierna.  
Precis som Abu-Rayia och Pargament kom fram till i sin studie, så använder muslimer 
sig mycket av bönen, ofta för att skildra tankarna, vilket även Lucas gjorde. Han kände 
att han blev bättre på att fokusera efter bön och det gav honom bra energi. 
 
Lucas och Oscar berättar att de ber när de känner att de behöver hjälp med någonting 
speciellt. Som religiös tar man hjälp av gud när man känner att allt är kaos, när man inte 
kan hantera eller påverka det som händer runt omkring en. När det inte finns praktiska 
lösningar lägger man sitt liv i guds händer. Bönen verkar vara det vanligaste redskapet, 
kanske för att det är enkelt och inte kräver några speciella tillbehör. Man kan egentligen 
utföra den vart som helst. 
 
8.3 Påverkan av negativ och positiv gudsrepresentation. 
Forskning visar att muslimer ofta använder sig av positiv religiös coping mer än negativ 
religiös coping vilket visar sig i resultatet; ingen av pojkarna var arg på guden. Däremot 
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ställde sig William frågande till tolkningen av vad som stod i koranen som lett till krig 
och oroligheter. 
 
Att religiositeten i vissa fall har blivit mer privat verkar inte göra någon skillnad på den 
inre tron och upplevelsen av gud, alltså gudsrepresentationen. Lucas och Oscar visar 
inga tendenser som tyder på att de använder sig av någon speciell negativ religiös 
coping eller har någon negativ bild av gudsrepresentationen.131 Gud verkar ses som 
hjälpsam och stöttande under hela resan och även i Sverige för dem. Bryant-Davis 
Wong beskriver en positiv gud som någon som man söker stöd hos och som ingiver 
känslan av att alltid finnas där, speciellt i svåra situationer. 132 Rizzuto beskriver gud 
som ett objekt för kärlek och omsorg, men också för att ge straff och skuldkänslor om 
det skulle behövas,133 Det senare är inte något som Lucas och Oscar pratar om. För dem 
verkar gudsrepresentationen användas som en positiv religiös copingstrategi, men 
utgångspunkt från en god, hjälpande och stöttande gud som de lägger stor tillit hos. 
 
William ifrågasätter om gud är allsmäktig: 
 

Ja, om gud finns och vill att människor ska må bra. Varför skapas krig och sånt? Gud kan 
bestämma att nu är det krig och skyldiga människor ska kriga, och där stoppar jag kriget. 
Så varför stoppar han inte kriget?134 

 
Han visar tendenser till vad Pargament et al. skriver i sin studie om att visa tveksamhet 
till religionen. Jag får däremot inte känslan av någon ilska mot gud, då han senare 
nämner att han fortfarande tror på gud. Men det finns absolut en tveksamhet mot gud 
genom att gud låter ett krig påbörjas och fortgå, samt låter oskyldiga människor dö.135 
Man skulle kunna säga att han drabbats av Religiös apati.136 Jag baserar det på att han 
inte längre ber, går till moskén eller firar högtider. Det framgår dock att han är religiös 
och har en religiositet; han vet bara inte hur han ska tyda världen. Det leder oss till vad 
Gerber et al. skriver i sin artikel.  De menar att om religionen inte kan hantera 
människans sökande efter mening och ge stöd efter en traumatisk händelse, då är det 
inte bara traumat som individen måste hantera utan också frågeställningar om gud, 
rättvisa och meningen med livet. Att ta sig ur ett negativt användande av religiös coping 
kan leda till att individen får en ny och förändrad världsbild och lär sig att hantera 
situationer på andra sätt.137 Jag får inte känslan av att William var fientlig mot gud 
överhuvudtaget, han verkade heller inte tro att gud på något vis fördömer människor, 
utan snarare att människor använder gud på fel sätt. Däremot så uppfattar jag att han 
genom att komma till Europa var tvungen att åter söka efter vad som är rätt och fel. 
William berättar om sitt perspektiv på religionen: 
 

                                                
131 Abu-Raiya, Pargament, 2015:26-27. 
132 Bryan-Davis, Wong, 2013:677. 
133 Geels, Wikström, 1999:134 
134 William: citat från s, 26. 
135 Pargament et al. 1998:1345. 
136 Pargament et al. 1998:1345. 
137 Gerber et al. 2011:304. 
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Religionen har inte hjälpt människor, religionen har förstört människor i mitt hemland. 
Religionen är någonting för att människor ska leva, religion är bra, jag säger inte att 
religion är dåligt. Religion är jättebra, men människor vet inte hur man ska använda 
religionen. I mitt hemland använder de religionen för att kriga mot varandra.[…] 

 
Nya frågor ställs och han menar att han inte är mot religion. 

 
Nej det är en jättestor fråga för mig nu. Hur fungerar världen? Vem har skapat allt, vem 
tar hand om universum? […] Jag förstår inte om Gud finns eller inte, men jag letar efter 
svaret. 

 
Att detta skulle vara något negativt, som Gerber menar, känner jag inte av alls. William 
verkar istället entusiastisk i att få utforska nya vägar att leva livet.  
  
Det verkar som om gudsrepresentationen som man har påverkar hur man använder 
religiös coping. Har man en positiv gudsrepresentation så använder man positiv religiös 
coping och vice versa. William har en bra gudsrepresentation, men är kluven till 
religionen, vilket har resulterat i att han inte använt sig av religiös coping sedan han 
lämnade hemlandet. Det har alltså påverkat hans vilja att använda religiös coping. 
Medan Lucas och Oscar verkar positivt inställda till både religionen, gud och att 
använda sig av den när de känner att livet inte är hanterbart. Religionen är viktig för 
dem båda. Lucas önskar att han kunde mer svenska så att han kunde berätta mer om sin 
religion.  
 
I de studier som Abu-Rayia och Pargament  så framgår det att muslimer använder 
positiv religiös coping mer än negativ religiös coping. Det stämmer överens med den 
här lilla studien, där två av tre använde sig av religiös coping efter att de hamnat i 
Sverige.  
 

9 Framtida forskning 
Det finns inte mycket långsiktig forskning kring religion, coping och guds betydelse för 
människan. I dessa tider då religionen ofta blir svartmålad på grund av all terrorism och 
krig som görs i dess namn bör man se att religionen kan bidra och faktiskt redan bidrar 
till positiva saker i människors liv. 
 
Raghallaigh och Gillian kom i sin studie fram till att ungdomarna som varit med om 
flera traumatiska upplevelser använder sin tro för att hantera detta. Men de anser att 
materialet inte räcker för att dra slutsatser vad gäller den långsiktiga hållbarheten av 
denna strategi,138 vilket också inskärper behovet av fler långsiktiga studier. 
 
Forskning som jag skulle vilja se mer av är upplevelsen av religion, hur det kan påverka 
människan positivt. Varför utövar individer religion i dagens samhälle och vilka 
effekter ger detta?139I sin studie kom Bryan- Davis et al. fram till att religiös coping 
                                                
138 Raghallaigh, Gillian, 2010:234. 
139 Bryant-Davis et al. 2013:682. 
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faktiskt hjälper människor att övervinna trauman. De vill titta närmare på den religiösa 
upplevelsen som coping i framtiden.140 Jag tror att om coping visar sig ge hälsa till 
människor skulle det kunna vara ett billigt och enkelt alternativ till mediciner och dyra 
självutvecklande kurser. 
 
Frågor som jag personligen skulle vilja ha en vidare bredd på när det gäller 
ensamkommande flyktingbarn är bland annat: 
 

• Hur förändras religiositeten när de ensamkommande flyktingarna komma till ett 
sekulariserat land som Sverige? Minskar eller ökar den?  

• Ska den mentala ohälsan behandlas på samma sätt som hos någon som växt upp 
i exempelvis Sverige/västvärlden? Upplevs mental ohälsa på samma vis? 

 
 
 

 
  

                                                
140 Bryan-Davis et al. 2013:682. 
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11 Bilaga 1 
Intervjufrågor:   

- Berätta om dig själv? 
a. Ålder? 
b. Ditt ursprung (världsdel)? Vilket land kommer du ifrån? 
c. Hur var din uppväxt? 

i. Hur såg familjen ut? Hur bodde ni, vad gillade du att göra, vad 
gillade du inte? Gick du i skolan gillade du skolan? Kompisar?  

ii. När du var liten, hade du någon favorit sak? Från början, napp, 
tumme, filt trasa, gosedjur, osv? tröst, trygghet. Hur du tröstade 
dig själv? 

2. Religiös bakgrund i landet: 
a. Vilken religion tillhör du? 
b. Vilken roll/betydelse hade Gud för dig och din familj? (hade den stor 

betydelse för din familj?) Gick ni till en religiös byggnad tillsammans? 
c. Hur var din relation till religionen under din tid i din stad/hemland? 

Många aktivt religiösa? Hör det till vardagen? Firar bara högtider? Hur 
utövades religionen? Hur ofta? Hur stor del av ditt liv religionen är? 

d. Fanns det religiösa byggnader i din hemstad, gick du dit, själv med 
familj? 

e. Hur hanterade du svårigheter som du upplevde i ditt hemland äldre än 
småbarn? Med religiösa medel? Hur menar du då? Vad gjorde du? Hur 
kände du efter? 

3. Brytningen med hemlandet. Anledningen till flykt till Sverige. 
a. Vad hände i ditt hemland, som gjorde att du tog beslutet att fly? 

4. Under flykten. Traumatiskt att lämna familj.  
a. Hur har din resa till Sverige sett ut? Fanns det kriser/motgångar under 

vägen? 
b. Hur har du hanterat svårigheter som uppstått under din resa till Sverige? 

Ensamhet, trauman, hemlängtan osv.  
c. Kan religionen ha funnits där på något sätt och hjälpt dig under din resa 

till Sverige? I så fall hur? Trygghet? 
5. Efter flykten: 

a. Hur upplever du den situation som du är i nu? 
b. Hur hanterar du svårigheter som uppstår under din vistelse i Sverige, 

hemlängtan, traumatiska händelser, ensamhet och så vidare? 
c. Har religiositeten ökat eller minskat under resan till Sverige från när du 

bodde i hemlandet?
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