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Abstrakt 
 

Att uppleva döden 

Uppsats i Religionsvetenskap med intiktning Kultur och identitet. Högskolan i Gävle, 

2019. 

 

Syftet med denna uppsats är att jämföra hur Den Tibetanska Dödsboken beskriver 

döden och berättelser från personer som haft nära döden-upplevelser. Att undersöka 

vilka likheter och olikheter det finns mellan Den Tibetanska Dödsbokens olika stadier i 

döden och de olika momenten i moderna nära-dödenberättelser. 

  

Sammanfattning 

Döden beskrivs i Den Tibetanska Dödsboken som en resa mot återfödsel där den döde 

går igenom tre stadier. Under första stadiet befinner sig den avlidne i ett sömn- eller 

trancetillstånd och den avlidne upplever ett ljus. I det andra stadiet är den avlidne  

medveten om att hen har dött och möter olika figurer. Och det är här vi finner flest 

likheter med moderna NDU. I Den Tibetanska Dödsboken möter den döde främst 

övernaturliga väsen, medan i NDU möter den döde även avlidna släktingar. Vissa delar 

i Den Tibetanska Dödsboken liknar smärtsamma infernon, ett element mycket sällsynt i 

moderna NDU. Endast Negativa NDU delar de hemskheter som beskrivs. En annan 

viktig olikhet är det ansvar som den avlidne har. I Den Tibetanska Dödsboken förväntas 

den avlidne utföra de rätta handlingarna för att komma vidare mot nästa liv. I moderna 

NDU finns inga förväntningar på den avlidne, som ofta upplever en fullkomlig kärlek 

och acceptans. Största skillnaden är att personen efter en NDU överlevt och inte gått 

vidare in i det tredje stadiet av bardo. I det tredje stadiet beskrivs tunneln som leder in i 

nästa liv. Tunneln finns även i moderna NDU men i början av upplevelsen, antingen 

som en väg ut ur kroppen och/eller en väg in i det första eller enda ljuset.  

 

Sökord: döden, nära döden upplevelse, NDU, att dö, ljuset i tunneln, Tibetanska 

dödsboken, Bardo Thödol, near death experience, NDE 
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1. Inledning 

När jag var två år gammal upplevde jag döden. Jag var med om en drunkningsolycka 

och min 4 år äldre bror räddade mitt liv. Jag minns den blå färgen och hur ljust det var. 

Jag minns hur min far hoppade i med kläderna på. Jag såg det hela uppifrån, jag var inte 

kvar i min kropp. Sen var jag på land igen och min bror och far höll om mig. Jag var 

tillbaka i min kropp och jag förstod inte varför vi åkte hem från badplatsen. Ända sen 

dess har jag aldrig varit rädd för döden. Jag har haft en längtan i kroppen efter att få 

återuppleva den underbara känslan av döden.  

 

Jag såg Göran Grip på Religion och kulturdagen1 och insåg att jag var definitivt inte 

ensam om min upplevelse, även om jag hört andra berätta om liknande upplevelser så 

var det på ett subjektivt plan. Nu var det världsomfattande och jag blev fascinerad. 

Senare fick jag höra talas om Den Tibetanska Dödsboken och hur denna gamla text 

beskriver döden. En idé föddes om att titta närmare på detta och denna uppsats kom till 

liv. 

 

Jag ska nu ta reda på olikheter och likheter mellan olika nära döden upplevelser. Denna 

studie bygger främst på berättelser i litteratur och på Internet. Därmed övergår jag till att 

presentera syfte och frågeställning. 

 

2. Disposition 
Denna uppsats kommer efter inledande delar om syfte, frågeställning, material och 

metod att innehålla 3 huvuddelar: 

 

 Bakgrund 

 Undersökningen kommer bestå av 3 delar med enskilda underrubriker 

o Döden enligt den tibetanska dödsboken 

o Gemensamma drag vid NDU 

o Förändrad efter NDU 

o Jämförelse med slutsats 

                                                 
1 Religion och Kulturdagen, 27 september 2010, Högskolan i Gävle 
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 Avslutande en sammanfattning 

 

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet är att jämföra hur Den Tibetanska Dödsboken beskriver döden och berättelser 

från personer som haft nära döden-upplevelser. 

  

 Hur beskrivs döden i Den Tibetanska dödsboken? 

 Vad finns det för likheter med moderna berättelser? 

 Vad finns det för olikheter med moderna berättelser? 

 

4. Avgränsning 
Kenneth Ring, en av grundarna av IANDS, säger:  

De verkliga pionjärerna inom detta område är Elisabeth Kübler-Ross och  Raymond  

Moody. Särskilt Moody har skakat om en rad människor i olika yrkeskategorier och 

förmått dem att betrakta dessa fenomen närmare. Jag däremot tillhör den andra 

generationen av NDU-forskare.2 

 

Dessa ord inspirerade mig till att avgränsa mig till dessa pionjärers verk, Den 

Tibetanska Dödsboken och International Association for Near-Death Studies (IANDS) 

hemsida. Jag har även tagit del av andra författare som Mevlin Morse, Dannion 

Brinkley och Paul Perry och boken Nära-dödenupplevelser; erfarenheter från en 

ljusfylld värld3 som består av flera intervjuer med trovärdiga personer om deras NDUs, 

bl.a. Dr. P.M.H. Atwater och Kenneth Ring. 

Den Tibetanska Dödsboken av Evans-Wentz beskriver händelserna i de tre stadierna i 

döden mycket ingående och på ett andligt plan som jag inte finner nödvändigt att 

fördjupa mig i här för att kunna göra min jämförelse. Boken av Evans-Wentz beskriver 

även munkarnas uppgifter och på vilket sätt de ska läsa texterna. Jag väljer därför att 

inte fördjupa mig och beskriva dessa händelser i detalj i denna uppsats. 

 

                                                 
2 Flensburger häfte 3 1995 :126  
3 Flensburger häfte 3, se litterturlistan 
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5. Metod 

 

Jag har gjort en hermeneutisk studie av NDU berättelse från litteratur och hemsidor och 

jag har främst tittat på upplevelserna hos personerna. Denna metod passar bra eftersom 

jag själv haft en NDU och har en förståelse sen tidigare för andras upplevelser. Jag kan 

på ett naivt sätt börja från denna utgångspunkt och följa hermeneutikens båge mot ett 

mer och mer kritiskt analyserande.  

Hermeneutiken spelar idag en viktig roll inom humanioras flesta grenar.4 I likhet med 

naturvetenskapen skall humaniora förklara fenomen genom att sätta in dem i ett yttre 

sammanhang, men därutöver även redovisa en förståelse för kontexten. Men inom 

hermeneutiken är förståelsen viktigare än förklaringen och kontexten mycket viktig för 

att förstå de enskilda delarna.5 För att förstå en text använder hermeneutiken en metod 

som kan liknas en båge. Denna båge startar vid en naiv förståelse, dvs. ett omedelbart 

och okritiskt lyssnande. Första bågen består av att skapa en förståelse för personens 

upplevelse som jag sedan satt in i en modell för en NDUs uppbyggnad. Jag har inte 

gjort några intervjuer med personer eftersom jag inte fått tag på några frivilliga utan för 

att göra den jämförelse jag är ute efter har jag har valt ut några NDU berättelser från 

International Association for Near-Death Studies hemsida.6 Jag har inte undersökt 

fenomenet ur strikt vetenskaplig synvinkel utan fördjupat mig i upplevelsen som 

personerna beskriver och jämfört upplevelsen med vad den Den Tibetanska Dödsboken 

säger, med stöd från främst Kübler-Ross, Moodys och Morses böcker. Jag har använt 

Moodys modell med 9 moment och sedan även följt med i Dannion Brinkleys 

berättelse. Kulmen på bågen utgörs av en förklaring som innebär en metodisk analys 

som har lett till ett prövande för att se de olika momenten i berättelserna i jämförelse 

med Den Tibetanska Dödsboken. Jag har försökt hitta och undersöka detaljer och 

händelseförlopp som överensstämmer med moderna NDUs och de tre Bardo i Den 

Tibetanska Dödsboken. Den Tibetanska Dödsboken skrevs på 700-talet av en okänd 

man som kallas Padmasambhava, vi vet inte ursprungsland, Pakistan eller Afghanistan. 

Jag har inte läst den på originalspråk och vid varje översättning kan pusselbitar 

försvinna. Boken har sitt ursprung i buddism med tro på reinkarnation. Inte alla som har 

haft en NDU tror på inkarnation utan istället exempelvis en tro på någon form av 

                                                 
4Hermeneutik www.ne.se (11.05.21, 18.09.18) 
5http://www.uppsatsguiden.se/ord/24/ (11.05.21, 18.09.18) 
6http://iands.org/experiences/nde-accounts.html (11.12.05, 18.09.18) 

http://www.ne.se/
http://www.uppsatsguiden.se/ord/24/
http://iands.org/experiences/nde-accounts.html
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himmelrike eller dödsrike. Därmed förväntar de sig inte heller sista steget i Den 

Tibetanska Dödsboken som handlar om nästa liv. Och bågen avslutas med en kritiskt 

prövad förståelse, som kan leda till praktisk tillämpning i livet och till formulerandet av 

nya texter, som för tolkningsprocessen vidare.7 Denna jämförelse och sammanställning 

av olikheter och likheter för forskningen vidare mot nya frågor. Denna båge kan även 

liknas med en spiralgång som går i steg eller i cirklar. Spiralen går både uppåt och 

nedåt, till höjder eller på djupet, och ger ständigt en ny förståelse. Därmed kan denna 

spiral fortsätta i evighet.8  

 

6. Material 
Mina primära källor är Den Tibetanska Dödsboken, Elisabeth Kübler-Ross, Raymond 

A. Moody och Melvin Morse.9 Det är ifrån dessa författares böcker jag utgår för denna 

uppsats. Men även från Göran Grips föreläsning på Religion och Kulturdagen, 2010, på 

Högskolan i Gävle och Flensburger häfte 3. Jag har också tagit del av Kübler-Ross 

filmer på Youtube.10 

 

Det anekdotiska materialet kommer ifrån IANDS hemsida och författare som nämns 

ovan d.v.s. NDU berättelser ur deras litteratur. Jag har läst igenom alla 212 NDU 

berättelserna på IANDS, inte de arkiverade, för att få en bred förståelse. Jag har valt att 

läsa 25 av dessa berättelser mer djupgående och använda dem som grund.11 Jag har 

fördjupat mig i Dannion Brinkleys NDU berättelse för att lyfta fram de olika momenten 

som beskrivs i kapitlet Gemensamma drag vid NDU. Jag har även kommit i kontakt 

med en grupp människor på ett Internetforum som alla anser sig vara andligt medvetna 

och religiösa, de kallar sig själva The Lightworkers. De kommer ifrån världens alla 

hörn, från Venezuela till Australien, och tillhör olika religioner men har delat sina 

upplevelser med mig. Tre utav dessa godkände att jag använde deras berättelser men vill 

vara anonyma och jag kommer referera till dem som Lightworker 1, 2 och 3. Alla NDU 

berättelser kommer tolkas med hermeneutiskt metod, som beskrivits ovan. 

 

                                                 
7 Vikström 2005:27-28 
8
föreläsning 24/3 2011 av Sten O. Karlsson, Högskolan i Gävle 

9 Se litteraturlistan 
10http://www.youtube.com/user/kenrossaz/videos (12.04.02, 18.09.18) 
11http://iands.org/experiences/nde-accounts.html?start=80 (11.12.17, 18.09.18) 

http://www.youtube.com/user/kenrossaz/videos
http://iands.org/experiences/nde-accounts.html?start=80
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6.1 Tidigare forskning 

Det finns flertalet av studier kring NDU, både vad som skulle kunna kallas vanliga 

NDU och negativa NDU och så den speciella genren om barn som haft NDU. Några av 

de stora forskarna i ämnet är Dr. Raymond A. Moody, Dr. Melvin Morse, Dr. Elisabeth 

Kübler-Ross, Dr. P.M.H. Atwater, Dr. Kenneth Ring, Dr. Michael Sabom, Dr. Barbara 

Rommer, Barbara Harris Whitfield, Dr. Jeffrey och Jody Long, Dr. Harold A. 

Widdison, Dr. Craig Lundahl, Dr. Susan Blackmore och Dr. John Jay Harper.12 Jag ska 

nedan ge en enkel presentation av dessa NDU experter och forskare. 

 

Dr. Elisabeth Kübler-Ross och Dr. Raymond A. Moody är de två experter vars teorier 

jag ägnat mig mest åt för denna studie tillsammans med Göran Grips teorier. Kübler-

Ross är en schweizisk psykiatriker som är världskänd för sina studier om döden, att dö 

och övergången till andra sidan och hon har skrivit flera böcker i ämnet.13 Moody är 

psykolog och rättspsykiatriker, han har samlat in och studerat mer än 150 NDU och har 

skrivit flera böcker om ämnet. Och han myntade uttrycket near-death experience (nära 

döden-upplevelse) på -70 talet.14 

 

Dr. Melvin Morse är docent i pediatrik vid University of Washington. Han har studerat 

NDU hos barn i 15 år och är författare till flera framstående böcker i ämnet.15 Dr. 

P.M.H. Atwater har överlevt tre olyckor som resulterat i tre NUDs och hon är en av de 

första som började undersöka fenomenet NDU. Hennes två böcker Coming Back to Life 

och Beyond the Light räknas som NDU biblar.16 Flera av hennes artiklar finns att läsa 

på Internet, bl.a. Near-Death Experiences in Children från 2002 och Our Tiniest Near-

Death Experiencers: Startling Evidence Suggestive of a Brain Shift från 2003 som har 

inriktning mot NDU och barn.17 

 

Dr. Jeffrey Long är styrelseordförande för IANDS och mycket involverad i forskning 

kring NDU. Jody Long är advokat och med i IANDS och är styrelseordförande i Seattle 

                                                 
12http://www.near-death.com/experts.html (12.04.01) 
13http://www.near-death.com/experiences/experts02.html och http://www.ekrfoundation.org/bio/ 

(12.04.02, 18.09.18) 
14http://www.near-death.com/experiences/experts03.html och 

http://www.lifeafterlife.com/AboutRaymondMoody.html (12.04.02, 18.09.18) 
15http://www.near-death.com/experiences/experts06.html (12.04.02, 18.09.18) och Moody 1996:115-122 
16http://www.near-death.com/experiences/experts05.html och http://www.cinemind.com/atwater/ 

(12.04.03, 18.09.18) och Flensburger häfte 3 1995:61-77 
17 Se litteraturlistan 

http://www.near-death.com/experts.html
http://www.near-death.com/experiences/experts02.html
http://www.ekrfoundation.org/bio/
http://www.near-death.com/experiences/experts03.html
http://www.lifeafterlife.com/AboutRaymondMoody.html
http://www.near-death.com/experiences/experts06.html
http://www.near-death.com/experiences/experts05.html
http://www.cinemind.com/atwater/
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Friends of IANDS. Jody har flera decenniers erfarenhet i ämnet paranormala och andra 

liknande fenomen. Jody är webbansvarig för NDERF (Near Death Experiences 

Research Foundation) som har det största urvalet av publicerade redovisning näradöden-

upplevelser i världen.18 Dr. Kenneth Rings är medskapare till IANDS och hans 

banbrytande forskning inkluderade blinda personer som såg under NDU, men även 

studier med personer som försökt begå självmord, händelser under ut-ur-kroppen 

upplevelser som senare bekräftats och personer som under NDU sett framtiden, eller fått 

framtiden berättad.19 

 

Dr. Michael Sabom är kardiolog och som kristen granskar han NDUs i förhållande till 

Bibeln, om döden och döendet, ljuset och mörkret. Han är en av de ledande forskarna i 

ämnet och grundade Atlanta Study.20 

 

Dr. Barbara Rommer har samlat och studerat mer än 300 mindre positiva (less than 

positive/LTP) NDUs och klassificerade in dessa mindre positiva upplevelserna i fyra 

typer: NDUs som misstolkas som positiva, NDUs som innebär ett väldigt tomrum som 

kan upplevas som obehagligt, NDUs där personen ser Helvetet och till sist NDUs som 

innehåller skrämmande scener eller recensioner ur livet.21 Hennes artikel The 

Frightening Near-Death Experience: A Catalyst for Positive Spiritual Transformation 

finns att läsa på Internet.22 

 

Dr. Susan Blackmore är universitetslektor i psykologi vid universitetet i West of 

England, en parapsykolog och författare till flera böcker. Hennes teorier om NDUs är 

mycket imponerande. Hon är en formidabel skeptiker, inte bara av "livet efter detta 

teorin" vad det gäller NDU, utan även vid många andra paranormala fenomen.23 

 

Dr. John Jay Harper är en amerikansk hypnoterapeut och han har skrivit en bok om 

NDU inom ramen för både religion och vetenskap. Det som väckte Harpers intresse för 

                                                 
18http://www.near-death.com/experiences/experts10.html (18.09.18) och 

http://www.nderf.org/Jeff%20&%20Jody%20Overview.htm (12.04.03) 
19http://www.near-death.com/experiences/experts04.html (12.04.02, 18.09.18), Moody 1996:134-140 och 

Flensburger häfte 3 1995:177-136 
20http://www.near-death.com/experiences/experts07.html (12.04.02, 18.09.18) och Moody 1996:122-127 
21http://www.near-death.com/experiences/experts12.html (18.09.18) och 

http://www.nderf.org/Blessings%20In%20Disguise.htm (12.04.02) 
22 Se litteraturlistan 
23http://www.near-death.com/experiences/experts09.html  och http://www.susanblackmore.co.uk/ 

(12.04.02, 18.09.18) 

http://www.near-death.com/experiences/experts10.html
http://www.nderf.org/Jeff%20&%20Jody%20Overview.htm
http://www.near-death.com/experiences/experts04.html
http://www.near-death.com/experiences/experts07.html
http://www.near-death.com/experiences/experts12.html
http://www.nderf.org/Blessings%20In%20Disguise.htm
http://www.near-death.com/experiences/experts09.html
http://www.susanblackmore.co.uk/
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NDU var när han 1988 fick ett oväntat besök från en avliden kollega. Det var denna 

närkontakt med dödsriket, och de otaliga frågor som mötet genererade, att det drev 

honom till att försöka lösa gåtan om livet efter döden i över ett decennium.24 

 

Dr. Harold A. Widdison och Dr. Craig Lundahl har tillsammans studerat NDU och de 

har skrivit boken The Eternal Journey. Widdison har en kandidatexamen i sociologi, en 

MBA från Brigham Young University och han tog sin doktorsexamen i sociologi 1979. 

Hans intresse för döden kom när hans far dog i en bilolycka. Lundahl är ordförande 

emeritus i The Department of Social Sciences och professor emeritus på Western New 

Mexico University.25 Författarinnan Barbara Harris Whitfield har publiserat många 

artiklar och skrivit fem böcker om NDU och döden. Hon är tanatolog26, uppskattad 

föreläsare, workshop presentatör, nära-döden upplevare och terapeut med egen praktik i 

Atlanta, Georgia, USA.27 Andra välkända namn inom ämnet NDU är Bruce Greyson, 

Donald R. Morse, Dr. Michael Grosso och Robert Sullivan som specialliserat sig på 

slagfältets NDUer.28 

 

Nu lämnar jag dessa NDU experter och tar en närmare titt på tidigare forskning som 

berör Den Tibetanska Dödsboken. 

 

Det finns flertalet författare och forskare som skrivit om Den Tibetanska Dödsboken, 

några exempel på böcker och artiklar är Tulku Thondups Peaceful Death, Joyful 

Rebirth: A Tibetan Buddhist Guidebook, Glenn H. Mullin Living in the Face of Death: 

The Tibetan Tradition och Bryan J. Cuevas The Hidden History of the Tibetan Book of 

the Dead. Robert G. Howard och Daniel R. Kelleher har skrivit en artikel som är en 

matematisk undersökning, med praktiska uträkningar, av Den Tibetanska Dödsboken.29 

James S. Gordon, Leslie Blackhall, Madeline Ko-I Bastis och Robert A.F. Thurman har 

skrivit Asian Spiritual Traditions and Their Usefulness to Practitioners and Patients 

                                                 
24http://www.near-death.com/experiences/experts13.html och http://www.johnjayharper.com/ (12.04.02, 

18.09.18) 
25http://www.near-death.com/experiences/experts11.html (12.04.03, 18.09.18) 
26 Tanatologi är läran om döendet och döden (www.ne.se, 18.09.18)  
27http://www.near-death.com/experiences/experts14.html (12.04.02, 18.09.18) 
28Moody 1996:127, 140-144 
29

Howard, Robert G. och Kelleher, Daniel R. 2008, The Psychical Experience of Time Described in the 

Tibetan Book of the Dead: Mathematical Definitions and Practical Examples. 

http://www.near-death.com/experiences/experts13.html
http://www.johnjayharper.com/
http://www.near-death.com/experiences/experts11.html
http://www.ne.se/
http://www.near-death.com/experiences/experts14.html
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Facing Life and Death och Robert E. Goss och Dennis Klass har skrivit Tibetan 

Buddhism and the Resolution of grief: the Bardo-Thodol for the dying and the grieving. 

 

Moody har gjort en översiktlig jämförelse mellan NDU och Den Tibetanska Dödsboken 

och ingen av de berättelser han fått höra har nått ända fram, d.v.s. genom alla tre Bardo 

som kommer beskrivas under rubriken 7.3 Den Tibetanska Dödsboken. Moody säger: 

det är alldeles tydligt att det råder en slående likhet mellan skildringarna i detta gamla 

manuskript och de upplevelser, som berättats för mig av amerikaner i det tjugonde 

seklet.30 

 

Jag har även hittat Paul Badhams jämförelser. Han säger följande: 

The descriptions of what happens after death in this work correspond very closely to what 

contemporary near-death experiencers report (Evans-Wentz, 1957, pp. 98, 101). 

Consider, for example, how contemporary near-death experiencers report looking down 

on their bodies, observing the distress of their relatives, and the activities of the medical 

staff. So too in the Tibetan Book of the Dead we read that when the person's 

'consciousness-principle gets outside its body' he sees his relatives and friends gathered 

round weeping and watches as they remove the clothes from the body or take away the 

bed.31 

 

Jag hittar mycket forskning och studier kring vård av närstående och upplevelsen av att 

vårda en döende person. Jag inser att många ägnar sig åt den ”överlevande” istället för 

den som ”går över till andra sidan” vilken är förståeligt eftersom den döende eller 

avlidna kan vara svår att studera. Men trenden vänder och tabun bryts och ett exempel 

är en ny serie som började 2011 om visioner på dödsbädden, ansvarig för studierna är 

Peter Fenwick, pensionerad neuropsykiater inom epilepsivård i London.32 

 

Det finns flera studier som inriktar sig på delar av en NDU, som exempelvis hur en 

person förändrats efter sin NDU bl.a. av Dr. Barbara Rommer. Ett fenomen jag kommer 

gå in på under rubriken Gemensamma drag vid NDU. Jag ska nu via dispositionen ge en 

snabb översikt över uppsatsens upplägg. 

                                                 
30 Moody 2000:105 
31 Badham 1997:7-22 
32http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/visioner-pa-dodsbadden-ar-ofta-tabu_6375402.svd (12.01.11, 

18.09.18) 

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/visioner-pa-dodsbadden-ar-ofta-tabu_6375402.svd
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7. Bakgrund 

7.1 Vad är döden? 

Många av oss har aldrig sett en död människa eller varit med när en människa dött men 

vi känner igen döden från filmer och serier, kanske framförallt från sjukhus- och 

kriminalserier. Vi alla känner igen scenariot då läkaren kollar pulsen, skakar på huvudet 

och stänger den avlidnes ögon. Men när är vi egentligen döda? Vi människor 

kännetecknas som döda då vi gett upp andningen och vi inte har någon puls. Då är vi 

hjärtdöd.  

 

Trots att en människa gett upp andningen och hjärtat slutat slå så kan hjärnan vara 

igång. Det är vår hjärna som ger oss medvetenhet, tankar, som håller igång allt i 

kroppen, som får oss att uppfatta smärta och känsel. När vår hjärna dött är vi 

hjärndöd.33 Räknas vi död nu då? Svårt sjuka patienter ges rutinmässig intensivvård 

som innebär att cirkulation och andning upprätthålls i ca 3-5 dygn. Även om personen 

är hjärndöd så kan denne se levande ut, med rätt kroppstemperatur och hudfärg. Om 

personen inte vaknar upp efter dessa dagar är denna dödförklarad.34 

 

1987 kom en lag (1987:269) om kriterier för bestämmandet av en människas död. 

Lagen lyder: 

1 § Vid tillämpning av bestämmelser i lag eller annan författning som tillskriver en 

människas död rättslig betydelse skall gälla att en människa är död när hjärnans samtliga 

funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort. 

2 § Det ankommer på läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet fastställa att döden har inträtt. 

Detta skall ske, om andning och blodcirkulation upphört och stilleståndet varat så lång tid 

att det med säkerhet kan avgöras att hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt 

har fallit bort. 

Upprätthålls andning och blodcirkulation på konstgjord väg, skall dödens inträde i stället 

fastställas, om en undersökning av hjärnan med säkerhet visar att hjärnans samtliga 

funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort. 

2 a § När det har fastställts att döden har inträtt får medicinska insatser fortsättas, om det 

behövs för att bevara organ eller annat biologiskt material i avvaktan på ett 

transplantationsingrepp eller, med avseende på en gravid kvinna som bär på ett 

livsdugligt foster, för att rädda livet på det väntade barnet. Insatserna får inte pågå längre 

tid än 24 timmar, om det inte finns synnerliga skäl. Lag (1995:833). 

Införd gm SFS 1995:833, ikraft 1996-07-01 

                                                 
33 vilket det saknas forskning kring enligt Lake, James, 2017, The Near-Death Experience: A Testable 

Neutral Model 
34

döden www.ne.se (11.09.16, 18.09.18) 

http://www.ne.se/
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3 § Om dödförklaring i vissa fall finns bestämmelser i lagen (2005:130) om 

dödförklaring. Lag (2005:132).35 

 

Detta beskriver den fysiska döden, här följer en beskrivning av nära döden-upplevelse 

begreppet ur en vetenskaplig synvinkel. 

 

7.2 Vad är en nära döden upplevelse? 

Den medicinska vetenskapen har flera förklaringar till de olika aspekterna i en NDU. 

Kortfattat: Det finns flera kroppsliga mekanismer som, när de inte fungerar ordentligt, 

kan framkalla de karaktärsdrag som beskrivs vid NDU. Hormoner och 

hormonstörningar, bl.a. ”må bra” hormonet endorfin som ger en känsla av frid och fri 

från smärta och/eller rädsla. Ett överskott av koldioxid i blodet kan påverka synen, och 

syrebrist kan framkalla hallucinationer och syrebristen kan också vara ansvarig för den 

euforiska känslan som ofta beskrivs i samband med NDU. Innan dödsögonblicket har 

det registrerats en spik i hjärnaktiviteten och det kan förklara förhöjda sinnesintryck och 

livlighet vid NDU. Sist en reaktion på anestetika, ex. ketamin, som kan ge ut-ur-

kroppen-upplevelser och hallucinationer.36  

Samt kan det vara den mänskliga faktorn, att man vet tillräckligt om NDU fenomenet 

för att efterskapa minnen, även minnen som inte är sina egna eftersom en NDU bör 

innehålla vissa delar och personer kan skapa falska minnen.37  

 

En nära döden-upplevelse (NDU) är då en människa varit nära att dö men återvänt till 

livet. NDU har beskrivits sedan antiken.38 NDU har funnits i alla tidsåldrar, och i alla 

kulturer.39 Men verkar ha en framträdande roll i tibetansk och japansk buddhism.40 

Platon skildrar (genom Sokrates) döden i flera texter, främst Faidon, Gorgias och 

Staten, och beskriver hur kropp och själ skiljs ifrån varandra. Han beskriver att 

människan är mer än en materiell kropp utan också en själ och att den är evig och 

kommer ifrån en mera gudomlig region i tillvaron. Själen som skilt från sin kropp kan 

                                                 
35 Citat från: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870269.htm (11.10.07, 18.09.18) 
36 https://owlcation.com/stem/The-Truth-About-Near-Death-Experience-Scientific-Explanations 

(18.11.05) 
37 Martial, Charlotte, Charland-Verville, Vanessa, Dehon, Hedwige, Laureys, Steven, 2017, False 

memory susceptibility in coma survivors with and without a near-death experience 
38nära-döden-upplevelser www.ne.se (11.09.16, 18.09.18) 
39 Göran Grip, Religion och Kulturdagen, 2010  
40Badham 1997:7-22 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870269.htm
https://owlcation.com/stem/The-Truth-About-Near-Death-Experience-Scientific-Explanations
http://www.ne.se/
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möta och samtala med avlidna och kan ledas av skyddandar i övergången till döden. 

Platon säger även att den själ som skiljt ifrån kroppen kan tänka och resonera klarare än 

tidigare och känner igen sanningen.41 Platon beskriver i tionde boken av Staten den 

grekiske krigaren Ers NDU. Det börjar med att Er lämnar kroppen och hans ande 

förenar sig med en grupp andra andar, de kommer till öppningar eller passager som 

leder från jordelivet till den region som hör till livet efter döden. Här hejdas de av 

gudomliga varelser som kunde se i panorama vad själen gjort i jordelivet men Er blev 

inte dömd. Er blir tillsagd att återvända till jordelivet för att underrätta människorna om 

förhållandena i den andra världen.42 Till skillnad från Platon skiljer man inte på kroppen 

och själen i Gamla Testamentet utan kropp och själ skall återuppstå som ett. I Hes 37:1-

14 säger Gud att Han ska öppna gravarna och hämta sitt folk. I Nya Testamentet, vid 

Jesu uppståndelse, så återuppstår både Jesu själ och kropp som försvunnit ur graven.43  

På två ställen i Gamla Testamentet i Bibeln beskrivs livet efter döden. Båda dessa texter 

beskriver personer som är döda, men verkar sovandes och att de ska väckas upp till ett 

nytt tillstånd. Den första är Jes. 26:19: 

 

Dina döda må få liv igen; mina dödas kroppar må stå upp igen. Vaknen upp och jublen, I 

som ligger i graven, ty … jorden skall giva igen de avsomnade.44 

 

Och det andra stället är Dan. 12:2: 

 

Och många av dem, som sova i mullen, skola uppvakna, somliga till evigt liv och somliga 

till smälek och evig blygd.45 

 

Paulus däremot beskriver någon som liknar en nära-döden-upplevelse i Andra 

Korinthierbrevet 12:46 

 

Och jag vet att den mannen – med kropp eller utan , det vet bara Gud – blev uppryckt till 

paradiset och fick höra ord ingen annan människa kan eller får uttala.47 

 

Paulus beskriver något liknande i Första Korinthierbrevet 15 och där nämns någon form 

av andlig kropp eller själ, och en jordisk kropp. Den andliga kroppen är hel efter döden 

                                                 
41 Moody 2000:100-101 
42 Moody 2000:101-102 
43 Bibeln Joh 20,  Mark 16, Matt 28 
44 Moody 2000:96 
45 Moody 2000:97 
46 Göran Grip, Religion och Kulturdagen, 2010 
47 12:3-4 Andra Korinthierbrevet  
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trots att den jordiska kroppen kan vara stympad och att den andliga kroppen saknar 

ålder.48 I Bibeln beskrivs även Jesus som Ljuset och på ett ställe, i Apostlagärningarna 

(26:13-26), beskriver Paulus något som kan liknas med Ljusvarelsen, dock är Paulus 

inte nära döden när han får sin vision. Dessutom blev Paulus blind av Ljuset i tre dagar, 

vilket ingen NDUare beskrivit, de har beskrivit Ljuset som otroligt strålande men inte 

hindrat dem från att se.49 Det finns inget dokumenterat i Bibeln som liknar vad vi kallar 

en NDU även om fragment finns, som felaktigt kan användas som bevis för NDU i 

Bibeln.  

 

Vanliga fenomen vid en sådan upplevelse är att denne person upplever att den lämnar 

kroppen och ser sig själv utifrån, ser ett ljus eller ljustunnlar, mött avlidna släktingar 

eller vänner. Dessa personer rapporterar även att de ogärna återgår till livet igen och 

efteråt tycks personerna ha tappa rädslan för döden och de anser att döden inte betyder 

ett absolut slut.50 

 

Dessa personer har inte varit döda – utan nära att dö. Inte en enda cell i hjärnan har varit 

död. Minst 5 % av alla vuxna, enligt en amerikansk undersökning, har haft en regelrätt 

nära-döden-upplevelse i samband med att de varit nära att dö eller en liknande 

upplevelse, även om de inte varit nära döden.51 Andra undersökningar visar att det är 

upp till 20% av alla vuxna i befolkningen som haft en sådan upplevelse. Enligt Göran 

Grip behöver man inte ha en nära-döden-upplevelse i samband med att man är nära att 

dö, utan de kan komma vid andra tillfällen, t.ex. vid meditation52, sömnbrist, uttröttnad, 

barnafödsel, går på stan eller sitter på en bänk – utan synbar anledning.53 

 

Grip beskriver även 10 moment som kan ingå i en nära-döden-upplevelse. En person 

kan uppleva en eller två av momenten och de behöver inte ske rätt ordning. Andra kan 

uppleva alla. Detta gör varje upplevelse unik i ett sammanhang. Raymond A. Moody 

                                                 
48 Moody 2000:99 
49 Moody 2000:97-98 
50

nära-döden-upplevelser www.ne.se (11.09.16, 18.09.18) 
51 Moody 1996:21 
52 Van Gordon, William, Shonin, Edo, Dunn, Thomas J. Sheffield, David, Garcia-Campayo, Javier, 

Griffiths, Mark. D, 2018, Meditation-Induced Near-Death Experiences: a 3-Year Longitudinal Study 
53Göran Grip, Religion och Kulturdagen, 2010 och http://iands.org/about-ndes/key-nde-facts.html 

(11.12.05, 18.09.18) och Bianco, Simone, Sambin, Marco, Palmieri, Arianna. 2017, Meaning making 

after a near-death experience: the relevance of intrapsychic and interpersonal Dynamics 

http://www.ne.se/
http://iands.org/about-ndes/key-nde-facts.html
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beskriver däremot endast 9 moment.54 Jag kommer gå igenom dessa 9 längre fram i 

undersökningen. Dr. Melvin Morse påpekar att man inte behöver vara med om en 

fullständig NDU för att förvandlas av den.55 En fullständig NDU inkluderar alla 9 

moment. 

 

Det finns olika sorters NDU och jag har funnit tre olika genrer.  

1. Vanliga eller positiva NDU som jag gått igenom ovan och är den vanligaste 

formen av NDU och den bäst studerade. 

 

2. Negativa NDU, som bl.a. Dr. Barbara Rommer och pastor Howard Storm 

studerat. Negativa, eller mindre positiva NDU som de också kallas, är sällsynta 

om man tittar på statistik och läser berättelser, de flesta är positiva men det 

förekommer negativa NDU där personer ramlar in i en tunnel eller mörker, ser 

något som liknar Helvetet och upplever obehagliga händelser.56 

 

3. Barns NDU, som Dr. Kübler-Ross, Dr. P.M.H. Atwater, Dr. David Herzog och 

Dr. Morse forskar mycket om.57 Det som gör Barn NDU unika är att barn inte är 

kulturellt belastade och hunnit fundera över livet, döden och vad som händer 

efter döden på samma sätt som vuxna.  Moody berättar att barn så små som 6 

månader har samma moment som vuxna i deras NDU.58 

 

7.3  Den Tibetanska Dödsboken 

På originalspråk heter Den Tibetanska Dödsboken Bardo Thödol.59 Jag väljer att 

använda det svenska namnet för enkelhetens skull i denna uppsats. Denna bok kommer 

ifrån ”Det förbjudna kungariket” i Himalaya, Tibet och skrevs av okänd man på 700-

talet som kallas Padmasambhava eller Padma Sambhava, lotusblomman, som ska ha sitt 

ursprung i Pakistan eller Afghanistan. Boken har sitt ursprung i tibetansk buddhism med 

stark tro på reinkarnation, och boken anses vara genväg till ett bättre nästa liv. Padma 

                                                 
54http://www.near-death.com/experiences/experts03.html (12.04.01, 18.09.18) 
55 Morse 1996:16 
56http://www.near-death.com/storm.html (12.05.05, 18.09.18) 
57 Moody 1996:71,förmer information se Morse studie Near-Death Experiences in a Pediatric 

Population, 1985 
58 Moody 1996:61 
59Översätts “Befrielsen genom att Höra på Planet Efter Döden”, Evans-Wentz 2006:99 

http://www.near-death.com/experiences/experts03.html
http://www.near-death.com/storm.html
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Sambhava ansåg att den bok han skrivit kunde ses som farlig och gömde den långt 

borta, bland stenar. 600 år senare hittades den av Rigzin Karma Lingpa. 

 

Den Tibetanska Dödsboken ses som en guidebok eller karta över vad som händer i 

Bardo, stadiet mellan livet och nästa liv, d.v.s. döden. Och den sägs vara den enda bok 

som kan guida själen på en säker väg till ett nytt (bättre) liv.  

 

Den förste att översätta den var Walter Evans-Wentz år 1927, och idag finns den i de 

flesta bokhandlar världen över. Boken blev mycket populär 1964 då Timothy Leary 

översatte den och påstod att den beskrev en LSD-tripp. Boken finner man även i 

populärkulturen, den har dykt upp i Beatles låtar, Hollywoodfilmer och modedesign.60 

 

Med detta förklarat följer nu undersökningen. 

 

8. Att uppleva döden 
När är vi egentligen döda och är vi verkligen döda bara för att en läkare bestämmer det? 

Eller finns det något mer, bortom den fysiska döden? De flesta religioner verkar tro det 

och många människor, religiösa eller ej, verkar vilja tro det. Någonstans inuti 

människan finns en gnutta hopp om att döden inte är slutet. 

 

Jag kommer beskriva döden enligt Den Tibetanska Dödsboken och gemensamma 

nämnare i NDUs från IANDS hemsida innan jag gör jämförelsen och letar efter likheter 

och olikheter. 

 

8.1 Beskrivning av döden i Den Tibetanska Dödsboken 

 

Många religioner och kulturer beskriver vägar eller steg mellan livet och döden eller 

dödsriket. Några exempel är Pärleporten i kristendomen, Hels väg inom asatron/forn 

sed, vägen mot Hades i grekisk mytologi, vägen till dödsriket genom underjorden hos 

Mayafolket och vägen till dödsriket i Egypten. Döden i Den Tibetanska Dödsboken är 

en transformation mellan två världar och påminner om en väg från vårt nuvarande liv 

                                                 
60Information från History Channels Decoding the Past: The Tibetan Book of the Dead, Evans-Wentz 

2006:175-180 och Moody 2000:103-105 
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till vårt nästa liv. Denna transformation eller väg innehåller tre steg, bardos, som leder 

den döde till valet av nästa liv. Där finns det sju världar eller grader av Gyuma61 inne i 

Khorva62 som har formen av 7 klot i en planetarisk kedja. På varje sådant klot finns sju 

utvecklingskretsar och tillsammans ger dessa fyrtionio (sju gånger sju) aktiva 

existensplan. Den döde går igenom dessa precis som ett foster i magen, och utvecklas 

både fysiskt och psykiskt.63 Bardos fyrtionio dagar kan på samma sätt symbolisera De 

Fyrtionio Krafterna i De Sju Vokalernas Mysterium.64 Jag ska inte fördjupa mig i den 

esoteriska betydelsen utan jag övergår till att beskriva den Tibetanska vägen till 

återfödsel genom bardos. 

 

Den avlidnes kropp täcks med vita lakan och ingen får röra kroppen eftersom det är nu 

som själen lämnar kroppen och då får den inte störas.65 När liket plockas ut ur huset 

placeras en bild föreställande den avlidne på den plats liket var. Släktingar och vänner 

befinner sig i huset fram till begravningen och vid måltider ges även en portion till den 

avlidnes bild. Detta pågår under de fyrtionio dagar själen vandrar i bardos och 

uppläsning av Den Tibetanska Dödsboken sker av lamor eller munkar under tiden för att 

vägleda den döde rätt.66 

 

Det finns tre steg i bardos, mellanvärlden, och första är Chikhai Bardo som även kallas 

dödsögonblicket.67 När andningen upphört har livskraften sjunkit ned i Vishetens 

nervcentrum, som har sitt säte i hjärtat.68 Under detta stadium befinner sig den avlidne, 

som kallas Den Vetande eller Shespa69 i ett sömn- eller trancetillstånd.70 Den Vetande 

upplever nu det Primära Klara Ljuset eller det Klara Ur-Ljuset.71 Chikhai Bardo tar 

normalt ca 3-4 dygn och kan påskyndas av en hpho-bo som är en präst eller ”utdrivare 

av medvetandets princip”. Men även om hpho-bo lyckas före 4 dagar så kan det ändå ta 

                                                 
61 Tibetanska, på sanskrit Maya och betyder en illusorisk föreställning med direkt hänsyn till naturens 

fenomen (Brahmans shakti, den högsta anden) 
62 Tibetanska, på sanskrit Sangsara eller Samsara och betyder det universum vi varseblir med våra sinnen. 

Motsatsen är  Nirvana. 
63 Evans-Wentz 2006:105 
64 Evans-Wentz 2006:106 
65 Evans-Wentz 2006: 117 
66Evans-Wentz 2006:119 
67 Evans-Wentz 2006:128 
68 Evans-Wentz 2006:193, ett psykist nervsystem 
69 ”sinne” eller ”vetande”, d.v.s. sinnet i sin vetande eller varseblivande aspekt. 
70Evans-Wentz 2006:128 
71Evans-Wentz 2006:193 
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4 dygn innan den Vetande uppfattar att denne är död.72 När den Vetande väl förstått att 

denne är död, lämnar den sina släktingars sida, sin kropp och går in i Chönyid Bardo. 

 

Andra steget av bardo kallas Chönyid Bardo eller De fridfulla gudomligheterna. Från 

den första till den fjortonde dagen reciteras boken Chönyid Bardo.73 I detta stadium 

möter den Vetande det Sekundära Klara Ljuset.74 Nu är den Vetande medveten om att 

han är död och har vad som kallas böjelsernas tankekropp och börjar resan in i nästa 

värld.75 När den Vetande börjar mer och mer inse att han inte har någon kropp av kött 

och blod började han längta efter en och började därmed söka efter en. Men det sker inte 

problemfritt. I Chönyid Bardo möter den Vetande de fridfulla gudomligheterna bl.a. 

herren Vajrasattva som förenar sig med sin kvinnliga gemål Buddhalochana. De 

fridfulla gudomligheterna leder den Vetande mot paradiset, men de kan vara en fälla. 

Den Vetande ska akta sig för att inte fastna i en sensuell fantasi utan behålla fokus och 

uppnå upplysning. Efter detta tvingas den Vetande att möta de vredgade 

gudomligheterna, från den åttonde till den fjortonde dagen.76 Munkarnas böner och 

sånger leder den Vetande förbi flera gudomligheter; De Fridfulla, de Vreda, De 

Bloddrickande, de Månghövdade och Dödens herre.77 Den Vetande kan uppleva hemska 

saker hos de Vredgade, som att bli nedslagen och hackad i bitar, men kunskap från Den 

Tibetanska Dödsboken och munkarnas hjälp får den Vetande att inse att kroppen inte är 

fysisk och de förstår att gudomligheterna bara är illusioner.78 Den sista av dessa 

gudomligheter är Dödens herre, den mest skrämmande av dem alla. Dödens herre 

utvärderar den Vetandes gärningar, dess karma, med stenar. Vita stenar läggs i högen 

med goda gärningar och svarta stenar för onda gärningar. Den hög som är störst avgör 

om nästa liv kommer vara som deva: gudomlig i gudarnas värld, som asura: människa 

eller ett liv som djur, eller som preta: demon eller hungrigt spöke.79 Den Tibetanska 

Dödsboken spelar här en viktig roll och erbjuder en utväg från karmans dom, om den 

Vetande kan höra munkarnas böner kan den undslippa Dödens herres dom och 

illusion.80 

                                                 
72 Evans-Wentz 2006:118 
73Evans-Wentz 2006:119 
74Evans-Wentz 2006:202 
75Evans-Wentz 2006:209 
76Evans-Wentz 2006:242 
77Evans-Wentz 2006:264 
78Evans-Wentz 2006:264 
79Evans-Wentz 2006:273 
80Information från History Channels Decoding the Past: The Tibetan Book of the Dead 
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Den döde går tillslut in i det tredje bardo, Sidpa Bardo, som också kallas Övergången 

till återfödsel.81 Från och med den femtonde dagen och framåt reciteras tredje och sista 

boken Sidpa Bardo.82 I Sidpa Bardo upplever den Vetande många hemskheter, om 

karmas dom är sådan, och får uppleva dödens illusion med sorg och smärta. Ett ljus 

(lokas) kommer sedan lysa över den Vetande, och ljusets färg är avgörande för i vilken 

värld den Vetande kommer födas. Vitt från deva-världen, grönt från asura-världen, gult 

från människo-världen, blått från djur-världen, rött ifrån preta-världen och ett rökfärgat 

från helvetes-världen. Den Vetandes kropp tar sedan den färg som karma bestämmer.83 

Tillslut får den Vetande se älskande par och väljer därmed sina framtida föräldrar och 

återföds. Den Vetande kan i detta stadium förutse sin egen framtid genom att välja 

fördelaktiga föräldrar och därmed välja vilket liv den vill leva. Än en gång går den 

Vetande i en tunnel mot ett ljus men denna gång är tunneln ett sköte.84 Om den 

Vetande, innan denne inträder i återfödsels sköte, mediterar över det Klara Ljuset kan 

den komma ifrån återfödseln.85 

 

Nu med en klar bild av hur dödens väg ser ut i Den Tibetanska Dödsboken övergår jag 

till att göra en snabb jämförelse mellan Den Tibetanska Dödsboken och den Egyptiska 

dödsboken. 

 

8.2 Den Egyptiska Dödsboken 

Den Egyptiska dödsboken är precis som Den Tibetanska Dödsboken en guide till 

dödsriket.86 Båda böckerna innehåller många likheter som får en att misstänka en viss 

kulturell förnimmelse mellan dem.87 Prövningarna på vägen till det Egyptiska dödsriket 

och vägen genom Bardo påminner om varandra, med bl.a. möten med både gudar och 

demoner. I den Egyptiska mytologin måste den döde bli hjältemagiker för att klara sig 

igenom och nå fram till Osiris och domen. Även här blir hjärtats gärningar vägda och 

mätta. Om den dödes hjärta (samvete) väger mer än rättvisans gudinna Maats fjäder 

skall denne slukas av ett Honmonster, om den döde klarar sig får han bli en ande och 

                                                 
81Evans-Wentz 2006:129 
82 Evans-Wentz 2006:120 
83Evans-Wentz 2006:294 
84Information från History Channels Decoding the Past: The Tibetan Book of the Dead 
85Evans-Wentz 2006:297 
86Evans-Wentz 2006:43-44 
87Evans-Wentz 2006:100 
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röra sig bland gudar. Det finns även här en genväg för att bli fri från domen, genom rätt 

besvärjelse som hindrade hjärtat från att bekänna förbrytelser.88 I Evans-Wentz bok går 

det att läsa följande jämförelse: 

 

Och precis som de gammal egyptiska prästerna läste ur sin ”dödsbok” för ”statyn av 

Osiris”, läser de tibetanska lamorna ur Bardo Thödol för sin ”bild av den döde” – och 

båda skrifterna är varken mer eller mindre en vägvisare för den som skall färdas i rikena 

bortom döden.89 

 

I den Egyptiska panteonen finns flera gudaväsen som avbildas med djurhuvuden, ex. 

Horus med falkhuvud och Thoth med ibishuvud.90 Den Vetande träffar gudaväsen på 

sin resa genom Bardo som har kropp som människa och huvud av djur, bl.a. tiger-, räv-, 

björn-, skorpion- och fladdermushövdade.91 

 

Med detta förklarat övergår jag till att beskriva de gemensamma dragen i moderna nära-

döden-upplevelser. 

 

8.3  Gemensamma drag vid NDU 

Under denna rubrik kommer jag beskriva de gemensamma drag eller moment vid NDU 

jag hittar i den berättelser jag valt att studera av författaren Dannion Brinkley. Han 

berättar i detalj sin NDU i sin bok Räddad av Ljuset.92 Jag tänkte följa den upplevelsen 

tillsammans med de moment Raymond A. Moody beskriver och NDU berättelser från 

IANDS hemsida. Jag har valt att fylla detta stycke med en del citat för orden från 

berättelserna ger liv åt upplevelserna, de talar bäst för sig själv och jag har valt att inte 

översätta dem från engelska. Jag börjar med att gå igenom de 9 moment vid NDU som 

Moody sammanställt som jag kommer använda som grund. Och sedan väver jag in de 

berättelser jag fått ta del utav. 

 

1. Ett konstigt ljud. Ett surrande eller ringande ljud medan man har en känsla av att 

vara död.93 

 

                                                 
88 Willis 1999:55 
89Evans-Wentz 2006:122 
90 Willis 1999:54-55 
91Evans-Wentz 2006:259 
92 Se litteraturlistan 
93 Moody 1996:21-31, Moody 2000:27 och Morse 1996:16-20 
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2. Frid och smärtfritt. När människor dör kan de vara svårt skadade eller sjuka och 

uppleva stor smärta, men så fort de lämnar kroppen försvinner all smärta och de 

upplever frid.94 

 

Brinkley berättar att han slungades in i en stilla och fridfull värld av blått och grått. 

Han blev träffad av blixten och upplevde en enormt brännande smärta men så fort 

han slungats iväg försvann smärtan.95 

 

3. Ut-ur-kroppen upplevelse. Den döende har ofta en känsla av att de svävar ovanför 

sin egen kropp och tittar ned på läkare och sjukvårdare. De har en behaglig känsla 

och upplever sin andliga kropp som en levande energifält.96 

 

Brinkley berättar om hur han lämnade sin kropp och svävade ovan den. Han kunde 

se sin fru som försökte återuppliva honom. Han återvände till sin kropp men 

lämnade den igen och såg ambulanspersonalen som försökte återuppliva honom. 

Han inser att han är död och att det är hans egen kropp som ligger där.97 

 

En informant från IANDS säger: 

 

I was amazed to see myself looking down on my body that was lying crumpled and inert 

on the floor.98 

 

Och en annan uttrycker sig så här: 

 

My spirit rose above my body and looked down through a dark, silvery tunnel some 30-

40 feet above my body.99 

 

4. Tunneln och ljuset. När de lämnat kroppen upplever de döende att de dras in i ett 

mörker i en tunnel, i mycket hög hastighet, tills de kommer till en plats med ett 

                                                 
94 Moody 1996:21-31, Moody 2000:26-27 och Morse 1996:16-20 
95 Brinkley 2000:18-19 
96 Moody 1996:21-31, Moody 2000:31ochMorse 1996:16-20 
97 Brinkley 2000:18-21 
98http://iands.org/experiences/nde-accounts/752-intuitive-know-how.html (11.12.19, 18.09.18) 
99http://iands.org/experiences/nde-accounts/765-four-returns.html (11.12.20, 18.09.18) 

http://iands.org/experiences/nde-accounts/752-intuitive-know-how.html
http://iands.org/experiences/nde-accounts/765-four-returns.html
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strålande gyllene eller vitt ljus. Ibland rapporterar de att de känt sig rädda men inte 

att de är på väg till Helvetet eller att de föll in i ljuset.100 En informant berättar: 

 

My attention was drawn upward, out the top of my head into a tunnel of sort that had a 

bright light up in the air. I could feel myself beginning to go into the tunnel.101 

 

Ibland är detta ljus heltäckande och omringande, och ibland som en tunnel av ljus. 

Ljuset behöver inte alltid vara vitt heller. Det finns även personer som beskrivit 

tunneln ringlande som en snäcka som tillslut blev till ljus.102 Brinkley vet nu att han 

är död. I ambulansen ser han en tunnel formas, som kommer emot honom och han 

blir nyfiken och beger sig in i tunneln. Han hör klockor och ser ett mörker men 

upptäcker ett ljus längre fram. Han upplever ljuset som starkt men det varken 

bländar eller gjorde ont i ögonen.103 

 

5. Snabbt uppstigande mot himlen. Istället för en tunnel säger vissa att de färdas snabbt 

upp till himlen och tittar ned på jorden som om de vore astronauter i rymden. 

 

Olof Sundén beskriver hur han kommer till ett universum utan gränser där han får 

nycklarna, kunskapen, till universums gåta: 

 

En intensiv rotation, allt snabbare, allt mer outhärdlig i en för mig helt främmande miljö. 

Centrifugalkraften hindrar mig att andas, jag kvävs plågsamt.  Hela mitt jag samlas till en 

förtvivlad kamp mot denna rotation som jag inte rår på. Så slungas jag i bitar av 

naturkraften. Allt blir svalt, obeskrivligt skönt. Det biologiska livets smärt, dess hela 

vånda är redan oändligt långt borta. Jag är död.104 

 

Han beskriver ingen tunnel från livet till döden, men när han återvänder till kroppen 

förlorar han sin rörelseförmåga och drogs in i en tunnel, mot hans vilja, tillbaka till 

livet.105 

 

                                                 
100Moody 1996:21-31, Moody 2000:28-31ochMorse 1996:16-20 
101http://iands.org/experiences/nde-accounts/549-lifes-history-exploded-into-consciousness.html 

(11.12.19, 18.09.18) 
102 Morse 1996:63 
103Brinkley 2000:22 
104Morse 1996:29 
105Morse 1996:30-31 

http://iands.org/experiences/nde-accounts/549-lifes-history-exploded-into-consciousness.html
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6. Ljusfolket. När de väl är på andra sidan tunnel, eller uppstigit till himlen, möter de 

döende varelser som glöder med ett inre ljus. Ofta finner de avlidna släktingar och 

vänner där som välkomnar dem.106 

 

Brinkley berättar att han i tunneln kunde se en silverglänsande gestalt och när den 

närmade sig förnimmade han en stark känsla av kärlek. Ju närmare ljusvarelsen kom 

desto mer växte kärleken. Han tittade neråt och såg andra varelser, som var som 

honom själv, genomskinliga och skimrande, men de vibrerade på en lägre frekvens 

och det var obehagligt att titta på. Han tittade uppåt och såg fler som honom men de 

vibrerade på en högre frekvens och de strålade mer än honom. De var också 

obehagliga att titta på för då började han vibrera på deras höga frekvens.107 

 

Flera informanter beskriver att de mött släktingar och vänner, en beskriver det så 

här: 

 
I saw  my grandfather who died one year prior to this. He walked up to me and said, 

"Jeffrey, you are going to be fine, don't worry about anything." Then he gave me a hug.108 

 

Nästa så här: 

 

I was aware of the presence of a friend of mine that had died approximately 10 months 

previously. He was communicating to me that there was nothing to be afraid of.109 

 

En del möter släktingar de aldrig visste att de hade, som exempelvis en bror eller 

syster som dött innan dem. Denne informant berättar att han såg sin syster som dött 

under graviditeten mellan honom och hans levande syster. 

 

I also remember seeing my parents walking toward me. They were smiling and holding 

hands with a small girl. I have come to think that the child was the child they lost in a 

pregnancy between my sister and me.110 

 

                                                 
106 Moody 1996:21-31, Moody 2000:49-52ochMorse 1996:16-20 
107 Brinkley 2000:22-23 
108http://iands.org/experiences/nde-accounts/773-a-grandfathers-greeting.html (11.12.19, 18.09.18) 
109http://iands.org/experiences/nde-accounts/782-no-words-for-the-presence.html (11.12.20, 18.09.18) 
110http://iands.org/experiences/nde-accounts/764-journey-toward-god.html (11.12.20, 18.09.18) 

http://iands.org/experiences/nde-accounts/773-a-grandfathers-greeting.html
http://iands.org/experiences/nde-accounts/782-no-words-for-the-presence.html
http://iands.org/experiences/nde-accounts/764-journey-toward-god.html
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7. Ljusvarelsen. Efter att de mött Ljusfolket möter de ofta en Ljusvarelse, en stark 

andlig varelse, som ofta identifieras som Gud, Jesus eller någon annan religiös 

figur.111 Många informanter från IANDS beskriver detta och så här säger en: 

 

I was with someone who made me feel peaceful and safe. He took me to the recovery 

room and said, "You have to go back into your body."112 

 

Nästa informant säger: 

 

…Jesus appeared from it and stood before me.113 

 

Och en tredje uttrycker sig så här: 

 

Then I noticed two people standing in the right corner of the ceiling, a man and a woman. 

It didn't seem odd to me at the time. I was simply trying to figure out who these strangers 

were.114 

 

Brinkleys möte med ljusvarelsen var inte över. Han kände sådan kärlek ifrån 

varelsen att han insåg att ingen kunde älska honom så mycket som denne älskade 

honom. Han använder ordet ”han” när han beskriver ljusvarelsen men den var 

varken manlig eller kvinnlig.115 

 

8. Översyn av livet. Ljusvarelsen ger de döende en panoramisk översyn över allt de 

gjort i livet. De återlever alla handlingar och får en känsla och upplevelse av att de 

viktigaste i livet är kärlek.116 

 

Brinkley upplevde att ljusvarelsen omslöt honom och visade händelser ur hans liv. 

Han fick se hur han sårat andra. Han upplevde utifrån deras perspektiv, i deras 

kroppar, och fick känna den smärta han orsakat. Från barn han mobbat och slagit i 

skolan, till djur han skadat och militärtjänst, ändå var återblicken inte obehaglig. Sen 

kom en lugn paus och Brinkley fylldes av skuldkänslor, sorg och skam. Han tittade 

                                                 
111 Moody 1996:21-31, Moody 2000:52-57ochMorse 1996:16-20 
112http://iands.org/experiences/nde-accounts/674-above-the-table.html (11.12.20, 18.09.18) 
113http://iands.org/experiences/nde-accounts/731-scenes-recalled-thirty-years-later.html (11.12.21, 

18.09.18) 
114http://iands.org/experiences/nde-accounts/730-not-a-dream.html (11.12.21, 18.09.18) 
115Brinkley 2000:23 
116 Moody 1996:21-31, Moody 2000:57-64och Morse 1996:16-20 

http://iands.org/experiences/nde-accounts/674-above-the-table.html
http://iands.org/experiences/nde-accounts/731-scenes-recalled-thirty-years-later.html
http://iands.org/experiences/nde-accounts/730-not-a-dream.html
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på ljusvarelsen och förväntade sig en tillrättavisning eller kosmisk omskakning av 

hans själ. Men han upplevde bara ljusvarelsen kärlek och icke-dömande medkänsla. 

När ljusvarelsen drog sig undan försvann sakta all känsla av skuld och skam. Han sa 

sedan till ljusvarelsen att han skulle bli en bättre människa nu när han visste detta 

men samtidigt insåg Brinkley att han inte hade något liv. Han var död.117 Innan 

Brinkley återvände till kroppen reste han högre med ljusvarelsen, till Kristallstaden 

och fick uppleva visdomen i 13 lådor.118 

 

9. Motvilja att återvända. Ibland berättar Ljusvarelsen för den döende att denne måste 

återvända till livet. Andra gånger erbjuds de att välja själva. I båda fallen är de 

motvilliga till att återvända. De som väljer att återvända gör det endast för de inte 

vill lämna de som de älskar, som är kvar i livet, och återvänder till dem. Informanter 

berättar att de inte var klara med jordelivet och ville återvända.119 En av dem säger 

så här: 

 

I understood I had undertaken a risk of no return and with repentance asked to come back 

because I knew I had already crossed the threshold of death. In that place, everything was 

brighter, although still not so much. I felt that only the identity of the affections I had for 

my family on Earth, motivated me to come back to my body.120 

 

En annan informant ifrån IANDS säger: 

 

I found myself fighting, sort of like swimming backwards, to get back in my body. All of 

a sudden I was back in my body. It felt cold, damp and painful. For a moment, I was 

sorry that I had returned. I was angry at the nurses and doctors for bringing me back. 

However, I knew that I had done the right things.121 

 

En informant från The Lightworkers berättar att Gud knuffade tillbaka henne, efter 

sin andra bilolycka med voltande bil, och sa att: 

 

God wasn't ready for me yet.122 

 

                                                 
117Brinkley 2000,:24-34 
118Brinkley 2000:37-58 
119 Moody 1996:21-31, Moody 2000:69-74ochMorse 1996:16-20 
120http://iands.org/experiences/nde-accounts/751-guide-given-word-qintranscendentalq.html (11.12.20, 

18.09.18) 
121http://iands.org/experiences/nde-accounts/740-ethereal-tunnel.html (11.12.20, 18.09.18) 
122Lightworker 2 

http://iands.org/experiences/nde-accounts/751-guide-given-word-qintranscendentalq.html
http://iands.org/experiences/nde-accounts/740-ethereal-tunnel.html
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Men det finns även dem som frivilligt vill återvända trots att de upplever döden som 

härlig och vacker: 

 

I watched this dispassionately as I sensed that I was going up and away, further and 

further back from the scene, to a wonderful, cool, white-light place that was so beautiful, 

unlike anything I ever knew, before or since. It held for me a tremendous sense of peace 

and serenity, but then I realized what was happening and wordlessly said, "No, wait. Not 

now.”123 

 

Ljusvarelser beordrar Brinkley att återvända till jordelivet med den nya kunskapen och 

insikten. Brinkley vill inte återvända, han gillade den nya platsen och kände en kontakt 

med hela universum. Men med uppmaningar från ljusvarelsen återvänder han. Först 

kommer han till platsen innan tunneln och han ser sin kropp igen – på väg mot bårhuset 

med ett lakan över sig. Hans vän Tommy ber honom komma tillbaka till livet och den 

kärleken från Tommy och familjen drar ned Brinkley till kroppen. Väl i kroppen igen 

kom smärtan tillbaka från blixtnedslaget.124 

 

8.4 Förändrad efter NDU och ingen rädsla för döden 

Trots bestående och allvarliga skador är flera nöjda efteråt och fyllda av en frid. Många 

upplever en ökad kärlek, medkänsla, förändrad livsåskådning och förståelse för 

människor och hela världen.125 En informant säger följande:  

 

I became profoundly concerned about other people and humanity as a whole and that 

change has directed my whole life. I lost my fear of death, and pretty much all fear 

whatsoever.126 

 

Flera personer berättar att de känner att de tappat all rädsla för döden.127 De ser på 

världen med nya ögon och flera beskriver att de tappat allt intresse för det materiella 

och att det är nära och kära som är de viktigaste i deras liv. Fullkomlig livsglädje och att 

deras liv har fått ett djup, att döden är vacker, ett nytt liv med ökat intresse för 

                                                 
123http://iands.org/experiences/nde-accounts/735-unlike-anything-before-or-since.html (11.12.20, 

18.09.18) 
124 Brinkley 2000:58-60 
125 Bianco, Simone, Sambin, Marco, Palmieri, Arianna. 2017, Meaning making after a near-death 

experience: the relevance of intrapsychic and interpersonal Dynamics, 
126http://iands.org/experiences/nde-accounts/780-lost-all-fear.html (11.12.19, 18.09.18) 
127 Morse 1996:27 och Moody 2000:83 

http://iands.org/experiences/nde-accounts/735-unlike-anything-before-or-since.html
http://iands.org/experiences/nde-accounts/780-lost-all-fear.html
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filosofiska frågor och ett avstånd till självmord.128 Och en del kallar döden för “det 

riktiga livet”.129 Moody har gjort en lista på 8 vanliga förändringar: ingen rädsla för att 

dö, insikten att kärleken är viktig, en känsla av att stå i förbindelse med allting, 

förståelse för värdet av att skaffa sig kunskap, en ny känsla av kontroll, en känsla av 

annalkande hot, fördjupad andlig utveckling och att återvända till den ”verkliga” 

världen.130 Morse har ställt upp 4 kategorier av vanliga förändringar efter NDU: mindre 

dödsångest, paranormala förmågor, ökad livsglädje och högre intelligens.131 Några 

beskriver nya egenskaper i den paranormala kategorin, att de ser nya saker. Morse 

säger: 

 

Vi fann alltså att NDUarna hade fyra gånger så många verifierbara paranormala 

upplevelser som människor som inte haft en nära-döden upplevelse.132 

 

Han säger även: 

 

Det märkligaste var nog att paranormala och prekognitiva händelser inträffade mycket 

oftare för NDUare än för icke-NDUare.133 

 

Personerna säger att de vet hur människor tänker (telepati), de kan förutspå framtiden 

bl.a. via drömma och att de kan skicka healing. En del har en starkare gudstro efteråt, 

andra säger att de är mer andliga, en del ser andar och änglar. Flera beskriver att de 

”plockar ned” Gud från himmelen och säger att Gud finns på jorden, i människan och i 

kärleken. Dessa börjar eller fortsätter tro på Gud men på ett nytt sätt.134 En informant 

uttrycker det så här: 

 

So I'm different now, way different. I can see what people are thinking or feeling. I just 

see it and I'm never wrong.135 

 

En annan säger följande: 

 

                                                 
128 Morse 1996:82-86 och Moody 2000:79 
129http://iands.org/experiences/nde-accounts/741-found-but-lost.html  (11.12.20, 18.09.18) 
130 Moody 1996:45-46 
131 Morse 1996:45-47 och 78-81 
132 Morse 1996:109 
133 Morse 1996:212 
134 Från informanter från IANDS hemsida 
135http://iands.org/experiences/nde-accounts/799-nobody-ever-dies-we-just-change.html (11.12.20, 

18.09.18) 

http://iands.org/experiences/nde-accounts/741-found-but-lost.html
http://iands.org/experiences/nde-accounts/799-nobody-ever-dies-we-just-change.html
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My life will never been the same: praise God! This has created nothing but positive 

changes in my life, and marriage136 

 

Dr. Atwater menar att efter effekterna är det avgörande kriteriet på NDUns 

autenticitet.137 D.v.s. om en person inte förändrats efter en NDU var den inte en äkta. 

Atwater har ställt upp statistik om upplevelser och känslor under NDU. 69 % säger att 

de känner en överväldigande kärlek och 56 % har upplevt Gud, i motsats till att 19 % 

sett Helvetet och 0 % har upplevt Djävulen.138 

 

Till sist vill jag även nämna att det finns personer som anser sig ha blivit botade från 

allvarliga sjukdomar efter en NDU. Morse beskriver flera exempel av personer som 

anser sig ha blivit botade från olika sorters cancer, lunginflammation, scharlakansfeber 

m.m. och en person blev avgiftad från sitt drogberoende.139 Morse skriver: 

 

Under nära-döden upplevelsen frigörs stora mängder energi. Den energin skapas i 

personens inre och når sannolikt sitt maximum när upplevaren badar i ljuset. De flesta 

NDUarna är oförmögna att beskriva ljuset, men vad de ser är förvisso en eruption av 

energi, och den energin ger kraft åt deras liv.140 

 

Morse menar att dessa fantastiska fall kan bero på energi. Alla kroppar är som maskiner 

som drivs av energi, d.v.s. att det sker förändringar i kroppens elektromagnetiska fält.141  

Enligt Morse är det tydligt att människor förvandlas efter en NDU, framför allt de som 

upplevt ljuset.142  Han fortsätter: 

 

Denna energi fokuseras i den högra tinningloben som förändras av upplevelsen. 

Tinningloben påverkar i sin tur på ett genomgripande sätt andra strukturer i hjärnan och 

också det elektromagnetiska fält som omger kroppen. Den som haft en näradöden-

upplevelse ser kanske ut som vanligt efteråt, men hennes elektromagnetiska signatur har 

drastiskt förändrats.143 

 

                                                 
136http://iands.org/experiences/nde-accounts/771-speak-of-nde-when-given-opportunity.html (11.12.20, 

18.09.18) 
137 Morse 1996:24 
138http://www.near-death.com/experiences/evidence06.html (12.04.26, 18.09.18) 
139 Morse 1996:158-173 
140 Morse 1996:167 
141 Morse 1996:159-161 
142 Morse 1996:179 
143 Morse 1996:167 
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Inte alls helt olikt elchocksbehandlingar som ”rättar till” det elektromagnetiska fältet 

och kan bota psykoser, fobier och andra störningar.144 Forskare som Dr. Wilder 

Pennfield och Vernon Neppe styrker Morse teori om tinningloben. Dr. Pennfield 

beskriver att när han under en operation stimulerade tinningloben fick patienter en livlig 

förnimmelse av att de lämnade kroppen. Och dr. Neppe har funnit att förmågan att 

komma ihåg gångna händelser är knuten till tinningloben.145 En del tycker att 

fysiologiska förklaringar tar bort den religiösa eller mystiska upplevelsen.146 För att 

knyta ihop detta stycke vill jag avsluta med ett citat från Morse: 

 

…jag tror inte att denna fantastiska upplevelse blir förstörd av att bli förklarad och att 

kunna bli lokaliserad till hjärnan. När allt kommer omkring är vi människor. Alla 

mänskliga upplevelser måste behandlas och tolkas någonstans i människokroppen.147 

 

Nu vet vi hur döden beskrivs i Den Tibetanska Dödsboken och de gemensamma drag 

som finns vid en NDU därmed går jag över till att göra en jämförelse mellan moderna 

människors NDU och dödsvägen i den Tibetanska Dödsboken. 

 

 

9. En jämförelse – Slutsats  
 

Under denna rubrik kommer jag beskriva de likheter och olikheter som finns mellan 

människors NDU och Den Tibetanska Dödsbokens beskrivning och göra en jämförelse. 

Både Moody och Badham har gjort jämförelser mellan Den Tibetanska Dödsboken och 

moderna NDU, och jag hoppas jag kan med hjälp av deras ord gå ett steg djupare. 

 

Det första som händer är att den döende dör och lämnar sin kropp. Detta sker både vid 

moderna NDU och i den Tibetanska Dödsboken. Vad som händer rituellt runt kroppen i 

den fysiska världen varierar från människa till människa, även två personer som dör av 

samma orsak på samma sjukhus, samma tid och rum, kommer ha olika upplevelser 

p.g.a. den mänskliga faktorn som anhöriga och personal. Ritualen kring den avlidne i 

Den Tibetanska Dödsboken följer strikta regler och handlingar och samma texter läses. 

Och det är en olikhet som kan ha en effekt för de döendes NDU. Den döende lämnar sin 

                                                 
144 Morse 1996:166-167 
145 Morse 1996:176 
146Morse 1996: 215-216 
147 Morse 1996:176-177 
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kropp och kvar finns den fysiska kroppen, bunden till jorden, medan en astral eller 

mental kropp (själ) lämnar den fysiska för att sväva upp eller ut och i moderna NDU 

beskrivs ofta ett ljud och en känsla av att vara död. I Den Tibetanska Dödsboken 

beskrivs hur människans medvetande lämnar kroppen och blir kallad den Vetande, men 

inget ljud beskrivs. I båda fallen kan de avlidna se sin egen kropp och ibland vet de inte 

om att de är döda och kan verka förvirrade. 

När de döda har lämnat sin kropp och svävar ovanför eller utanför kan de även se sina 

anhöriga och förnimma deras oro, de kan se sjukvårdspersonal eller munkar. De kan 

röra sig fritt på ett annat plan. I Den Tibetanska Dödsboken beskrivs det hur den avlidne 

hör munkarnas reciterande som får den döde att inse att hen är död och ska ge sig av i 

ljuset. Vid moderna NDU får den avlidne inte denna vägledning och måste själva 

komma på det. De avlidna kan vara vilsna ett tag och bete sig som levande och försöka 

kontakta anhöriga. Först när de inser att de inte kan få kontakt förstår de att de är döda. I 

båda fallen är astralkroppen eller själen är hel och frisk och kroppsdelar som saknas, 

smärta eller sjukdom är borta.  

I Den Tibetanska Dödsboken beskrivs många gudomliga väsen som den avlidne möter. 

En del är vänliga, andra inte. Två moment i en modern NDU involverar väsen, 

ljusvarelser och en speciell ljusvarelse ofta förknippad med någon redan religiös 

föreställning, t.ex. Jesus, Gud, Buddha, änglar m.fl. En del personer är färgade av 

tidigare tro och upplever varelser förknippade med deras religion, barnatro eller 

gudomligheter från den kulturella bakgrund de har. Andra möter namnlösa och/eller 

ansiktslösa varelser eller någon gudomlig varelse från en panteon de inte kände till 

innan NDUn. En skillnad är att i moderna NDU möter ofta den avlidne släktingar och 

vänner, vilket inte beskrivs i den Tibetanska Dödsboken. En förklaring till detta är att de 

tror på reinkarnation och de döda anhöriga har även de gått vägen mot återfödsel. 

Vissa delar i Den Tibetanska Dödsboken liknar infernon och är mycket smärtsamma, ett 

element mycket sällsynt i moderna NDU. Negativa NDU delar de hemskheter som Den 

Tibetanska Dödsboken beskriver. Personer beskriver hur de ramlat ned i Helvetet, så 

som det beskrivs av Dante Alighieri, andra möter Djävulen, personifierad så som han 

beskrivs traditionellt som en mörkrets herre ofta med horn, och somliga har upplevelser 

där de faller ned i eller åker in i ett mörker vilket kan vara helvetiskt nog. 
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I Den Tibetanska Dödsboken finns 7 världar eller existensplan som lätt kan fresta till en 

jämförelse med Moodys 9 moment men de skiljer sig väldigt mycket åt, främst 

tidsmässigt då de 7 existensplanen tar 49 dagar. Moderna NDU varar sällan mer än 

några minuter. Det Första Ljuset som beskrivs i Den Tibetanska Dödsboken tar 3-4 

dagar och under denna tid kan det hända att den avlidne inte vet om att denne är död och 

det tar flera dagar till, nära 10 dagar, innan den avlidne ser det Sekundära Ljuset. I en 

modern NDU går de betydligt fortare och även om det kan ta lite tid för den avlidne att 

inse att hen är död så handlar det sällan om mer än några minuter och de ser ofta ljuset 

relativt fort och går vidare i sin upplevelse.   

En annan viktig olikhet är det ansvar som läggs på den avlidne. I Den Tibetanska 

Dödsboken förväntas den avlidne utföra de rätta handlingarna för att komma vidare mot 

nästa liv. Fokus och medvetenhet är nycklar för att besegra vredgade gudomar och nå 

upplysning. I moderna NDU finns inga förväntningar på den avlidne, som ofta upplever 

en fullkomlig kärlek och acceptans, och den avlidne har inte heller så mycket makt att 

påverka upplevelsen.  

Ibland i moderna NDU flimrar livet förbi i revy och den avlidne kan se sina handlingar, 

goda som mindre goda, och uppleva förlåtelse. I Den Tibetanska Dödsboken vägs den 

avlidnes handlingar i sten av Dödens herre. Än en gång är versionen i Den Tibetanska 

Dödsboken betydligt mer dramatisk än de upplevelser som beskrivs i moderna NDU.  

Här slutar likheterna. Den avlidne i Den Tibetanska Dödsboken ser nu ett tredje ljus och 

väljer sina framtida föräldrar och ser så tunneln som leder in i nästa liv. Tunneln finns 

även i modern NDU men i början av upplevelsen (moment 4), antingen som en väg ut 

ur kroppen och/eller en väg in i det första eller enda ljuset. Ibland beskrivs dock en 

tunnel tillbaka till kroppen när NDU är över i likhet med livmodern i Den Tibetanska 

Dödsboken mot nästa liv.  

Vad som sedan händer i moderna NDU är att den avlidne upplever en motvilja att 

återvända till jordelivet och kan behöva en knuff från andevärlden eller ljusvarelser för 

att den avlidna ska reagera och återvända. Och den som haft en NDU är ofta förändrad 

efteråt, men i Den Tibetanska Dödsboken finns det inget efter upplevelsen förutom 

nästa liv, som vi inte vet någonting om. 

Jag har främst hämtat information från flertalet andra forskare och försökt hitta och 

sammanställa deras likheter och erfarenheter. Denna uppsats är kan ses som en pusselbit 



 

30 

 

för att sprida förståelse över NDU och att det finns så många berättelser världen över 

som innehåller samma delar, som vi kan sen sätta in i ett historiskt perspektiv via Den 

Tibetanska Dödsboken, men även andra texter nämnda ovan. Jag har skapat en grund, 

ett underlag för framtida forskning inom ämnet. Uppsatsen är viktig bit av 

grundforskning, som är en unik och systematisk genomgång av likheter och skillnader 

mellan Den Tibetanska Dödsboken och moderna NDU. Uppsatsen är ett stöd för hen 

som vill fortsätta undersöka kulturella skillnader. Döden är något alla människor delar 

med varandra, det är något universellt. Ett problem som jag ser är att jag är betydligt 

mer begränsad i både tid och material. Bästa sättet för att fortsätta, fördjupa sig i detta 

fenomen skulle vara genom att titta på personer som inte färgats av kultur och religion, 

och då syftar jag främst på barn och blinda personer. Och precis som dr. Kübler-Ross 

behålla en skepsis och ett vetenskapligt tankesätt.  

 

10.Sammanfattning 

 

En nära-döden upplevelse (NDU) är då en människa varit nära att dö men återvänt till 

livet och sådana upplevelser har beskrivits sedan antiken. Vanliga fenomen vid en NDU 

är att person upplever att hen lämnar kroppen och ser sig själv utifrån, ser ett ljus eller 

ljustunnlar, möter avlidna släktingar eller vänner. Dessa personer rapporterar även att de 

ogärna återgår till livet igen och efteråt tycks personerna ha tappat rädslan för döden och 

de anser att döden inte betyder ett absolut slut. 

Hur beskrivs döden i Den Tibetanska dödsboken? Vad finns det för likheter och 

olikheter med moderna berättelser? 

Nyckelord som återkommer i denna jämförelse är tidsperspektivet och ansvaret. 

Kortfattat beskrivs döden i Den Tibetanska Dödsboken som en resa mot återfödsel. Där 

den döde går igenom flera olika stadier för att tillslut nå återfödsel och möta sina 

föräldrar i nästa liv. Versionen i Den Tibetanska Dödsboken är betydligt mer dramatisk 

än de upplevelser som beskrivs i moderna NDU.  

Tidsperspektivet skiljer sig markant mellan moderna NDU och Den Tibetanska 

Dödsboken. Resan som beskrivs i Den Tibetanska Dödsboken tar 49 dagar medan en 

NDU sällan är längre än några minuter. Första stadiet är Chikhai Bardo som även kallas 



 

31 

 

dödsögonblicket. Under detta stadium befinner sig den avlidne i ett sömn- eller 

trancetillstånd och det händer inte så mycket mer än att den avlidne upplever ett ljus. I 

moderna NDU ser den döde ofta här en tunnel av ljus, antingen som en väg ut ur 

kroppen och/eller en väg in i det första eller enda ljuset. Ibland beskrivs dock en tunnel 

tillbaka till kroppen när NDUn är över. 

Andra stadiet är det mest intressanta utifrån denna uppsats, Chönyid Bardo, eller De 

fridfulla gudomligheterna. Den avlidne är nu medveten om att hen har dött och hen 

möter olika figurer. Och det är här vi finner flest likheter med moderna NDU. I Den 

Tibetanska Dödsboken möter den döde främst övernaturliga väsen, både vänliga och 

elaka, medan i NDU möter den döde även avlidna släktingar, vilket inte beskrivs i Den 

Tibetanska Dödsboken. En förklaring till detta är att de tror på reinkarnation och de 

avlidna anhöriga har även de gått vägen mot återfödsel. Vissa delar i Den Tibetanska 

Dödsboken liknar infernon och är mycket smärtsamma, ett element mycket sällsynt i 

moderna NDU. Endast Negativa NDU delar de hemskheter som Den Tibetanska 

Dödsboken beskriver. 

En annan viktig olikhet är det ansvar som läggs på den avlidne, den döde blir prövad 

och dömd utefter sitt karma. I Den Tibetanska Dödsboken förväntas den avlidne utföra 

de rätta handlingarna för att komma vidare mot nästa liv. I moderna NDU finns inga 

förväntningar på den avlidne, som ofta upplever en fullkomlig kärlek och acceptans, och 

den avlidne har inte heller så mycket makt att påverka upplevelsen. Ibland i moderna 

NDU flimrar livet förbi i revy och den avlidne kan se sina handlingar, goda som mindre 

goda, och uppleva förlåtelse. I Den Tibetanska Dödsboken vägs den avlidnes handlingar 

i sten av Dödens herre. 

Största skillnaden är att personen efter en NDU överlevt, det är inte döden, det är en 

upplevelse av döden. Personen går inte vidare in i det tredje stadiet av bardo, Sidpa 

Bardo, tillslut återföds enligt Den Tibetanska Dödsboken och går igenom en tunneln 

som leder in i nästa liv. I moderna NDU inträffar tunneln ofta i början, som beskrivet 

ovan. Vad som sedan händer i moderna NDU är att den avlidne ofta upplever en 

motvilja att återvända till jordelivet och kan behöva en knuff från andevärlden eller 

ljusvarelser för att hen ska reagera och återvända. 
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11. Vidare forskning 

 

All god vetenskaplig forskning leder till fler frågor än den besvarar sägs det. Och ja, 

nog vaknade en hel del frågor. Vidare forskning skulle vara att göra djupintervjuer med 

flera som haft NDU från världens alla hörn och jämföra de upplevelserna med Den 

Tibetanska Dödsboken. Ett annat ämne som skulle vara intressant att fördjupa sig i är 

frågan: Är paranormala fenomen och upplevelser vanligare efter en NDU, eller är det så 

att personen i och med sin NDU börjat tro på det övernaturliga och därmed är mer 

uppmärksam på det paranormala? Är NDU en del av det Kollektiva Undermedvetna? 

 

Och med dessa ord avslutar jag denna uppsats. 
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