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Abstract 

 

This essey examines high school student’s religiosity and their views on religion. This view is 

later compared with the student’s description of their own faith. The essay uses a qualitative 

research method where the students are given open questions which they answer freely. The 

answers are then analyzed by attribution theory, knowledge sociology and the theory of late 

modern religiosity. This essey shows that students are very inconsistent in their presentation 

of what they believe compared to how they define their faith. Students also tend to have little 

confidence in the institutionalized religions and authorities; this gives them an individualized 

transcendent view on the world. This worldview that is generally influenced by external 

factors consists of religious influences from many cultures and religions that are mixed 

together into a personal faith. 
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1. INLEDNING  

 

Hur ser man på religiositet i ett sekulariserat land? Sverige anses av många vara det mest 

sekulariserade landet av alla, inte bara i den bemärkelsen att stat och kyrka gått skilda vägar 

utan även när det gäller befolkningens enskilda religionsutövande. I en undersökning från 

Gallup World poll toppar Sverige listan om hur stor misstron är gentemot religiösa 

institutioner och dessutom är vi det land med minst antal kyrkobesök.
 1

 Det finns forskning 

som visar att svenskar trots detta präglas av en tillsynes protestantisk mentalitet kan möjligen 

förklaras med att andra institutioner kan ha tagit över budskapet som de fortsätter att sprida.
2
 

Vad tror då folk i Sverige på om de inte är religiösa? I det här arbetet försöker vi utröna vad 

gymnasieelever i Sverige tror på och vad de har för syn på religion och religiositet. Är det 

verkligen så att svenskar är trolösa eller kan det vara så att de helt enkelt inte ser sin tro som 

tro? Det sekulära tycks i Sverige vara normen och med detta i åtanke frågar vi oss om inte den 

sociala påverkan i elevernas närhet kan ses som en avgörande faktor i hur ungdomar i Sverige 

ser på religiositet och tro. Kan tankar som i många fall skulle kategoriseras som religiösa 

”sekulariseras” för att bättre passa in i normen? Vad tror alltså svenska ungdomar på och 

varför tror de som de tror? Detta kommer att ligga som fokus i vårt arbete. 

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

 

Det problem som huvudsakligen kommer att ligga som grund till detta arbete är huruvida 

uppfattningen om att ungdomar i Sverige tenderar att inte tro på någonting verkligen speglar 

verkligheten. Är det verkligen så att svenska ungdomar inte har religiösa tankar eller kan 

förklaringen ligga i att man inte uppfattar sin tro som tro? 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.gallup.com/poll/13117/Religion-Europe-Trust-Filling-Pews.aspx Hämtad  13-11-12 15:00 

2
 Norris, Pippa. & Inglehart, Ronald., Sacred and secular: religion and politics worldwide, 2nd ed., Cambridge 

University Press, Cambridge, 2011 s17 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med denna uppsats är att belysa gymnasieelevers syn på religion och religiositet, samt 

de sociala faktorer som inverkar på dessa föreställningar.  

De frågeställningar vi har formulerat är: 

 Hur resonerar eleverna i årskurs tre på gymnasiet kring religion och religiositet? 

 Hur korrelerar elevernas uppfattning om religion och religiositet med deras egen tro? 

 Hur kan elevernas resonemang förklaras och förstås? 

 

1.3 TIDIGARE FORSKNING 

Ulf Sjödin genomförde 1999, med hjälp av gymnasielärare i fyra svenska städer, en 

enkätundersökning av 622 gymnasieelevers syn på religiositet och religion. Sjödin 

intresserade sig för en tidigare nationell undersökning där ungdomar svarat signifikant 

annorlunda i fråga om intresse av transcendenta frågor gentemot det äldre segmentet och där 

lades grunden till undersökningen. Undersökningen visar hur gymnasieelevers exponering av 

nya religiösa rörelser attraherar fler anhängare än den traditionella religionen. Ur detta 

problematiseras religionsdefinitioner och Sjödin klargör hur stora skillnader kan bli beroende 

på vald definition. Anmärkningsvärt är att 9 av 10 ungdomar i studien anammar en tanke på 

ett liv efter döden. Nästan lika stor procentsats menar att det heligaste som finns är livet i sig. 

Sjödin påvisar också hur individuell religionen uppfattas av gymnasieeleverna.
3

 Vi 

intresserade oss för det ovan nämnda och framförallt det sistnämnda om de individualiserade 

transcendenta tankarna och ville undersöka dem grundligare.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Sjödin, Ulf, Mer mellan himmel och jord?: en studie av den beprövade erfarenhetens ställning bland svenska 

ungdomar, Verbum, Stockholm, 2001 
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2. METOD 

 

Vi ämnade belysa elevers tankar och förståelse för ett fenomen och använde oss således av en 

kvalitativ intervju som metod.
4
 Därav fick uppsatsen en fenomenologisk utgångspunkt vilket 

innebär att människors handlingar är meningsfulla ty dess sociala verklighet rymmer en 

mening.
5
  Fenomenologisk forskning utmärker sig genom att den har som utgångspunkt att 

bryta ur det mest väsentliga ur ett fenomen från dem som upplevt det 
6
.  Vidare framställs den 

fenomenologiska forskningen som en metod för att förklara och förstå ett fenomen ur 

aktörernas perspektiv samt att beskriva dess subjektivt upplevda verklighet
7

. I denna 

undersökning karaktäriseras fenomenet av elevernas upplevda religiösitet och således valde vi 

en fenomenlogisk utgångspunkt. Utöver det har vi använt oss av meningstolkning, detta då det 

gett oss en möjlighet att gå utöver respondentens svar för att utveckla relationer och strukturer 

som inte uppenbart har framträtt ur svaren
8
. 

 

För att uppfylla syftet med uppsatsen samt besvara frågeställningarna på bästa sätt valde vi en 

semistrukturerad intervjuteknik. Det innebär att forskaren i intervjun använder sig av fåtalet 

frågor som respondenterna får svara fritt på.
9
 Metoden har till sitt tillvägagångssätt flera 

likheter med ett vanligt samtal, men har som professionell intervjuteknik ett tydligt syfte att 

utvinna kunskap i mötet mellan forskaren och respondenten. Den semistrukturerade 

intervjutekniken ger möjlighet att ändra ordningen på frågorna i de olika intervjuerna om 

respondenternas svar ger incitament för att det ska ske, annars följs intervjuguiden.
10

  

                                                 
4
 Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund; 2002  s 17 

5
 Bryman, Alan. & Nilsson, Björn. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber ekonomi, Malmö; 2002 s 27-30 

6
 Fejes, Andreas. & Thornberg, Robert. Handbok i kvalitativ analys.Liber Stockholm ;2009 s 106-112 

7
 Kvale, Steinar. & Brinkman, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund; 2009 s 42 

8
 Ibid. S 223 

9
 Bryman, Alan. & Nilsson, Björn. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber ekonomi, Malmö; 2002  s 127 

10
 Kvale, Steinar. & Brinkman, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund; 2009 s 42-50  
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Trots att intervjuer med fenomenologisk karaktär uppfattas – som tidigare nämnts – likt ett 

vanligt samtal så finns det flera distinktioner då hela intervjun och mötet präglas av en 

maktassymmetri mellan forskaren och respondenten. Den förstnämnde besitter kompetens 

inom det valda forskningsområdet och väljer både tillvägagångssätt samt vad som ska 

undersökas – utöver det har forskaren möjlighet att tolka respondentens svar och rätt att välja 

vad som till slut hamnar i rapporten.
11

  Vi väljer att ta hänsyn till den tidigare nämnda 

maktassymmetrin och intervjuar därför respondenterna enskilt. Detta då vi inte vill frammana 

en ännu starkare assymmetri - speciellt då vårt undersökningsområde kan uppfattas som både 

privat och känslig. Vi tar båda del av varandras inspelade intervjuer och transkriberingar. 

  

2.1 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

 

Studien avgränsades till omfatta gymnasieelever i årskurs tre då de har läst mest religion. Vi 

frågade elever i fyra olika klasser i årskurs tre på gymnasiet och lade en minimumgräns på tio 

respondenter för att få ett rikt och varierat material. Vi fick elva svar från elever som ville 

vara med och det blev därav en blandning av homogent urval och därefter ett 

bekvämlighetsurval.
12

 Vi valde att endast fråga elever i samhällsorienterade klasser för att 

minska risken att vårt arbete skulle få formen av en jämförandestudie.  Således har vi inte lagt 

något fokus på att försöka få jämt antal pojkar eller flickor och inte heller har vi gjort någon 

medveten avgränsning av religiös tro eller kulturell uppväxt. Det visade sig dock att samtliga 

respondenter har växt upp i Sverige med svenskfödda föräldrar. Genusaspekten har vi valt att 

tackla genom att ge samtliga respondenter (pojkar och flickor) kvinnliga namn i vår uppsats. 

Urvalet gjorde att gruppen av respondenter innehöll få pojkar och för att garantera dem 

anonymitet enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer har vi valt att koda deras namn. Då vårt 

syfte inte varit att jämföra skillnader mellan könen och dessutom undviker vi även på detta 

sätt att läsaren ska tolka de olika respondenternas svar olika. Enlig Jan Einarsson tycks detta 

nämligen vara ett problem då människor världen över tenderar att tillskriva pojkar större 

färdigheter gentemot flickor som istället nedvärderas.
13

 Att detta fenomen inte bara hörde 80-

talet till styrks dessutom i en senare undersökning från 2004 av Lisa Gottschalk på Södertörns 

                                                 
11

 Ibid, s 48-50 
12

 Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok, Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU), Stockholm, 2013 

http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Utvardering-av-metoder-i-halso-och-sjukvarden--En-handbok/ 
13

 Einarsson, Jan, Två roller söker sina egenskaper: en pilotstudie', Könsroller i språk. 3., 1979 S. 3-17, 
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högskola där skillnaden mellan läsarnas tolkningar dessutom hade ökat.
14

 En övrig anledning 

till att respondenterna fått kvinnliga namn är på grund av språkliga fördelar som läsvänlighet. 

Respondenterna åtskiljs också lättare än om de benämnts med siffror eller annan kodning. 

 

2.2 INTERVJUAREFFEKT 

 

Respondenternas svar under en intervju kan påverkas av flertalet faktorer som exempelvis 

forskarens sociala bakgrund, kön, ålder, etnicitet och utbildning. Svaren kan te sig olikt 

genom att de skalas ned på grund av ovan nämnda faktorer alternativt kan respondenten 

påverka svaret för att försöka framstå som bättre – eller ”svara rätt” efter vad respondenten 

tror att forskaren vill höra – detta definieras som intervjuareffekt. Effekten är kontextuell och 

subjektivt konstruerad efter respondentens preferenser och förutfattade meningar om 

forskarens attribut, egenskaper och bakgrund. Genom att förstå effekten kan forskaren genom 

sitt agerande minimera densamma. Detta görs genom att inta en försiktig och neutral 

inställning – vilket ska ske både i val av klädsel samt i mötet med respondenten. Även under 

själva intervjun ska forskaren inta ett aktsamt och opartiskt förhållningssätt för att minimera 

intervjuareffekten.
15

 Även frågornas utformning kan påverka respondentens svar, detta kan 

tyckas vara en självklarhet men har också ett stort värde då det ger forskaren en tydlig 

indikation att intervjuguiden och frågorna måste vara väl genomtänkta ty ledande frågor 

påverkar respondenten att svara som författaren vill och/eller förutspått. Respondenten ska 

också få frågor som är entydiga och utan negationer för att på det sätt minska missförstånd.
16

 

   Vi har aktivt arbetat för att undvika intervjuareffekten i de ovan beskrivna 

tillvägagångssätten. Vi tog till oss av rekommendationerna hur en bra intervjufråga ska 

utformas och undvek således ett byråkratiskt och komplicerat språk ty det är ineffektivt i 

sökandet av ändamålsmässiga svar. Vi har också anammat tanken att en bra fråga ska bidra 

tematiskt till en kunskapsproduktion inom vårt valda område samt dynamiskt i intervjun.
17

 

 

 

                                                 
14

 Gottschalk, Lisa. ”Gunnar eller Gunilla”- 29 år senare: En jämförande undersökning om hur formell text 

värderas utifrån kön. Södertörns högskola, 2004. 
15

 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Lund, Studentlitteratur 2009 s  
16

 Bryman, Alan. & Nilsson, Björn. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber ekonomi, Malmö; 2002 s 127-129 
17

 Kvale, Steinar. & Brinkman, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund; 2009 s 42 
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2.3 INTERVJUGUIDE 

 

Vi utformade vår intervjuguide och intervjufrågorna på ett tematiskt sätt utifrån vår teori, 

valda definitioner samt beskrivna begrepp. Vi använde oss av flertalet frågor för att på bästa 

sätt få med en rik och varierad information. De tematiska frågorna samt våra intervjufrågor 

skrevs för att underlätta det senare arbetat med att analysera svaren. Därav utformade vi 

frågorna efter det teoretiska ramverkets innehåll och samtidigt anpassat frågorna gentemot 

syftet och frågeställningarna. Förenklat har vi kategoriserat frågorna efter de kategorier som 

vi använt oss av i teoriavsnittet. Vi har valt att ordna frågorna från profant till heligt för att 

respondenterna inte ska anpassa sina svar som de lättare kunnat göra om de inledningsvis 

frågat dem om de ser sig själva som religiösa eller inte. 

 

 2.4 DATABEARBETNING 

 

Inspelning av intervjuerna och den efterkommande transkriberingen har skett fortlöpande och 

vi har därefter, som tidigare nämnts, använt oss av en fenomenologisk ansats med 

meningstolkning vilket innebär att vi utvann det centrala ur respondenternas svar och lät 

exempelvis omsägningar, stakningar och allmänt prat utebli. Utformningen av 

intervjufrågorna gjordes med bakgrund ur våra teoretiska utgångspunkter, således tolkades 

respondenternas svar mot teorin. De teoretiska utgångspunkterna har legat till grund för vår 

analys av intervjuerna. I de citat från respondenterna som återfinns i kapitel fyra har vissa 

mindre korrigeringar skett – endast för att förenkla läsningen. Exempelvis har tvekande, 

upprepningar och dylikt korrigerats om detta inte påverkat resultatet. 

 

2.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och dessa ligger till grund för våra etiska överväganden.
18

 

                                                 
18

 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 2013-11-12 13:35) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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 Nyttjandekravet – De uppgifter som samlats in kommer endast att användas till 

uppsatsen 

 Informationskravet – Eleverna hade full information om deras rättighet att inte behöva 

svara på frågor samt avbryta intervjun om det så ville 

 Konfidentialitetskravet – Samtliga respondenter blev garanterade anonymitet samt att 

utomstående inte ska kunna identifiera dem 

 Samtyckeskravet – Samtliga elever har frivilligt ställt upp 

Vi gick ut i klasser och informerade kort om vår uppsats och att vi behövde respondenter, där 

klargjorde vi också tydligt att det var helt frivilligt och att de inte bedöms efter sina svar. Vi 

gav dem våra kontaktuppgifter efter informationen och därför gjorde de ett aktivt val att vara 

med i undersökningen genom att kontakta oss. 

 

2.6 GENOMFÖRANDE 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas skola under en och samma dag. För att 

minimera maktasymmetrin bokade vi två lokaler bredvid varandra och genomförde 

intervjuerna enskilt. Det var ett klassrum samt ett större grupprum bredvid. Intervjuerna 

spelades in med våra telefoner som placerades på bordet bredvid intervjuguiden, och i de fall 

där respondenterna ville så bjöd vi dem på fika. Inledningsvis presenterade vi oss för 

respondenterna och började med att tala om allmänna saker för att minimera spänningen som 

kan uppkomma när man under en intervju blir inspelad. Trots vår ringa erfarenhet anser vi att 

intervjuerna gått mycket bra. Vi hade talföra respondenter, vilket underlättade intervjuerna. Vi 

har dock i efterhand, vid transkriberingen men också analysen, funnit att vissa följdfrågor 

kunde ha utvecklats mer. Det centrala har ändock framkommit och med tanke på tidsaspekten, 

när eleverna ställde upp på sina raster, så kan inte allt undersökas grundligt. Intervjuerna 

varierade mellan 24 och 35 minuter, vilket berodde på respondenternas varierande förmåga att 

utveckla svaren. 
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2.7 KRITIK MOT KVALITATIV METOD 

 

Den kvalitativa metoden får ofta utstå kritik för att vara en ickevetenskaplig metod som är 

både subjektiv och snedvriden. Just subjektiviteten är en återkommande punkt för kritik där 

kritikerna trycker på att tolkningen av forskningresultatet från olika läsare underminerar 

validiteten med just dess subjektiva intryck.
19

 Men inte bara läsaren utan också forskarens 

subjektivitet skadar undersökningen genom ledande frågor och intervjuareffekt enligt 

kritikerna.  

2.8 REFLEKTIONER ÖVER FORSKNINGSPROCESSEN 

 

Intervjuerna återspeglar endast elevernas egna uppfattningar. Det går således inte att korrekt 

återge exempelvis den faktiska sociala påverkan som förekommit angående elevernas tro. 

Resultatet grundas i respondenternas spontana svar, detta innebär att eleverna anpassat sina 

svar mot vad de tror att vi som lärarstudenter i religion vill höra, eller utelämnat någon 

information som skulle kunnat påverka resultatet. Människor anpassar förvisso alltid sina svar 

i interaktion med andra. Vi har som ovan nämnt ansträngt oss för att minimera vår påverkan 

samt tagit hänsyn till att svaren är subjektiva och utifrån det analyserat vårt resultat. Dessutom 

var vår uppfattning att respondenterna var ärliga och gav öppna svar. Det går inte heller att 

utvinna ett resultat med statistisk signifikans ur uppsatsen då underlaget inte motsvarar 

kvantitativa krav. Då detta inte är vårt syfte så anser vi oss kunna bortse från detta. Ingen av 

våra respondenter har växt upp i ett land med någon annan dominerande religion än 

kristendomen och därför kan inte vårt resultat appliceras på invandrade ungdomar från andra 

kulturer, däremot har vi nu elva respondenter som lättare kan analyseras och risken för att 

arbetet övergår i en jämförande studie mellan olika kulturer minimeras. 

Undersökningsområdet är komplext vilket gör det svårundersökt och det finns alltid en risk att 

vi missat något med en eventuellt utebliven följdfråga. Dock utgår vi från den teori vi tidigare 

nämnt och således har vi ansträngt oss för att inte missa något väsentligt. Slutliggen vill vi 

tydliggöra att vi såväl under intervjuerna som under bearbetningen och analysen varit 

uppmärksamma mot att kunskap inom ett område inte följaktligen måste innebära att man tror 

på detta.  

                                                 

 
19

 Närvänen, Anna-Liisa, När kvalitativa studier blir text, Studentlitteratur, Lund, 1999 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Vad är egentligen religion och religiositet? Detta är en fråga som inte är enkel att besvara. Det 

finns många definitioner och delade meningar, i arbetet nedan kommer vi att undersöka både 

gymnasieelevers egen religiositet och hur de ser på religiositet och religion i allmänhet. För 

att vi i vår uppsats ska vara tydliga och konsekventa är det väsentligt att vi definierar nedan 

förklarade termer. Dessa definitioner tjänar endast sitt syfte i att belysa hur vi ämnar använda 

termerna. 

 

3.1 RELIGIONSDEFINITION 

 

 De vanligaste definitionerna av religion är antingen substantiella eller funktionella. Det 

innebär att de antingen beskriver vad religion innehåller (substantiell) eller vad religion har 

för funktion för individen eller samhället (funktionell). Det finns fördelar och nackdelar med 

båda dessa definitioner. En substantiell definition är ofta mera avgränsad än en funktionell 

t.ex. ”Religion är tro på andliga väsen”
20

. Problemet är att denna definition tenderar att blir 

för smal och därför utesluts vissa saker som enligt andra definitioner klassificeras som 

religiösa. Gudlös buddhism faller inte särskilt tydligt in under den definitionen. En funktionell 

religionsdefinition är ofta bredare och alla ”religioner” kan i regel inkluderas i en sådan 

definition. Exempel på en funktionell definition är ”Religion är det sätt varpå människan 

söker mening med sitt liv”.
21

 Definitionen utesluter inga ”religioner” men problemet här är att 

nästan vad som helst kan räknas som religion enligt den funktionella definitionen. Barn, 

familj och fotboll skulle alla kunna räknas till religion eftersom att det för många ger dem 

mening med livet. 

 I den här undersökningen har vi valt att använda oss av en substantiell religionsdefinition. En 

sådan passar mycket bättre ihop med vår undersökning eftersom att man med den kan göra 

någon typ av avgränsning. Med en funktionell religionsbeskrivning riskerar nämligen – som 

ovan nämnt - idrott och vänner att ingå i religionsbegreppet. Den definition vi valt att använda 

oss av lyder: 

                                                 
20

 Encyclopedia of Religion and Society http://hirr.hartsem.edu/ency/Tylor.htm Hämtad 13-11-13 15:00  
21

 Geels, Antoon, Wikström, Owe, Hermanson, Jan & Junus, Petra, Den religiösa människan: en introduktion till 

religionspsykologin, 5., kraftigt omarb. utg., Natur och kultur, Stockholm; 2006 s.19 
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Religion är en mänsklig respons på en verklighet som uppfattas som transcendent. 

Detta är en bred substantiell beskrivning som förhoppningsvis innefattar de uttryck av 

religiositet som vi hoppas få analysera.  

 

3.2 PSYKOLOGISKT STUDIUM AV RELIGION 

 

Den i ovan stycke nämnda mänskliga responsen kan förklaras och förstås med hjälp av 

religionspsykologin – dock inte med enkelhet då mångfalden och de mångdimensionella 

delarna av religiositet ökar. Bland annat på grund av människors tendens att resa mer och då i 

mötet med nya kulturer, migration och invandring spär på det ytterligare tillsammans med nya 

livsåskådningsmässiga intressefält. Detta bidrar till att vid sidan av de gamla religionerna – 

kristendom, buddhism, islam, judendom och hinduism – så växer en ny ökad privatiserad 

religiositet fram. Den senmoderna religiositeten kännetecknas av: 

1. Att den sällan refererar till en utomjordisk kraft – snarare är det själen eller 

människans inre som sägs vara en kraftkälla, 

2. Att individen plockar ur de andliga traditionerna som finns, men gör det på sina egna 

villkor, varför fokus ligger på den privata erfarenheten och inte på en institutions eller 

kyrkas officiella sanktion, 

3. Att man blandar element ur skilda traditioner, utan att ta hänsyn till om de hör 

samman eller inte, man kan exempelvis tro både på reinkarnation, på Jesus och 

indiansk mytologi samtidigt, 

4. Att man betonar växt, styrka och andlig förändring varför relationen mellan 

psykologisk teknik och andlig fördjupning är nära och 

5. Att man är likgiltig eller ”otrogen” i förhållande till religiösa institutioner.
 22

 

De psykologiska vetenskaperna har, likt den senmoderna religiositeten, förändras från en 

kunskapssyn som försökt avslöja den realitet som funnits ”därute” till en syn där psykologin 

snarare grundas på sociala överenskommelser och formaliserade konstruktioner som metod 

för att undersöka och betrakta människors upplevelsevärldar.
23

 

 

                                                 
22

 Geels, Antoon, Wikström, Owe, Hermanson, Jan & Junus, Petra, Den religiösa människan: en introduktion till 

religionspsykologin, 5., kraftigt omarb. utg., Natur och kultur, Stockholm, S 16-18 
23

 Geels S 16-18 
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3.3 SPIRITUALITET, ANDLIGHET & RELIGIOSITET 

 

Spiritualitet eller andlighet är ett relativt komplext begrepp. Att en troende inom någon av de 

institutionaliserade religionerna skulle vara spirituell ifrågasätts inte generellt. Men måste 

man vara troende inom en explicit religion för att vara spirituell? Vad är då spiritualitet 

egentligen? Olika forskare har förklarat detta på liknande men inte helt identiska sätt. I Geels 

och Wikströms bok ”Den religiösa människan” kan vi läsa att Jan D Sinnott beskriver 

skillnaden mellan spiritualitet och religion på följande sätt. 

Spiritualitet är: 

…människans personliga relation till det heliga eller transcendenta, en relation som sedan 

genomsyrar andra relationer och meningen med ens eget liv. Spiritualitet kan möjligen innesluta 

livssyner, dogmer och övningar som delas med vilken som helst subkultur. 

Religion är: 

…övningar och trosföreställningar som är relaterade till ett särskilt system av dogmer. Religion 

kan vara det yttre tecknet på en spirituell orientering, eller helt enkelt en uppsättning av kulturellt 

sammanhängande övningar, trosföreställningar och vanor. 
24

 

I Alan Aldridges Religion in the Contemporary World, nämns Roofs mera kortfattade 

beskrivning. Enligt denna definition är en andlig värld ”a basis of unity, invoked positively as 

a basis of self-identity, whereas the term religious is used often as a counter-identity for 

clarifying who they are not”
25

 I dessa både definitioner ser vi att ett huvudsakligt 

användningsområde för begreppet spiritualitet är att avskilja detsamma från 

religionsbegreppet. Med andra ord beskriver spiritualitet en religiositet utan religion. Där 

kommer vi även in på begreppet Beliving without belonging som är återkommande i 

diskussioner kring spiritualitet och begreppet beskriver såväl Aldridges som Geels och 

Wikströms definition av spiritualitet. De sistnämnda beskriver tre viktiga särdrag för 

spiritualiteten, det första är en avgränsning gentemot den institutionaliserade fromheten, det 

andra är att det hör lekmännen till och för det tredje är spiritualiteten funktionell – man önskar 

en andlighet som fungerar för att uppnå mål och skapar mening i livet. 
26

,
27

  

Dessa definitioner sammanflätar den senmoderna religiositeten och attributionsteorin i 

nästkommande stycke. Forskare är inte helt överens om en oomkullrunkelig definition av 

                                                 
24

 Geels, Antoon, Wikström, Owe, Hermanson, Jan & Junus, Petra, Den religiösa människan: en introduktion till 

religionspsykologin, 5., kraftigt omarb. utg., Natur och kultur, Stockholm 2006 S 395-399 
25

 Aldridge, Alan, Religion in the contemporary world: a sociological introduction, 3. ed., Polity, Oxford; 2013. 

S191 
26

 Geels 2006 s 398-403 
27
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spiritualitet eller dess likheter/skillnader med andlighet och religiositet. Av den anledningen 

använder vi dessa tre begrepp som synonymer i uppsatsen.  

 

3.4 SENMODERN RELIGIOSITET 

 

Ur vår teori har vi fokuserat på den senmoderna religiositeten som kännetecknar den nyare 

privatiserade religionen. Som går att läsa under rubriken ”Psykologiskt studium av religion” 

finns vissa definitioner som all senmodern religiositet kan appliceras på. Vi har tagit ut dessa 

för att analysera elevernas religiositet/spiritualitet. Exempelvis kopplas själen till den första 

punkten i teorin som klargör dess signifikans, en annan punkt i vår teori klargör hur den 

senmoderna religiositeten plockar ut andliga traditioner ur olika religioner – därför har vi tagit 

ut de vanligaste transcendeta inslagen i dem. Med betoning på det individuella så har vi valt 

bort relationer till religiösa ledare eller liknande. Nedan kommer en kortare introducering av 

dessa begrepp.  

 

KARMA 

 

Karma är lagen om orsak och verkan som upprätthåller rättvisan i världen genom att bestraffa 

onda handlingar och belöna goda. Tankegången härstammar från de indiska religionerna men 

liknande tankegångar går även att finna i religioner från andra platser i världen. Den 

övergripande tanken med karma är ”what goes around, comes around”, alltså om man gör 

något dåligt ådrar man sig karma och det kommer därför att straffa sig.
28

 Huvudsakligen i ett 

nästa liv men det finns även uppfattningar om ”instant karma”, där handlingar straffar sig 

inom den närmsta framtiden. Om du däremot handlar gott slipper du karma och kan till och 

med göra dig av med karma du dragit på dig. Detta brukar ibland kallas för positiv eller god 

karma och effekterna av detta blir belöningar i detta liv eller nästa.
29

 Tankegångarna återfinns 

i de flesta religioner men med vissa skillnader. Inom kristendomen finns det liknande 

uppfattningar om att det man gör straffar sig, skillnaden är dock att den kristna teorin menar 

att det är gud som upprätthåller rättvisan meden exempelvis hinduer ser karma mer som en 

naturlag som till och med omfattar gudarna. 

                                                 
28

 Jacobsen, Knut A., Buddhismen: kultur, historia, tradition, Natur och kultur, Stockholm; 2002 
29

 Jacobsen, Knut A., Buddhismen: kultur, historia, tradition, Natur och kultur, Stockholm; 2002 
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ÖDET 

 

Läran att händelser som sker i världen är bestämda i förväg av något som uppfattas som en 

opersonlig, obetvinglig makt eller av en personlig – gudomlig – makt. Denna makt kan finnas 

i flera nivåer kontra individens valmöjligheter/frihet.
30

 Ödet kan därav i vissa fall ses som ett 

resultat av karma. Å andra sidan kan en definition av ödet där allt är förutbestämt utesluta 

existensen av karma. 

 

REINKARNATION 

 

Reinkarnation, återfödelsens kretslopp, är tanken om en återfödelse efter döden. I huvudsak är 

det en teori som härstammar från hinduistisk och buddhistisk tradition. Ofta används 

begreppet synonymt med själavandring men man bör skilja på begreppen eftersom att man 

framförallt inom buddhismen inte tänker sig att det finns någon själ. Buddhistisk teori menar 

istället att det är karman man ådragit sig som efter döden tänder ett helt nytt liv, detta sker 

eftersom det inte finns någon själ som kan vandra vidare. Även inom hinduismen är 

reinkarnation och karma tätt sammanbundna. Karman man ådragit sig genom livet bestämmer 

nämligen var själen ska återfödas och till vad.
31

 

 

HELVETE OCH HIMMEL 

 

Ur ett ickereligiöst perspektiv kan döden te sig konstant och oföränderlig – alla andra tankar 

hör religionen till. Även jordelivet ter sig bland ickereligiösa tydlig och skarp vilket inte alltid 

har gällt ur ett historiskt synsätt. Ty förr var tanken att de döda befann sig bland de levande 

som spöken eller gastar på många håll allmän vedertagen (dessa fenomen finns även idag 

närvarande bland personer och grupper). De levande kunde också komma i kontakt med 

dödsriket – ofta genom särskilda präster, schamaner eller trollkarlar. Genom att sätta sig i 

extas eller i ett rus kunde förfäder och andra döda kontaktas. Dessa resor mellan världar finner 

                                                 
30

 Nationalencyklopedin. www.ne.se/lang/odet samt www.ne.se/lang/fatalism. hämtade 13-11-18 15:55 
31
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sin grund i bibelns profetiska texter som exempelvis Daniels bok och Johannes uppenbarelse 

– vidare går det bland annat att finna i grekisk mytologi.
32

 Helvetet är en plats i underjorden 

där både andliga och kroppsliga straff väntar syndaren.
33

 Förutom en fysisk plats i 

underjorden kan också helvetet klassas som ett tillstånd som väntar onda människor. 

Likt det diffust beskriva helvetet ter sig himlen vara svårbeskrivlig eller rent utav omöjlig att 

skildra med jordisk terminologi. Den enklaste förklaringen av himmel är dess fysiska plats 

ovanför oss. Men vi människor kan inte förklara något perfekt som vi aldrig upplevt, speciellt 

inte något som är av gudomlig karaktär. För himlen binds inte upp av jordiska lagar så som tid 

och rum – eller ens materialism. Himlen är inte heller något som definieras som ”där uppe” 

utan om himlen ändå ska placeras så är den på jorden efter att Gud har stigit ned (även fast ett 

sådant rymdbegrepp inte är applicerbart, ty upp och ned motsäger varandra från diametralt 

skilda delar på jorden) från himlen. Varför ”upp” likt ”högre” används är på grund av det 

fördelaktiga sätt det går att beskriva ”något bättre”. Himlen är alltså där gud är enligt ett 

rumsbegrepp men himlen är också när gud är ur ett tidsbegrepp. Himlen är å ena sidan 

oförklarlig med jordisk terminologi – å andra sidan sammankopplad med jordelivet.
34

 Likt 

helvetet kan också himlen förstås som ett tillstånd människor kan befinna sig i, och då inte 

den fysiska himlen ”där uppe”. 

 

SJÄL 

 

En själ är svårförklarad och att avgränsa den ter sig lättare än att faktiskt konkret förklara den. 

Descartes beskrev att själen skiljer sig från kroppen och står för människans centrala delar. 

Central i form av att själen är den tänkande delen samt ger oss den fria viljan och förmågan att 

känna och lida. Således utgår själen från hjärnan men är ändå okroppslig till sin natur – 

samtidigt som kropp och själ är nära förbundna. Själen och jaget blir en okroppslig andlig 

verklighet fast i en människokropp – den okroppsliga själen äger frihet.
35

 Själen blir således 

individens personlighet (vilket är den allmänt vedertagna förklaringen av själen) som 

möjliggör känslo-, tanke, och viljeliv. Enligt den definitionen blir själen individens mentala 

tillstånd, likt psyket och medvetandet. Den tidigare nämnda kategorin, som Descartes 

                                                 
32

 Ankarloo, Bengt, Helvetet: döden och de eviga straffen i Västerlandets kristna tradition, Historiska media, 
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33
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35
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förespråkade där själen är ickemateriell och åtskild från kroppen, härstammar folkliga 

spirituella tankegångar att själen har en synlig form som exempelvis vålnader och spöken.
36

 

Denna åtskillnad återfinns också i religiöst perspektiv och talmudrabbiner menar att själen 

kommer av himlen och kroppen av jorden. Själen är inom Judendomen uppdelad i tre delar – 

nefash, ruach och neshama – den första refererar till livet, livskraften och blodet (vilket vi 

delar med djuren) och de två sista står för det som är ”inblåst” i människan och kännetecknar 

människans psyke som klargör goda och onda handlingar.
37

 Andra religioner har även de en 

själsbild som liknar judendomens, själen står för människans moraliska kompass som kopplas 

mot en högre makt. 

 

TRANSCENDENTA VÄSEN 

 

Inom många religioner har transcendenta väsen en betydande roll. Gud och gudar bygger 

själva fundamentet inom såväl de abrahamitiska religionerna som inom hinduismen och 

sikhismen. Änglar, demoner och helgon är andra betydande inslag i religioner runt om i 

världen och inom de flesta kulturer finns även föreställningar om spöken och andar av olika 

slag.  

Dessa varelser karaktäriseras enligt Todd Tremlin ofta av att de är kontraintuitiva, 

meningsfulla och sociala. Detta innebär att varelserna i fråga inte riktigt ska kunna 

kategoriseras. Tremlin menar att människor alltid kategoriserar in saker i sin omgivning i 

olika fack. Människa, djur, växt, naturligt fenomen(berg, sjö) och materiella ting. Det som 

karaktäriserar kontraintuitiva varelser är att de inte riktigt passar in i mallarna. Det kan 

exempelvis röra sig om blandningar mellan olika fack eller att man tillskriver något 

kategoriseringsbart extraordinära krafter. Vidare ska helst dessa varelser vara betydelsefulla 

för personen som tror på dem. Här är den kristna guden ett bra exempel. Han vet allt om en, 

kan agera i ens liv och dessutom har han makt att döma över en. Förutom detta bör varelsen 

även vara social. Om man utöver de tidigare attributen även lägger till att man kan prata med, 

exempelvis guden, och be denne om hjälp får denne en ännu mer meningsfull plats i ens liv.
38
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GUDAR 

 

Inom de flesta religioner har man föreställningar om gudar. Gudar kan beskrivas som 

transcendenta varelser med betydelsefull inverkan i människors liv. Inom de abrahamitiska 

religionerna anammar man en monoteistisk gudssyn, det finns endast en allsmäktig gud. En 

annan typ av gudssyn är polyteistisk. Där tänker man sig flera gudar som ofta har mer 

specifika krafter och ”ansvarar” över olika områden som kärleksgudar, skördegudar, 

krigsgudar och så vidare. Mellan dessa uppfattningar finns något som kallas monolatri. Man 

tänker sig att det finns flera gudar men man tillber bara en som man ser som en ”huvudgud”. 

Inom hinduismen är denna syn vanligt förekommande. Gudar kan även ha olika skepnader. 

Antingen kan de ha en antropomorf form, likna en människa, ett djur eller en fantasifigur men 

ha övernaturliga krafter. Alternativt kan guden ha en panteistisk form. Man tänker sig att gud 

genomsyrar allt och är själva världsalltet. Dessa beskrivningar ovan är inte heller tydligt 

avskilda och inom samma trosuppfattning kan gränsdragningen vara diffus. 
39

 

 

ÄNGLAR, DEMONER, HELGON OCH DJÄVULEN 

 

Änglar, demoner och helgon är inte alltid lätt att skilja från gudar. De har likt gudar 

övernaturliga krafter och i många fall har de även inverkan i människors liv. Änglar kommer 

ur den abrahamitiska religionstraditionen och är andliga väsen i guds tjänst. De agerar ofta 

som guds sändebud och det finns uppfattningar om att man kan ha skyddsänglar. En personlig 

ängel som vakar över en och hjälper en att välja rätt i livets många svåra vägval.
40

 

I exempelvis islam och judendom såväl som katolsk och ortodox kristendom finns 

uppfattningen om helgon. Helgon är människor som genom extraordinära handlingar, såsom 

martyrdöd eller extremt kärleksfullt agerande, blivit kanoniserade till helgon. Ett helgon ses 

som ett ideal och en förebild vars liv ska inspirera en att bli en bättre kristen. Helgon kan även 

be förböner för en och därför är det vanligt att troende katoliker och ortodoxa ber till helgonen 

för att de i sin tur ska be förböner för dem.
41

 

Demoner ses ofta som motsatsen till änglar eller gudar och även de har övernaturliga krafter 

och kan påverka oss människor. I abrahamitisk tradition tjänar ofta demonerna djävulen som 
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ses som demonernas konung. Inom hinduisk tro ses demonerna som motsatsen till gudar och 

dessas ständiga motståndare. I västerländsk kultur har demoner även antagits kunna ta 

kontrollen över människor och göra dem besatta.  

 

ANDAR OCH SPÖKEN 

 

Många av de transcendenta varelser som vi ovan beskrivit kan i vissa fall gå under 

benämningen ande. Den kristna guden kallas t.ex. även för den helige anden och demoner går 

ofta under benämningen onda andar. Andar kan dock ha fler betydelser.
42

 Andar kan vara alla 

tänkbara former av okroppsliga väsen och inom många buddhistiska och hinduiska kulturer 

tänker man sig att det finns andar som bor i marken och som man antingen måste göra sig av 

med eller blidka om man exempelvis planerar att bygga ett hus där. Dessa andar kan vara 

både goda och onda och behöver inte heller vara något av det. En annan form av andar är tätt 

sammanknuten med tanken om själen. Man tänker sig att alla människor har en ande/själ och 

att det är den som går vidare efter döden. Inom hinduismen är det anden/själen som återföds 

efter döden och i såväl asiatisk som västerländsk kultur kan ofta själen fastna efter döden och 

hemsöka en plats eller alternativt vaka över sina levande släktingar. Anden brukar i dessa fall 

benämnas som spöken.
43

 

 

YOGA OCH MEDITATION 

 

Yoga använder kroppen som ett verktyg till religiösa mål och frälsning. Bland annat bidrar 

hinduistisk yoga med kontroll av andningstekniker, kroppen, etiskt uppträdande och 

tillbakadragande av sinnena från sinnesobjekten. Yttersta målet karaktäriseras av åtskillnaden 

mellan den yttre världen och den inre verkligheten. Således blir kunskapen om självet 

frånskilt från materien – en väg in i Brahmãs värld. Buddhistisk yoga fokuserar mer på att 

sätta stopp för den falska kunskapen om tron på att ett föränderligt objekt kan vara evigt, tron 

på icke-självet som självet, tron på att obehag är lycka och tron på att det orena är rent. Detta 

görs genom att stilla alla tanke- och kroppsfunktioner med hjälp av koncentrationen. Däri 
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ligger således också en nära koppling till meditationen.
44

 Meditationen har främst två mål, 

koncentration och medvetande.  Det kan (grovt förenklat) liknas vid en avsmalnande väg där 

upplevelser, känslor och tankar alla åker i bredd – desto bättre du är att fokusera på målet, ju 

mer försvinner dessa ”störande” element – när även vägen har försvunnit har 

koncentrationens mål uppnåtts. Detta görs vanligtvis genom att en person sätter sig i en skön 

ställning på en plats med små, eller inga, störande yttre faktorer. En buddhist kan använda 

meditation till att få en upplevd kunskap, inte bara genom ord, om de grundläggande 

sanningarna dukkha, anicca och anatta. Således om allt lidande, om icke-jaget samt tillvarons 

obeständighet.
45

 

3.6 ATTRIBUTIONSTEORI 

 

Attributionsteorin används som ett analysinstrument. Enligt den har människan tre drivkrafter 

som till viss del kan ses som sammanlänkade. För det första vill människan göra världen 

meningsfull, för det andra söker vi kontrollera vårt eget liv och för det tredje känner vi ett 

behov av självaktning.
46

 

 I vår strävan att göra världen meningsfull vill vi veta varför världen ser ut som den gör. 

Denna kunskap ger oss förutsättningar att kunna förutse vissa skeenden och vi kan därigenom 

kontrollera vårt liv. Lyckas vi med detta ger det oss högre självaktning när man uppfattar sig 

själv som ”bra på att finnas till”. Enligt teorin finns två faktorer som inverkar hur vi upplever 

händelser i vår strävan att söka mening i världen. Situationella och dispositionella faktorer. De 

situationella faktorerna behandlar själva händelsen och händelsens kontext. Var sker det? I 

fråga om religiösa upplevelser kan man se att de flesta upplevelserna sker på platser som i sig 

själva har en religiös laddning, exempelvis kyrkor. Vilken typ av händelse det är spelar även 

det roll, i fråga om hur den för individen uppfattas. Angår det mig personligen, är det en 

viktig händelse, är den positiv eller negativ och hur kan man kategorisera händelsen? Viktiga 

händelser som berör en personligen tenderar t.ex. att i större grad uppfattas som religiösa. 

Beroende på t.ex. vilken självkänsla man har (mer om detta nedan) kan positiva och negativa 

händelser också uppfattas olika. Slutligen tenderar händelser inom vissa genrer ha större 

chans att uppfattas som religiösa. Medicinska händelser får oftare en religiös förklaring än 

händelser inom andra genrer. Detta beror på att människor tycker sig ha mindre kontroll när 
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det gäller exempelvis sjukdomar, hälsa och läkningsprocesser än inom andra områden. Då 

tillskriver man istället en gud eller en övernaturlig ordning kontrollen. 
47

 

De dispositionella faktorer som påverkar personer kan man också dela in i underkategorier. 

Vilken bakgrund man har blir centralt eftersom ett starkt inslag av religion och religiositet 

under uppväxten ökar chansen att en händelse uppfattas som religiös. Vilken kunskap man har 

kan även det påverka hur saker och ting upplevs. Om man inte känner till begreppet gud eller 

gudar är det följaktligen föga troligt att man tillskriver dessa några handlingar över huvud 

taget. Vanligast är att både situationella och dispositionella faktorer påverkar individer 

samtidigt. Individens personlighet kan också ha en avgörande roll i hur man uppfattar 

händelser i ens liv. Den självkänsla personer besitter är betydande ty personer med en hög 

självkänsla tenderar att tillskriva sig själv positiva händelser och därefter skylla eventuella 

olyckor på yttre faktorer, är självkänslan låg blir det vice versa. Huruvida man ser världen 

som rättvis spelar även in. Man måste då motivera detta på något sätt och då kan religiösa 

förklaringar komma väl till pass. Utöver detta vill de flesta människor inte tro att saker sker av 

en slump. Världen och livet bör enligt dem ha en mening och även detta måste motiveras på 

ett eller annat sätt.
48

 

Om man redan innan ser sig som religiös spelar det även roll på vilket sätt du är religiös. 

Denna religiositet delas in i en extrinsikal eller intrinsikal uppfattning. Den senare innebär att 

religionen i sig själv fyller den viktigaste delen i ditt liv medan man med den tidigare 

uppfattningen kan använda religionen för att uppnå andra mål. Men en extrinsikal uppfattning 

kan man t.ex. välja att tro på grund av att man vill känna trygghet eller för att få tröst. Detta 

kan få till följd att man tolkar händelser på ett religiöst vis när man är i behov av detta.
49

 I 

detta arbete kommer vi att använda oss av attributionsteori för att tolka våra respondenters 

uppfattningar och föreställningar. 
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3.7 KUNSKAPSSOCIOLOGI 

 

Ingen människa kan ses som ett tomt ark, helt oberörd av sin omgivning. Hur mycket man än 

skulle vilja att det var så, så kvarstår det faktum att vi oundvikligen präglas av vår kontakt 

med andra. Inte bara i sociala sammanhang där vi aktivt interagerar med våra medmänniskor 

utan även när vi i vår ensamhet tolkar världen runt omkring oss. Uppfostran och tidigare 

möten med andra mäniskor kommer alltid att påverka hur vi tänker och tar till oss nya eller 

gamla saker. Detta gör kunskapssociologin till ett användbart verktyg i strävan att förstå 

människors uppfattningar. Teorin försöker att förstå människors uppfattningar och 

övertygelser med fokus på den berörde individens sociala liv och påverkan. För att förstå en 

individs uppfattningar måste man alltså ta hänsyn till hur dennes sociala struktur ser ut. Alla 

påverkar vi varandra vare sig vi vill eller inte. Med hjälp av vår omgivning skapar vi och 

bevarar vi uppfattningar tillsammans med andra. Språket och interaktion med signifikanta 

andra blir centralt vid uppkomsten och vidmakthållandet av uppfattningar och föreställningar. 

En primär socialisation påverkar människor i barndomen genom just språket och interaktionen 

från mestadels föräldrar och andra närstående. Detta skapar den grundläggande inställningen 

hos individen och kommer sedan under resten av livet att utgöra grunden till dennes 

uppfattning. En sekundär socialisation sker samtidigt, men får först i vuxen ålder en mer 

betydande inverkan.
50

 I vårt arbete har vi valt att analysera vårt resultat utifrån bl.a. denna 

teori när vi försöker förstå våra respondenters föreställningar och även härkomsten av dessa. 
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4. EMPIRI 

 

I kommande del redogörs innehållet från intervjuerna som har genomförts. Svaren som har 

inhämtas kommer att redovisas i tre olika stycken där varje stycke avslutas med en kortare 

sammanfattande analys. Efter respondenternas svar så kommer det vid några tillfällen finnas 

en kortare förklaring eller analys gällande just det specifika svaret. Stycket om ”Yoga och 

meditation” behandlar respondenternas upplevelse eller uppfattning av dessa praktiker. I 

nästkommande stycke ”Karma, öde” lyfter vi respondenternas syn på hur de upplever att 

deras agerande kan styra eller styras - således huruvida deras agerande eller icke-agerande kan 

styra framtida händelser eller om de styrs av övernaturliga lagar. I detta kapitel kommer också 

agerande som i folkmun oftast kallas vidskepelse att finnas. Det tredje stycket kommer att 

redogöra för respondenternas uppfattning rörande transcendenta ting, såsom själen, spöken, 

andar, gud etc. Vi kommer här även att redogöra för hur de uppfattar döden och ett eventuellt 

liv efter detta. I den slutliga sammanfattningen kommer även respondenternas sociala 

påverkan att tas upp tillsammans med deras syn på de övriga fenomenen. 

 

4.1 YOGA OCH MEDITATION 

 

Många av respondenterna har testat yoga och meditation av olika anledningar. Anna blev 

introducerad för yoga av sin mor och hade inte mer kunskap om praktiken än mammans 

förtydligande om hur skönt det är att stretcha. Ändock upplever hon att syftet snarare är 

avslappningen och som hon själv beskriver det för att finna ett inre lugn: 

Jag fortsatte att gå, de är himla avslappnande tycker jag. Ja, det är väl härligt jag blir som 

lugn av att göra yoga… Jag vet inte vad syftet är med yoga men jag har ju mitt egna. Jag 

känner liksom – det låter som en klyscha men jag hittar ett inre lugn. 

När Anna fortsätter att beskriva yoga så kommer det fram hur miljön påverkar upplevelsen 

tillsammans med instruktörens uppmaningar om att inte tänka på någonting alls. Anna belyser 

hur yoga blir likt en andningspaus där olikheten är central, det innefattar både olikheten från 

att hon har väldigt mycket att tänka på, till inget alls, men också hur de rörelser hon gör på 

yogan endast görs i yogalokalen. Anna har inte testat att meditera men beskriver meditation 

som att landa i sig själv, att släppa det yttre och bara vara. 
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För Bodil är upplevelsen av yoga långt ifrån att hitta något inre lugn eller avslappning. Det är 

snarare så att hon upplever en stress vid situationer likt yoga och meditation där någon 

”ledare” ska beskriva hur hon ska agera och tänka. Förvisso finns det förklaringar till att det 

kan ha skett. Bodil har bland annat endast kommit i kontakt med yoga när hon gick sista året 

på högstadiet då hennes klass hade ”prova på dag”: 

…då testade jag och mina kompisar yoga en gång hahah, eller jag kan inte säga att vi var 

allt för seriösa när vi gjorde det, vi var lite oseriösa, alltså alla var det… Alltså hade man 

tagit det seriöst och så, då hade det nog varit bra. Man blir typ ganska avslappnad och sen 

är det nog bra för kroppen också. 

Vidare beskriver Bodil synen på yoga som lite annorlunda och inget som varken hon eller 

hennes vänner gör, men att syftet förmodligen är att slappna av. Samtidigt poängterar hon att 

avslappningen i yoga inte är i traditionell mening ty det går inte att slappna av med yoga 

framför datorn hemma. Bodil fortsättar att beskriva yoga som bra i den fysiska aspekten, då 

stretching och smidighet är av goda för kroppen. Meditation har hon har aldrig kommit i 

kontakt med men hon upplever det vara likvärdigt yoga och säger ”ja men det är väl samma 

sak ungefär, man ska slappna av och inte tänka på något. Fast i meditation gör du inget alls”. 

Det sistnämnda belyser egentligen endast den fysiska aktiviteten, då hon senare beskriver att 

den mentala avslappningens metod är att tänkte på vackra saker som en äng eller en sol. 

Även fast Cecilia inte har provat på vare sig yoga eller meditation så har hon en relativt klar 

uppfattning om dess syfte och utförande. Yoga beskrivs som en metod för att släppa 

vardagens stress genom att fokusera på utförandet och således glöms de saker utövaren 

upplever som stressiga eller negativa. Vidare beskrivs båda teknikerna som en metod till att 

lära känna sig själv och stänga ute omgivningen. Exakt hur det sker har Cecilia svårt att 

förklara men mycket av tankarna kommer från filmscener som visar hur yoga sker i tysta rum 

med yogamattor och hur de som mediterar sitter i skräddarställning med tummen och 

pekfingret format i cirklar. Det sistnämnda hämtas från filmen Kung Fu Panda. 

Respondent Diana har inte kommit i kontakt med varje sig yoga eller meditation men tror sig 

veta syftet med båda. Dessa beskrivs som att landa i sig själv genom att få slappna av och 

känna efter hur man mår. Hon upplever det som att hennes vänner som har provat på, 

beskriver yoga på det sättet.  Vad de gör på yogan är oklart för Diana men beskriver det likt 

en gruppträning där man stretchar och kör lite lugnare övningar tillsammans. Diana själv 

berättar hur hon aldrig har varit i kontakt med meditation men finner en koppling till de 

avslappningsövningar hon ibland använder sig av. Hon beskriver andningstekniker och hur 

man ska tänka samt förklarar hur hon upplever en harmoni när hon gör övningarna. Vid 
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frågan vad som skiljer avslappningsövningarna och meditation åt så kan hon först inte ge 

något svar men avslutar med att förklara hur hon tror att man kan meditera i grupp men att 

avslappningsövningarna gör man individuellt. 

Erika har kommit i kontakt med yoga vid endast ett tillfälle och har efter den gången 

bestämda uppfattningar om utövandet. Med tanke på hur hon beskriver att hennes inställning 

var långt ifrån positiv så går det att tolka resultatet som att hon redan i förväg bestämt sig för 

sina åsikter. Hon berättar hur den negativa inställningen och tron på att det inte skulle fungera 

gjorde att hon mest satt bredvid sin kompis och skrattade över den där ”plojgrejen”, i nästa 

mening yttrar hon att hon aldrig i livet skulle gå på yoga igen. Att meditera igen har inte heller 

det kommit på tal och att beskriva vad det är, ter sig svårt: 

Jag vet inte, inte fan vet jag. Nä men du sitter och inte fan vet jag, pratar med andliga grejer 

och försöker få ut något av det på något sätt skulle jag tro – jag är inte så jävla insatt. Man 

sitter där och lyssnar på någon som säger åt en att fokusera på det tredje ögat, den där jävla 

punkten. 

Även fast Erika verkar emot både yoga och meditation så får det en förklaring när hon lyfter 

sin egen insats och berättar hur hennes inställning säkerligen påverkade upplevelsen. Hon 

tycker också att samtliga situationer när någon ska berätta hur hon ska göra känns extremt 

tillgjorda. Detta bidrog till hennes känsla av att det inte var genuint utan att de (instruktörerna) 

känner att de måste göra det.  

Frida har testat yoga på sin skola och uttrycker spontant i intervjun att det hela var väldigt 

”flummigt”. Mestadels grundas hennes åsikter på namnen på de olika positionerna som finns 

inom yoga. Vidare berättar hon om sina förutfattade meningar att det bara skulle handla om 

avslappning inte stämde, utan hon beskrev hur fysiskt jobbigt det blev efter en stund. Dock 

kommer avslappningen tillbaka i hennes resonemang och karaktäriseras av ”du tänker bara på 

dig själv liksom, nu är det bara jag, bara jag i fokus tillsammans med min kropp”. Frida har 

aldrig testat på att meditera – i varje fall inte seriöst – men tror att det handlar om att man ska 

hitta någon ande eller att man ska läka själen genom att recitera ett mantra. 

Gun har i praktiken svårt för att utöva både yoga och meditation men visar ändock på 

kunskaper om båda. Hon har, trots de praktiska svårigheterna, haft yoga på skolan i över ett år 

men anledningen till att hon gjorde det var snarare en lathet än intresse. Hon uttrycker det 

själv såhär: 

Jag valde det för att det var någon som hade haft det och dom sa att man får sova en 

halvtimme. För då hade man en halvtimme efteråt där man satt och lyssnade på några jävla 

vågor. Haha det var ganska chill. 
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Hon beskriver syftet med yoga som avslappnande för de som är stressade, men att 

meditationen också i flera asiatiska länder är en väg mot nirvana. Där utövaren kan gå in i sig 

själv och hitta svar på frågor som annars inte hade gått att finna. Men trots kunskapen så har 

Gun inte utövat vare sig yoga eller meditation på ett seriöst sätt. 

Att det är avslappnande för stressade människor att praktisera yoga och meditation håller 

respondent Hanna med om. Hon beskriver framför allt andningen som central inom yogan 

men har inte utövat vare sig yoga eller meditation och enda gången hon har kommit i kontakt 

med yoga var: ”... mamma har som tvingat pappa att gå någon yogakurs haha”. 

Isa berättar att hon under en längre period har utövat yoga samt att hon har mediterat vid 

några tillfällen. Yogan upplevs som pinsam då den utövas tillsammans med hennes lag som 

hon spelar i på fritiden, men ändå så upplever hon att det är en bra metod för stresshantering. 

De använde både andningen och mantran vid utövandet, det var speciellt det förstnämnda som 

lade grunden för stresshanteringen och det sistnämnda till det pinsamma. Hon tillägger även 

att om man är buddhist eller hindu så kan målet vara annorlunda – exakt vad det är framkom 

inte. När Isa mediterade så upplevde hon obehag och förklarade det såhär: 

Jag tyckte det blev läskigt till slut för det var sån så… det känns som att man kunde komma 

så djupt in i sig att man typ... ja, jag kan inte riktigt förklara det, det vara bara så konstigt 

och jag gillar det inte så mycket. 

Vidare beskriver hon hur det ”läskiga” i hennes fall ändå kan vara bra. Att lära sig själv och 

komma in på djupet som hon uttrycker det kan vara bra vid eventuella traumatiska 

upplevelser. Hon berättar också hur hon med hjälp av meditation kunde förflytta smärta från 

en del av kroppen till en annan, men klargör att de centrala i meditation är att gå in i sig själv. 

Julia har prövat på både yoga och meditation och upplever en diskrepans mellan 

förväntningarna och utövandet. Hennes förväntningar om yoga var att det skulle vara 

avslappnande och skönt men hon beskrev det som fysiskt ansträngande vilket hon inte kunde 

tro innan, speciellt inte första gången då instruktören tänt ljus i salen. Ändå fasthåller hon 

avslappningen som huvudsyftet med yoga. Meditation anser Julia ha fungerat för henne då 

hon upplevde att man hon fick ”ro i själen”. Dock medger hon att det var svårt att fokusera på 

rätt saker och ibland höll hon på att somna, men samtidigt upplevde hon resultat när hon inte 

mådde bra, vilket bidrog till att hon fortsatte att meditera. 

Kajsa har genom sin bror, som är yogainstruktör, testat på yoga vid flertalet tillfällen. Hon 

blev först övertalad men tycker det var givande och fortsatte gå men det dog ut då andra 

intressen tog mer och mer tid. Exakt vad som var givande är svårt att exakt återge men hon 
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nämner avslappning, smidighet och en fysisk ansträngning som exempel. Kajsa har en mindre 

erfarenhet av meditation då hon endast testat en gång, och då upplevde hon svårigheter att 

förstå vad som förväntades att hon skulle göra och hur det i sin tur kan uppfylla syftet. I 

efterhand berättar hon ändå att hon tror att syftet med meditation är att kunna slappna av 

genom andningen och att huvudet ska få bättre kontakt med känslorna och kroppen. 

 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV YOGA OCH MEDITATION 

 

I vår teori om senmodern religiositet valde vi att få med de moderna praktiker som 

kännetecknas av teorin - yoga och meditation. Samtliga respondenter hade hört talas om båda 

praktikerna och de kunde alla ge beskriva tillvägagångssätt och om syfte med dem. Nästan 

samtliga elever vittnade om att syftet med yoga var avslappning och att slippa stress, även de 

två som upplevde den totala motsatsen - att yoga var stressande och pinsamt. De två 

sistnämnda som upplevde yogan som stressande, men ändå förklarade att syftet är 

avslappning, är mest intressanta ty dem visar att kunskapen om yoga och dess ”västerländska 

syfte” (förenklad mer sekulär version) finns hos samtliga även fast de inte upplevt det. Det är 

skolan som sekulär samhällsinstitution som i de flesta av fallen har varit direkta anledningen 

till att våra respondenter har testat på yoga eller meditation. Det går att finna att flera av 

respondenterna såg hur sin egen inställning var den största orsaken till hur de uppfattade 

resultatet av praktikerna. Det är alltså ingen slump att tjejen som beskriv hur man skulle 

fokusera på ”den där jävla punkten”, ansåg att yoga inte var något för henne, ty hon upplevde 

inget resultat samtidigt som de två eleverna som gick in mest för meditationen såg stora 

resultat. Bland annat beskrivs meditationen som en starkt bidragande orsak till hur en 

respondent klättrade upp ur en depression genom att få ro i själen – ändå hade hon ingen 

större kunskap om just meditation. Åt andra hållet går det att finna respondenten som tydligt 

kunde finna förklaringar hur troende buddhister och hinduer kunde använda metoderna för att 

gå in i sig själv och finna kunskaper som inte går att finna på annan väg (buddhistisk 

meditationstanke) och samtidigt sudda ut gränsen mellan kroppen, tanken och världen 

(hinduisk yogatanke). Ändock blev hennes upplevelse av praktikerna väldigt platta och då 

mycket på grund av bristande engagemang från hennes egen sida.  
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4.2 KARMA OCH ÖDE 

 

Karma är ett bekant begrepp för Gun. Hon betonar att hon absolut tänker sig att handlingar 

man gör kan få framtida konsekvenser. Att dåligt uppförande kan få dåliga följder. Detta kan 

när respondenten först beskriver fenomenet inte påverka särskilt långt fram i tiden. Hon 

förklarar att hon egentligen inte tror att det finns någon övergripande makt som kan styra över 

karman. Inte heller att karman i sig är någon slags naturlag som bara finns. Oberoende av 

yttre krafter. Istället framhäver Gun sin tro att det snarare skulle röra sig om ”typ rättsliga” 

konsekvenser. Hon berättar exempel där hon upplevt att om man behandlar vänner illa så 

kommer de att lämna en, oavsett om det finns något som kan kallas karma eller inte. Gun 

förtydligar och förklarar att det hon egentligen tänker är att man helt enkelt ska tänka på 

konsekvenserna av sitt handlande. Under ett senare tillfälle i intervjun kommer dock frågan 

karma upp igen i samband med att Gun beskriver hur återfödelse eventuellt skulle kunna 

fungera.  

 

Nää alltså jag tror typ bara att det är slumpat. Men där kommer också det vi pratade om karma 

tidigare [in igen]. Jag tänker ändå att jag är lite.[tanke paus] Att om jag gör något riktigt jävla 

hemskt så kommer jag att hamna på något dåligt ställe. Nu när jag tänker efter så tror jag ändå 

så. 

 

Här ändrar alltså Gun sin tidigare utsago och slår fast att hon åtminstone kan tänka sig att 

karma skulle finnas och reglera vad och hur man återföds. 

 

När Gun får frågan om huruvida det kan finnas ett eller flera öden och hur den/dessa i sådana 

fall skulle vara skaffade fastslår hon sin uppfattning att det inte borde vara förutbestämt vilka 

man ska träffa, jobba med, leva med osv. Hon ser inte heller att det skulle finnas någon 

övergripande kraft som styr en i rätt riktning. Något som vi tycker att man dock bör ta i 

beaktning är kopplingen man kan dra mellan hennes ändrade syn om karma och synen på 

ödet. Karman skulle kunna ses som något typ av påverkningsbart öde som styr hur och vad 

man återföds till, vid en eventuell återfödelse. Redogörelsen för ödet ägde nämligen rum 

tidigare än hennes ändrade uppfattning gällande karma. Efter respondentens ändrade syn i 

fråga om karma fanns det dock varken tid eller utrymme till att mera ingående granska hennes 

syn angående ödet igen. Intervjun tog nämligen en annan riktning och respondentens tid var 

avgränsad. 

 

Hanna verkar till en början lite tveksam i fråga om karma. Hon gör många längre tankepauser 
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och börjar på flera meningar innan svaret kommer. Slutligen klargör Hanna att hon är mycket 

osäker i frågan men att hon kan tänka sig att karma finns. Den beskrivning som Hanna ger av 

karma skiljer sig dock lite från de andra respondenterna. Hon förklarar att hon ser karma som 

väldigt likt uttrycket. ”Den som gräver en grop åt andra, faller oftast själv där i.”. Om man 

t.ex. planerar något dumt mot någon annan så slår det ofta tillbaka redan innan man hunnit 

utföra handlingen. De andra respondenterna har i de andra intervjuerna beskrivit karma mer 

som något som sker i efterhand. Som en följd av handlingen snarare än en stoppande 

mothandling. Vidare förklarar dock Hanna att konsekvenser av ens agerande även kan komma 

igen efter den utförda handlingen. Dock framhäver respondenten att det finns tidsgränser för 

hur långt in i framtiden reprimanden kan komma. Efter ett visst tvekande slås en vecka fast, 

som ungefärlig maxtid. 

 

Även frågan om ödet besvaras till en början av ett visst tvekande och påbörjade, icke 

uppföljda meningar. Hanna framhäver att hon inte tänkt särdeles mycket på ödet med att det 

ibland känns som att det kan finnas något sådant. Samtidigt framhäver hon att det även kan 

vara slumpen. Vi frågade respondenten om det alltså kunde vara blandat och då fick vi ett 

mera utförligt svar. Hanna menar att hon tror att stora saker ofta är ödet medan 

små ”skitgrejer” är slumpen. Hon framhåller också att om ödet nu finns så kan man inte 

påverka det. Man har i sådana fall ett öde som man inte kan komma undan. 

 

När Isa får frågan om karma säger hon att hon mycket väl vet vad karma är men att hon inte 

tror att det finns något sådant. Hon beskriver det som någon ensamstående kraft som ger igen 

om man har utfört onda eller goda handlingar. När respondenten tillfrågas ifall hon tror att det 

finns något öde svarar hon även här nekande. Vidare framhåller hon dock att hon är kristen 

och att hon därför tror på gud istället. 

 

Nä jag är kristen så att jag har ju [paus] jag tror ju att det är gud som har bestämt allt 

att[paus] visst har han väl en plan men ja [paus] inte att det skulle finnas något ödet 

sådär. Nä då är det ju gud som är ödet i så fall. 

 

Isa säger även att gud skulle kunna ses som någon typ av karma men att hon inte tror att det 

finns några fristående karman eller öden. 

 

Redan innan vi har nämnt karma tar Julia själv upp ämnet under en redogörelse om huruvida 
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det skulle kunna finnas jinxar
51

 eller liknande ”vidskepligheter”. Hon förklarar att hon tror att 

jinxar kan finnas till för att lära en att man inte ska ta något för givet och att det förmodligen 

skulle vara karma som styrde detta. När frågan, senare under intervjun, tas upp igen, huruvida 

hon tror på att det finns karma eller inte svarar respondenten att hon tror ”stenhårt” på karma. 

Vidare gör Julia en avgränsning av vad karma innebär som vi inte hittar hos någon av de 

andra respondenterna. Hon säger att hon inte tror på bra karma utan bara på dålig. Om man 

gör något elakt eller illasinnat så får man alltså oftast igen det men goda saker behöver inte få 

några följder. Anledningen som Julia anger när hon berättar varför hon tror som hon tror är att 

hon tycker sig ha upplevt det ett flertal gånger.  Vidare utvecklar Julia sin beskrivning kring 

karmans effekter när hon förklarar att tidsspannet mellan en ond handling och dess retribution 

kan variera på grund av hur elak handlingen var. En mindre ond handling anser Julia att man 

får tillbaka nära i tiden. Nästan på en gång. Medan en mer ond handling kräver mer tid innan 

den återbetalas. Detta förklarar respondenten med att karman måste hinna planera och att 

större saker tar längre tid att planera. När Julia förklarar vidare berättar hon också att man 

själv inte kan påverka karman på något vis. 

 

Julia: Nej karma kan man inte styra. Det är något som egentligen inte finns men som ändå 

finns. Som ingen gör eller är. 

 

Forskare: Är det bara sig själv? 

 

Julia: Ja[paus]men jag tror typ att karma finns och att det vet om allting så att den måste typ 

planera upp en större grej[paus] jag vet inte men det brukar ta längre tid om det inte är 

något litet så. 

 

Detta sammanfattar respondentens syn på karma på ett bra sätt. Längre fram i intervjun pratar 

vi om återfödelse och vad som kommer efter döden. Då kommer karma upp igen och vi frågar 

respondenten om hon tror att karma kan påverka vad man återföds som? Julia förklarar då att 

hon tror det. Om man har levt ett dåligt tidigare liv så kan man få igen det i det liv man nu 

lever. Detta gäller även om man har gjort något gott i sitt förra liv. Detta skulle då påverka 

nästa liv positivt. Detta går inte så bra ihop med respondentens tidigare uttalande att det bara 

finns dålig karma men om man inte dragit på sig någon dålig karma i ett tidigare liv så borde 

rimligen ens nästa liv bli bättre oavsett om man tror på god karma eller inte. 

 

Julia förklarar att hon även tror på ödet. Hon börjar med att berätta att varje gång det händer 

något som man inte kan se anledningen till så tror hon att det är ödet. Att det var tänkt innan. 

Efter en stunds fundering ändrar hon dock sin uppfattning något när hon förklarar att för 

                                                 
51

 Att påverka något opåverkningsbart genom sitt agerande 
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henne, så är ödet något bra. Exempelvis att man möter personer som man ska bli vänner med 

eller att man vinner på lotto. Detta förklarar hon i samband med en berättelse om hennes vän 

som nyligen mist sin mamma i cancer. Hon berättar att hon inte ser sin väns förlust som ödet 

eftersom att ödet är något bra. Lite längre in i intervjun ändrar Julia sin uppfattning om ödet 

igen och förklarar att det kanske kan finnas dåliga öden ändå. Dock vill hon förtydliga att det 

är uppdelat i goda och onda öden. Ett öde är inte både och. När vi frågar Julia om man själv 

kan påverka sitt öde blir svaret ett säkert nej. Man kan inte påverka. 

 

När vi frågar Kajsa om karma så förklarar hon att hon inte riktigt vet men att hon åtminstone 

skulle vilja tro på karma. Hon berättar att hon skulle vilja att världen fungerade på det viset. 

Den som lever gott får det bra och tvärt om. När vi frågar vidare om hur karman i så fall 

skulle fungera så utvecklar Kajsa med att hon inte tänker sig att den är tidsbunden på något 

sätt. Handlingens storlek och karaktär påverkar, enligt Kajsa, inte när återbetalningen 

kommer. Det kan ske om en minut eller om tio år. 

 

Kajsa berättar för oss att hon inte tror att det finns något öde. Hon säger att hon tror att man 

själv styr hur ens liv ska bli och att ingenting är förutbestämt. 

 

Under intervjun med Frida frågar vi om hon har hört ordet karma förut. Hon säger att hon har 

det men att hon inte riktigt är säker på vad det innebär. När hon vidare förklarar begreppet 

verkar det som att hennes uppfattning inte riktigt faller in bland några av de tidigare 

beskrivningar av ordet karma som vi har hört. Frida tvekar mycket men antyder att karma nog 

har att göra med kärlek och hur man raggar. Hon frågar oss då om det stämmer och vi svarar 

med att det absolut går att tolka så att om man gör goda handlingar för andra så får man goda 

saker tillbaka och tvärt om. Vi frågar också henne om hon tror att det är så det ligger till och 

Frida säger att hon tror det. 

 

Frida inleder med att hon inte riktigt vet vad hon tror men att hon nog ändå tänker sig något 

slags öde. Hon upplever det svårt att förklara men framhåller att hon tror att allt händer av en 

mening. Vidare förklarar hon att även till synes dåliga händelser kan leda till något bra och 

detta verkar vara den mest tydliga formen av ödet. Allting har en mening så även om jag blir 

sårad så kan det leda till goda saker. En uppfattning vi får när vi lyssnar på Frida är att hon 

upplever att det måste finnas balans. Händer det exempelvis något dåligt så uppvägs det ofta 

av något bra och vise versa. Slutligen slår Frida fast att hon verkligen tror att allt har en 
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mening och att ingenting händer av en slump. 

 

När vi frågar Erika om ordet karma så berättar hon att hon är bekant med uttrycket och att 

hon tänker sig att det ligger något i dess innebörd. Den beskrivning som hon ger är att om 

man gör något ont så får man ont tillbaka och om man gör goda saker så får det goda följder. 

När hon vidare utvecklar sin syn på karma förklarar hon att följderna efter ens handlingar inte 

kommer efter en viss tid. Det kan variera och vissa handlingar kan man få betala igen i 

princip omgående medan det i andra fall kan ta år. Ett av exemplen som Erika använder sig 

av tyder dock på att karmans effekter inte alltid är särskilt svårförklarade och att hon tenderar 

att uppfatta alla följdverkningar som karma. Det exempel som hon använder handlar om att 

hon och hennes mamma bråkar och att det kan få dåliga följder. 

 

Det kan ju vara utifall jag ryter av på mamma t.ex. så kanske jag får tillbaka det senare på 

kvällen och då blir det som kort... 

 

I det här exemplet skulle jag säga att Fridas syn på karma ibland är synonymt med logiska 

konsekvenser av en handling. Slutligen uttrycker Frida att hon inte riktigt är säker på att 

karma finns och fungerar men att det mycket väl kan göra det. 

 

När vi börjar prata om ödet är respondenten först tveksam till om det finns något öde. Hon 

framhåller att man själv bör ta ansvar för sitt liv och inte vänta sig att ett öde ska sköta 

sakerna åt en. Efter att hon har fått klargöra detta öppnar hon ändå upp för en möjlighet. Vissa 

saker kan man ju inte påverka så dessa skulle kanske kunna ha med ödet att göra tycker Frida. 

Ett exempel som hon använder sig av är om man t.ex. vill komma någonstans inom idrott så 

måste man först och främst se till att man själv tränar och presterar. Om sedan en talangscout 

upptäcker en när man är extra bra så kan det kanske vara ödet. Fridas uppfattning är alltså att 

man själv är ytterst ansvarig för hur ens liv ter sig. Ödet kan i vissa fall finnas men det är inte 

det avgörande i en människas liv. 

 

Senare under intervjun problematiserar Frida både öde och karma ytterligare. Hon säger att 

hon tänker att det borde vara ”någon högre upp” som styr vad som ska hända men att hon 

ändå inte riktigt kan tro det. Detta menar hon beror på att det allt för ofta händer dåliga saker 

med bra människor och tvärt om. Hon berättar om hennes farfar som för ett antal år sedan 

gick bort i cancer. Hon själv var väldigt liten och minns honom inte så bra själv men alla hon 

känner som även kände hennes farfar har berättat för henne att han var världens snällaste 
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person. Det är detta som Frida upplever som ett problem i tron att någon allsmäktig har stakat 

ut vägen åt en eller att alla får vad de förtjänar. Om det låg till på det viset borde hennes farfar 

inte ha behövt dö i cancer. Hon menar att världens många orättvisor kan stå som ett 

motargument mot uppfattningar om karma, ödet och till och med gud. 

 

Diana kommer in på ödet när vi pratar om jinxar och turbringande riter eller kläder i 

anslutning till idrottsmatcher. Hon säger att hon tänker att det i vissa fall kan vara ödet som 

har förutbestämt vad som ska hända. Hon framhåller att man inte alltid kan märka det i 

händelsens direkta tidsliga närhet men att man kan se det när man tänker tillbaka på följderna 

av en händelse. Om man t.ex. skadar sig så kanske det leder till att man träffar någon man i 

annat fall aldrig mött eller liknande. Diana säger också att det som många kallar ödet även 

skulle kunna vara en typ av försvarsmekanism. Att man ska kunna tänka att dåliga saker kan 

leda till något bra för att man inte helt ska drunkna i de dåliga sakerna när de händer. Ödet 

skulle alltså kunna ses snarare som en försvarande konstruktion i vårt psyke än ett faktiskt 

fenomen. Förmågan att se ett öde som egentligen inte finns skulle kunna fungera som tröst i 

många lägen. Diana tar inte ställning till om hon tror att själva fenomenet öde är verkligt eller 

om det är en konstruktion. Däremot framhåller hon att ödet kan vara viktigt för vissa 

människor. 

 

När vi frågar Diana om ordet karma skrattar hon och säger att hon hade en rolig upplevelse 

när hon först kom i kontakt med begreppet. Hon hade varit på en fotbollsmatch och en av 

hennes vänner hade förklarat vad karma innebär. Den förklaringen hon gav innebär att om 

man handlar ont händer dåliga saker och om man handlar gott händer bra saker. Några 

minuter efter att vännen hade berättat detta för Diana möter hon en annan vän som äter en 

kebab. Hon frågar då henom om hon kan få smaka en tugga av vännens kebab med vännen 

säger att hen vill ha hela själv. Bara en kort stund efter detta tappar den kebabätande vännen 

sin kebab så att allting hamnar i knät. Diana skrattar och säger att det måste ha varit lite 

karma i alla fall. Vi frågar då respondenten om denne tänker sig att karma skulle kunna 

påverka längre fram i tiden än så. Diana svarar att hon inte tänkt så mycket på detta men att 

hon ändå tror att människor som alltid handlar gott får det bättre och att om nu karma finns 

borde det kunna påverka långt fram i tiden. 

 

Cecilia berättar att karma fungerar så, att om man gör dåliga saker får man dåliga saker 

tillbaka och om man gör goda saker så blir följderna goda. Cecilia berättar att hon tror att det 
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finns karma och att de handlingar vi utför får följder längre fram. Vad det är som styr detta 

med karma, säger Cecilia att hon inte riktigt har någon uppfattning om. Möjligen tror hon på 

någon typ av övre makt som skulle styra hur det fungerade. Längre fram i intervjun kommer 

karma upp igen i samband med en diskussion om återfödelse. Vi frågar respondenten om hon 

tänker sig att karma kan påverka vad man återföds till. Efter en kort stunds funderande svarar 

Cecilia då att hon inte tror det. Hon menar att om karma finns så kommer följderna i det livet 

man nu lever. 

 

Cecilia säger att hon tror på ödet. Det första hon kommer att tänka på är att det finns någon 

för alla, när man pratar om kärlek. Enligt Cecilia så har alla en perfekt matchning någonstans 

i världen. 

 

Att det finns någon som matchar en perfekt och, även om man inte tror det är så, så tror jag 

att det finns någon någonstans som ska matcha en perfekt 

 

Om man möter denna person och finner kärleken menar alltså Cecilia att det skulle vara ödet. 

Vidare utvecklar respondenten sin uppfattning angående ödet när hon berättar om en 

skrämmande händelse i sin barndom. Hon och hennes mamma skulle åka bil när hon var åtta 

år och Cecilia bestämde att de skulle åka fem minuter tidigare än vad de annars hade tänkt. 

Under den kommande bilfärden blev de påkörda av en annan bil, voltade och då fastnade en 

trafikskylt halvvägs in i bilen, mitt mellan dem. Allting gick under omständigheterna bra men 

det var en skakande upplevelse för Cecilia som dessutom klandrade sig själv för att de åkt 

tidigare. Detta menar Cecilia har ändrat hennes syn på livet och hon säger att hon tror att ödet 

hade ett finger med i spelet. 

 

Bodil tror på ödet och har många starka exempel när hennes nära och kära varit med om 

saker som hon tror har varit ödet. Hennes morfar upptäckte en tumör när han blev rutin 

röntgad efter en bilolycka och hennes moster försov sig och undvek därför 

tunnelbanebombningen i London 2005. Bodil menar att dessa två händelser måste ha varit 

ödet. Det var ödet att hennes morfar skulle krocka så att tumören blev upptäckt och det var 

ödet att hennes moster skulle klara livhanken på grund av en försovning. Bodil har dock 

ingen idé om hur detta öde skulle bestämmas. Det bara är så, det finns ingen förklaring, säger 

hon i intervjun. När vi frågar henne om man kan påverka sitt öde så säger Bodil först att hon 

tror det men när hon sedan förklarar hur hon tänker så tyder det mesta på att det inte är så. 
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Jag tror det, det är ju som om jag tvingar en person att göra någonting 

också händer det något. Då har jag ju tvingat henne att göra det och då är det ödet att jag 

tvingade henne. Eller nåt sånt tro jag. 

 

Bodil säger alltså att man kan påverka sitt eller andras öde men samtidigt menar hon att det är 

ödet som ligger bakom om man gör det. Längre fram i intervjun när diskussionen rör 

skyddsänglar förklarar också Bodil att dessa väsen skulle kunna påverka ens öde och hjälpa 

en. Bodil menar dock inte att allt styrs av ödet. Vissa saker har inte ödet med att göra. 

 

Bodil förklarar för oss vad karma innebär för henne. Det innebär att om någon gör något dumt 

så får den personen dåliga saker tillbaka och om man handlar gott får man bra saker tillbaka. 

Hon utvecklar resonemanget och förklarar att det både kan fungera på så sätt att man får 

tillbaka av den personen man är snäll eller dum emot, eller att det kan betalas igen på ett helt 

annat sätt vid en helt annan tidpunkt. Bodil framhäver även att det kan vara så att människor 

skapar karman. Om man t.ex. är vänlig och god mot alla så börjar folk i ens omgivning att 

tycka bra om en. På det viset blir man sedan vänligare bemött och får det lättare i samhället 

för att andra kan tänka sig att hjälpa en. 

 

När vi vid ett senare tillfälle frågar Bodil om karma och ödet kan ha något med varandra att 

göra svarar hon att det kan det. I alla fall till viss del. Bodil tänker att om man behandlar 

någon illa så blir det ju ens öde att den handlingen kommer att slå tillbaka på en själv. På det 

sättet hänger karma och öde ihop. 

 

Anna säger att hon inte riktigt vet om hon tror på karma. Hon menar att man visst kan tjäna på 

att vara snäll och god mot sina medmänniskor men det man får tillbaka är snarare gentjänster 

än karma. Hon utvecklar dessutom och förklarar att när folk är snälla mot en utan anledning 

kan det snarare vara deras goda humör som ger sig i uttryck än att den som de är snäll mot har 

gjort sig förtjänt av det. Om Anna tror på karma så är det i alla fall ingen övernaturlig ordning 

utan snarare tjänster och gentjänster. 

 

Anna berättar för oss att hon inte tror på ödet. Inte i någon form. Hon förklarar att hon tror 

väldigt starkt på det fria valet och att människor kan påverka sin framtid. Därför kan det inte 

finnas något förutbestämt menar Anna. 
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SAMMANFATTANDE ANALYS AV KARMA OCH ÖDE 

 

Samtliga av våra respondenter känner till och är förhållandevis bekanta med begreppen öde 

och karma. Vid ett tillfälle tycks karma möjligen förväxlas med någonting annat men efter 

ytterligare frågor framgår det att begreppet trots allt är bekant. Huruvida våra respondenter 

tänker sig att fenomen som liknar karma eller ödet verkligen existerar och hur dessa i sådant 

fall skulle ta sig uttryck varierar kraftigt bland respondenterna. Vissa tänker sig att ödet och 

karma är nära besläktade fenomen som båda har ett stort inflytande i människors liv medan 

andra inte kan föreställa sig att det finns något som ens liknar det ena eller andra. Åtminstone 

inte som någon övernaturlig ordning. Man kan bland respondenterna se en mångfald av 

argument, både bland dem som säger sig tro och bland de som ställer sig mer tvivlande. Det 

finns dock ett antal återkommande motiveringar till varför antingen karma eller ödet borde 

finnas eller varför det inte känns troligt med en sådan slutsats.  

Bland dem som tror på karma finner vi två genomgående argument som återkommer i stort 

sett hos varje respondent med en erkännande inställning. Antingen upplever de att det måste, 

eller åtminstone borde, finnas något som liknar karma eftersom att det skulle reglera rättvisan 

i världen. Man får med denna argumentation förutsätta att de ser världen som mer eller 

mindre rättvis och att karman då skulle vara ett måste för att denna rättvisa skulle kunna 

upprätthållas. Det andra motivet som också återkommer flitigt och som i vissa fall även 

kombineras med det tidigare nämnda ”rättvisemotivet” är respondenternas uppfattning att de 

själva har upplevt att de och människor i sin närhet påverkats av karma när de handlat gott 

eller ont. Denna argumentation förklarar visserligen inte fenomenet i sig, men respondenterna 

tolkar sina erfarenheter som ett bevis på att karma åtminstone existerar. Ytterligare en 

intressant aspekt rörande respondenternas resonemang kring karma är att vissa tänker sig att 

följderna till en god eller ond handling är tidsbundna på ett eller annat vis. Ett exempel är när 

Hanna menar att följderna till en handling kommer högst en vecka senare eller när Julia 

förklarar att större reprimander kräver längre tid för att bli planerade.  

Motargumentationerna som de mera tvivlande respondenterna driver går även de att dela upp i 

två huvudsakliga argument. En vanlig motivering speglar intressant nog de karmabevisande 

”rättvisemotivet” på ett spännande sätt. Anledningen som respondenterna anger till varför de 

inte kan tänka sig att något övernaturligt karmafenomen skulle finnas är även här tanken om 

rättvisa. De anser att om någon kraft lik karma skulle finnas så skulle inte världen kunna vara 

så orättvis som den i dessa respondenters ögon verkar. Detta skulle vi som en motsats till 
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”rättvisemotivet” kunna kalla ”orättvisemotivet”. Dessa resonemang kan tydligt identifieras i 

attributionsteorin vi använt oss av – synen på världen som rättvis eller orättvis påverkar deras 

attityd gentemot karma. En annan argumentation som drivs i fråga om karmans ickeexistens 

är uppfattningen om att det överhuvudtaget inte finns någonting som skulle vara övernaturligt. 

”Jag tror inte på sånt” är en kommentar som tyder på att respondenterna ser karma som 

vidskeplighet och hokus pokus. I en av intervjuerna får vi dock ett svar som skiljer sig något 

från den ovan beskrivna argumentationen. Respondenten i fråga menar att hon inte tror på 

vare sig karma eller ödet eftersom att hon tror på den kristna guden istället. Hon menar att gud 

visserligen har en plan med alla människor och att goda och onda handlingar onekligen får 

goda och onda följder men att det är gud som styr detta och att det därför inte kan finnas några 

fristående fenomen som kan kallas karma eller ödet. Detta kan förvisso ses som en motivering 

till att dessa fenomen faktiskt existerar men att tanken om att de skulle vara fristående 

fenomen i själva verket är ett missförstånd och att istället gud skulle vara både karma och 

ödet. Ytterligare en iakttagelse är att vissa av respondenterna anser att de själva tror på karma 

men att detta inte behöver ses som ett övernaturligt fenomen. Det är snarare en tanke om 

tjänster och gentjänster, och att människor som uppträder på ett trevligt sätt får ett bättre 

bemötande och därigenom fördelar i samhället. Här kan man se att viljan att tro kanske har en 

större inverkan än ens egentliga uppfattning om själva fenomenet.  

När respondenterna motiverar sin övertygelse eller icke övertygelse kring fenomenet öde 

finns det även här igenkommande argument. De som säger sig tro på ödet motiverar sig 

huvudsakligen med två typer av argument. Ett av motiven är övertygelsen om att livet och 

allting där tillhörande skulle ha en mening. Vi föddes av en mening och vårt liv fyller ett 

högre syfte. Detta leder till ödet och att det då skulle vara vårt öde att uppfylla vår mening 

med livet. Känslan av att allt har en mening blir alltså beviset på ödets existens. Detta klargör 

attributionsteorins förklaring att viljan att söka mening i livet är centralt för respondenternas 

tro. Den andra motiveringen är, likt i frågan om karma, att respondenterna genom sina egna 

erfarenheter tycker sig kunna se att ödet har påverkat dem själva och människor i deras 

närhet. När de ser tillbaka på en händelse, exempelvis en bilkrasch kan de i efterhand se att 

denna, vid första anblicken hemska, upplevelse kommit att leda till någonting gott. Här kan vi 

också se att ödet och karman i vissa fall kan ses som väldigt närbesläktade fenomen. Man kan 

se karmans följder som ett framtida öde. En väsentlig iakttagelse som man dock bör göra är 

att ödet kan se ut på väldigt olika sätt. Vissa uppfattade ödet som något medfött som under 

inga omständigheter går att undgå medan andra såg ödet som något påverkansbart, åtminstone 

till en viss utsträckning. Med den senare definitionen blir ödet ofta i princip synonymt med 
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karma. Ytterligare en observation vi gör är att respondenterna i samtliga fall där de uppfattar 

ödet som något existerande inte tänker sig att ödet styr precis allt. Den genomgående tanken 

är att ödet styr stora och viktiga saker medan mindre betydande händelser i de flesta fall har 

andra orsaker.  

De respondenter som inte tror att något fenomen likt ödet existerar har sammanfattningsvis ett 

huvudargument. De anser bestämt att man kan påverka och styra sitt eget liv. Att man har eget 

ansvar för sina handlingar och att man inte kan skylla på ödet om det inte går som man skulle 

vilja. Man ska heller inte förlita sig på detsamma om man vill att något ska ske. En iakttagelse 

som man dock bör göra är att respondenterna som inte tror att ödet existerar tenderar att ha en 

tydligare och mera hårddragen beskrivning av själva fenomenet. De menar, till skillnad från 

de som tänker sig att ödet finns, att ödet om det skulle ha existerat skulle ha styrt precis allt i 

ens liv.  

Uppfattningarna kring karma och ödet skiljer sig alltså åt bland respondenterna men vissa 

gemensamma drag går att urskilja 

Respondenterna kan vid första anblicken betraktas som förespråkare av två läger efter denna 

sammanfattning. Det ena som tror på karma och ödet och det andra som inte tror. 

Verkligheten man dock måste ha i åminnelse är att många av respondenterna inte gav 

tvärsäkra svar och att de i vissa fall ändrade sig under intervjuernas gång. För att förtydliga, 

sammanfattar detta alltså de argument och beskrivningar som respondenterna delgivit oss 

under intervjuerna, det är inte en beskrivning av två läger. 

 

4.3 TRANSCENDENS OCH SJÄLVBILD 

 

Anna har tänkt mycket kring frågor om transcendenta ting och fenomen men också om 

religion i stort, och ger utförliga men icke konsekventa svar under intervjun. Initialt när vi 

lyfter frågan om hur hon tänker kring själen så slår hon fast hur hon inte är religiös – en 

ståndpunkt som cementeras i slutet när hon själv definierar sig som ateist. Vidare resonerar 

hon att själen är förknippad med religion vilket tydligt medför ett ställningstagande att en själ 

inte kan existera mer än som samlingsnamn för ens personlighet och moraliska kompass. 

Vidare för hon ett resonemang att en själ därför inte kan leva vidare när själen är uppbyggd av 
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”elektrokemiskt nånting” och därför är det slut när det är slut. För det vore väldigt ologiskt 

med ett efterliv: 

Jag har väldigt svårt att tänka mig en himmel eller ett paradis sådära. Jag har väldigt svårt 

att tänka mig hur det skulle gå till med ett efterliv. Kanske bara att det på något sätt finns 

något kosmiskt, något som typ nirvana – eller att man bara blir del av en världssjäl. Men jag 

tror inte man hamnar hos Gud och ser sina döda släktingar. 

Anna talar vidare om världssjälen som existerande genom sitt resonemang att vi människor 

har blivit till av jorden i det stora universum och då borde vi bli en del av det igen. Exakt hur, 

eller vilka krafter det besitter är oklart. Annas inkonsekventa svar angående själens 

existerande kan bland annat härledas till hennes förklaring att det är tråkigt om själen och 

återfödelse eller liv efter döden inte finns och hennes önskan att det skulle finnas. Hennes 

närmsta familj och släktingar är uppdelade i två läger ty hennes far är ateist och hennes mor 

troende. Hon benämner även ett äldre syskon som spirituell och den andre som ateist. 

Liknande skillnader går att finna i släkten. Anna förklarar också hur hon tycker att hennes 

troende släktingar är naiva som tror på gud och ber till honom. Även fast hon medger att det 

finns en fin tanke kring det och att det ibland vore trevligare att tänka sig ett efterliv. Men 

också hur hon är skeptisk till religion i stort då det kan rättfärdiga hemska saker som 

exempelvis korståg. Att då vara religiös och tro på en ”helhetsförklaring” är något Anna har 

svårt att förstå. Skillnaden till spirituell är att man då inte har definierat exakt vad man tror på, 

vilket Anna inte tycker är lika naivt. 

Bodils argumentationer kring transcendenta väsen och efterliv byggs upp kring logik. Initialt 

poängterar hon hennes tro på vetenskapen och besvarar frågan kring själen med att det är ett 

påhitt och att hon själv är ”lite mer inne på vetenskap”. Tanken om själen är ologisk för Bodil 

och hon förklarar genom följande citat ”vad skulle det vara egentligen? En genomskinlig 

människa inom oss? Nä det tror jag inte på”. Själen är snarare bara ett namn på hur vi är som 

människor. Andar och demoner är i Bodils värld också väldigt ologiska och finns därför inte. 

Spöken är inte heller något existerande som rör sig kring oss människor. Helvetet ter sig 

också väldigt ologiskt då ett efterliv under jordens yta känns främmande. Himlen är inte heller 

något Bodil skulle kunna förstå hur det fungerar som efterliv, men samtidigt finns det en 

himmel, så det är inte helt uteslutet. Vad händer då när vi dör enligt Bodil: 

Jag har svårt att tro att man bara somnar, man vet inget, det har jag jättesvårt att tro, för jag 

kan inte tänka mig in i situationen att en dag inte veta nånting. Det känns ju som att nånting 

måste hända… Jag vet inte om man kan tänka sig att man blir ett spöke som kan fara runt 

hur den vill… utan mer att man kanske kan bli en skyddsängel som fäster sig kring en 

person. 
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Hennes tidigare centrala tanke att väga sina argument mot vetenskapen börjar tyna i samband 

med att hon talar mer spontant. Även fast hon betonar det ologiska i att karma kan styra hur 

man återföds med frågan ”vem ska bestämma det?” så tror hon ändå på en återfödelse till 

vilket djur som helst men att det då är slumpen som avgör om man blir ”en fluga, människa 

eller mask”. Det blir nu också själen som återföds eftersom man inte minns något från sitt 

förra liv så det är inte ”jaget” (den totala människan) som återföds utan själen som i 

personligheten. Vidare ser sig Bodil inte som spirituell, andlig eller religiös däremot tycker 

hon att vissa religiösa inslag som inte är transcendenta är bra, exempelvis den gyllene regeln. 

Vidare uppfattar hon sig själv som vetenskapligt orienterad men utan att ha något emot 

religiösa eller religioner i sig – även fast åtskillnaden bland religionerna ses som onödiga ty 

dem tror ju alla på liknande saker. Religion för henne är en livsstil hur man ska leva livet, 

eller känner sig skyldig att leva. Hennes mor tror på spöken och uppger att hon ibland kan 

känna ”saker” men det uppfattar Bodil som komiskt och får medhåll av mormor. 

Cecilias uppfattar inte sig själv som religiös men berättar ändå om en önskan att vara det. 

Cecilia tror att det finns spöken i hennes källare och vågar därför aldrig sova där utan sin 

partner, men det är inte ”klassiska” spöken. Hon beskriver det som människor som bott där 

innan eller döda släktingar som aktivt valt att inte åka till himlen när de dött. Himmeln är ett 

bra liv efter döden där du får leva på nytt, men det kan också vara en helt annan planet där du 

tillskanskas nya tankar och allt. Däremot avfärdar hon tanken på ett helvete eftersom att hon 

upplever det mer logiskt att människor ska få det bra i sitt efterliv. Angående logik så faller 

Cecilia lite på sitt argument om det aktiva valet mellan att stanna som spöke eller åka till 

himlen då hon menar på att själen återföds till vad som helst på jorden som är levande. Själen 

bildas förövrigt vid befruktningen och existerar i allra högsta grad dessutom kan själen 

påverkas av yttre sociala faktorer under uppväxten. Cecilia är tydlig att hennes tro också kan 

påverkas av den där viljan av att vara religiös, för om det finns någon större makt så är det bra 

att vara den till lags. Ett exempel är när Cecilia ska spela match så vänder hon huvudet upp 

mot himlen och ber att det ska gå bra. Men även fast hon medger att det ändå är upp till henne 

själv så känns det bra och viktigt att vända sig mot Gud för hjälp. Hon upplever också ett lugn 

i kroppen efteråt men poängterar också att de inte är någon bön. Det går igen flera gånger 

under intervjun att Cecilia berättar något som kan uppfattas som religiositet, för att därefter 

markera att hon inte är religiös. Det hon menar då som skiljer henne från en religiös i de 

frågor vi diskuterade är att Cecilia endast vänder sig mot gud för att be om hjälp och inte visar 

tacksamhet när något gått över förväntan eller i vardagen i stort. Att besöka kyrkan är också 

ett tecken på att man är religiös, dock inget måste för alla religiösa. Cecilia upplever att hon är 
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ensam i familjen med tankar om att det finns en gud, men kanske att hennes syster ibland kan 

uppfattas som spirituell. 

Diana benämner sig själv som religiös – men inte ”jättereligiös” – då hon tror på gud och 

ibland tillber honom men inte besöker kyrkan mer än någon gång per år. Hennes mor och en 

av hennes bästa kompisar har ungefär likadana tankar kring religiositet som Diana. De övriga 

i hennes närhet är mer sekulära förutom mormor som sticker ut åt andra hållet. Religion i stort 

kännetecknas hos Diana som en grupp som tror på en verklighet beskaffad ur en helig skrift. 

Vidare menar hon att religionerna är väldigt lika varandra, så lika att när de hittar något som 

skiljer sig åt så startar man att bråka om det – likt syskonkärlek. Diana förklarar också 

gudsbegreppet som en individuell gud som man har en unik relation till baserat på dina egna 

förväntningar och vem du är. Angående vad som händer när man dör så tror Diana att man får 

välja, du kan välja på att åka till himlen, låta själen återfödas i ny kropp eller acceptera att det 

”bara blir svart”. Väljer du att åka till himlen så är det litet oklart var man hamnar förutom att 

riktningen är uppåt, det kan lika gärna vara transcendent som någon vacker stad. Att själen 

finns och att du får välja mellan religiösa slut alternativt ett vetenskapligt är dock klart. 

Spöken och andar är liknande väsen som inte tar mänsklig form utan visar sin närvaro på 

andra sätt. Bland annat vet hon att det blev ett stort eldklot som flög ut ur mormors hus när 

mormor somnade in. Men spöken som viker tvätt eller gör vardagliga saker förkastar hon, 

samt att de skulle komma och visa sig för någon som inte vill:  

Jag tänker ju inte liksom att dem är som där, men ändå att de på nåt sätt finns som 

närvarande… Alltså de är inte där för att skrämmas och så. Dom kommer ju bara och hälsar 

på om de känner sådär att det är tryggt för båda. 

När hon talar om spöken/andar i citatet ovan så menar hon döda släktingar eller vänner. Det 

finns inga demoner eller elaka spöken vilket också kan urspeglas ur citatet. Däremot finns 

änglar, de är inte närvarande på jorden som spöken/andar utan befinner sig på avstånd och har 

vissa mindre befogenheter att vaka över en och ändra utgången ur händelser. 

Erika för relativt sekulära resonemang men ändock anser hon att hon är ”halvreligiös”. Hon 

menar att religionen kommer till användning när man utsätts för de största prövningarna och 

tar ett extremt exempel att om hennes mor skulle gå bort, då hade hon nog skyllt på gud och 

ifrågasatt hur han kunde göra såhär mot henne. Å andra sidan nu när hennes motgångar är av 

mindre karaktär och hennes nära och kära är friska så tror hon inte på något transcendent. 

Vidare komplicerar hon religiositetsbegreppet: 



46 

 

Det är väldigt svårdefinierat, bara för att du går till kyrkan varje söndag så innebär det inte 

att du är religiös, jag tror att du inte behöver visa så jävla mycket utåt för att vara religiös, 

det kan ju lika gärna vara ett fyllo i parken som är religiös, det vet man inget om. 

Religiositet kommer inifrån och det är något individuellt. Men man måste tro på någon högre 

makt som styr. Det intressanta i det sistnämnda är Erikas berättelse om hennes farfar som gick 

bort i cancer. Därför tror hon varken på karma eller på ödet, ty han var världens snällaste men 

råkade ändå ut för sjukdomen. Detta ligger också till grund för att man blir religiös när stora 

motgångar/dödsfall sker i närheten. Således har samma händelse gjort att hon både förkastat 

religiositet och legitimerat den. Erika tror, som tidigare nämnt, knappt på något transcendent i 

vardagen. Hon kan tänka sig att det eventuellt finns en själ, som motsvarar jaget men 

benämner allt annat transcendent som ”nå tjippåhoj”. 

 

Frida berättade i intervjun hur hon tror på allt transcendent vi frågade om förutom 

”idealängeln” – den med långt ljust lockigt hår – men däremot finns skyddsänglar. Hon är 

dock tydlig med att hon inte är religiös. Religion för henne har utformats med en historia där 

vi förr satts på hårda prövningar och därför behövdes religionen, men nu är det lättare att leva 

och färre är därav religiösa. Den inre drivkraften och den existentiella kompass som gud och 

kristendomen kunde ge oss i Sverige förut behövs inte lika mycket nu. Frida är däremot tydlig 

med att säga att allt transcendent finns kvar, och vi använder religionen på liknande sätt men i 

ett mindre omfång. Det mest skrämmande Frida kan tänka på är himlen för den påminner 

henne om en oändlighet som är svår att ta in: 

… nää men alltså man måste ju nästan ta livet av sig för att det är så tragiskt att vi är så 

små… tänk oändligheten, det tar aldrig slut! Jag vet inte hur Gud ser ut liksom, men våra 

anhöriga som har gått bort de finns där liksom sen om det är himlen eller bara en annan sida 

vet jag inte. Och det är därför jag tror på andar. 

Hon utvecklar resonemanget med att ”en annan sida” är svårt att lokalisera, det kan både vara 

i himlen men också vara ”nåt här på sidan av rummet”. Intressant är hur hon spinner vidare 

om himlen och tar upp vad som händer när man dör. Då är det inte helt självklart att man 

hamnar vare sig där eller i ”en annan sida” utan ens själ kan lika gärna återfödas till någon 

människa eller djur – detta då allt levande besitter en själ. Däremot tror hon inte att det bara 

blir svart när man dör, ty folk som har upplevt nära döden vittnar om att de har sett ljuset. 

Men än viktigare i sammanhanget är att när hon såg en död människa för första gången, då 

upplevde hon att det bara var ett tomt skal, själen hade åkt någon annanstans. Att den inte 

försvinner ter sig logiskt i Fridas världs. Frida talar om att allt transcendent är olika energier, 

allt från själen till andar via gudsbegreppet, men även inom kommunikation mellan människor 
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och mellan människor och djur. Så när du då dör, då förvandlas endast din (själ) till något 

annat alternativt förflyttas, för en energi försvinner inte enligt energiprincipen
52

. Frida delar 

sin uppfattning om energier/det transcendenta med sin mormor och de brukar se tvprogram 

om spöken och andar – vilket hennes mor inte uppskattar. Frida avslutar med att berätta om 

att hennes mormor har en speciell relation till ett träd på gården, exakt vad det är vet inte 

Frida men trädet är fridlyst i släkten och Frida skulle aldrig gå med på att kapa trädet när 

mormor gått bort på grund av en rädsla att mormor i sådana fall skulle spöka för henne. 

 

Gun har en attityd av att inte tro på övernaturliga saker. Hon talar om ”vidskepligheter och 

sånt” och det framgår av hennes inställning och uttalanden att hon anser att det är lite dumt att 

tro på sådant. Ödet är en konstruktion och karma är bara logiska följder av ens handlande. När 

vi kommer in på frågor som rör själen och dess eventuella existens säger sig dock Gun tro att 

det borde finnas något sådant. Själen som Gun beskriver har ingen fysisk form och den sitter 

inte fast på en särskild plats i kroppen men den har något med ens känslor att göra. 

Respondenten berättar att man kan känna i själen och förklarar den som något liknande ens 

innersta väsen. Hon betonar att det är något andligt som man har och är även öppen för att 

djur skulle kunna ha en själ, även om hon inte tycks vara lika övertygad om detta. Senare 

förklarar Gun att själen skulle kunna vara en konstruktion av ens psyke. Något som i 

verkligheten inte finns men som ändå kan vara bra att tänka på. Avslutningsvis slår hon dock 

fast att för henne är den verklig. Gun är inte riktigt övertygad om att själen kan leva vidare 

men betonar att hon gärna skulle vilja tro det. Hon berättar då om att en vän till henne tror att 

hennes mormor lever vidare i sädesärlor och vi får uppfattningen att Gun tycker att det är en 

fin tanke som hon gärna skulle tro på även om hon inte känner sig helt övertygad. Hon menar 

nämligen att denna tanke skulle kunna vara en försvarsmekanism som man byggt upp för att 

klara av sorgen efter nära och kära som man har förlorat. Själar som skulle leva som spöken, 

oberoende av fysisk form eller i skepnad av en genomskinlig människa förkastar Gun som 

vidskepligheter och det samma gäller andar, änglar, demoner och övriga transcendenta väsen. 

Vid ett senare tillfälle frågar vi Gun hur hon ser på döden och om hon tror att det finns 

någonting där efter. Hon förklarar då att hon är lite rädd för döden och att hon inte kan tänka 

sig att det bara blir svart, därför tror hon att det sker någon typ av återfödelse. Trots sitt 

tidigare utlåtande om att hon skulle vilja tro att man kunde leva vidare i andra former säger 

hon sig nu tro att det i sådant fall skulle vara som en människa man återföddes. Om det är 
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själen eller något annat som går vidare kan hon inte svara på men hon beskriver det som att 

något litet av henne skulle finnas i en kommande människa. Rädslan som Gun säger sig känna 

inför döden grundar sig i två orosmoment. För det första är hon rädd för att återfödas i en 

dålig situation där hon i nästa liv inte skulle få det bra och för det andra är hon rädd att det 

inte skulle ske någon återfödelse. Respondenten berättar att hennes övertygelse att man föds i 

ett nästa liv kanske grundar sig i en rädsla av att allt blir svart. På frågan om hur återfödelsen 

går till svarar respondenten ”jag vet inte, det är typ bara något jag tänker på för att slippa 

tänka på svart och mörker.” Här kommer vi även in på diskussionen om karma igen och Gun 

säger att hon ändå kan tänka sig att vad man gör i det här livet kan påverka hur man får det i 

nästa. 

När vi i intervjun diskuterar gudar kommer Guns mera skeptiska inställning tillbaka och hon 

berättar att hon inte tror på någon övermänsklig kraft och att hon tycker att en sådan tanke är 

helt ologisk. Hon motiverar sitt påstående med att en gud inte skulle tillåta allt ont som sker i 

världen. 

Vi frågar Gun hur hon ser på sig själv. Om hon anser att hon själv är spirituell, andlig, religiös 

eller något sådant. Hon förklarar då att hon inte kan säga att hon anser att hon passar in under 

någon av dessa kategorier. Vi ber henne då att berätta hur hon ser på dessa uttryck och 

beskriva vad de innebär. I svaret som Gun ger oss förklarar hon att hon ser begreppen som 

likvärdiga. Hon beskriver dem som en tro på något övermänskligt som man måste respektera 

och leva efter. Någonting som liknar en gud är i det närmaste väsentligt men andlig skulle 

även kunna innebära förfädersdyrkan medan attributen religiös är starkt knyten till någon av 

de stora erkända religionerna. 

Vidare beskriver Gun begreppet religion som en tro på något abstrakt. Dock verkar en gud 

eller någon större makt som man respekterar eller dyrkar vara väsentlig. Hon gör även en 

distinktion i gudsbegreppet där hon klargör att ”guden” måste vara övernaturlig på något vis 

och att den ska kunna påverka ens liv. Exemplet som respondenten använder är att man inte 

bara kan bestämma att en vanlig katt är en gud och sedan dyrka den. Det skulle enligt Gun 

inte räknas som religion. Vid ett senare tillfälle i intervjun omprövar dock Gun sitt tidigare 

utlåtande och förklarar att begreppet religion är väldigt abstrakt i sig och att eftersom att det är 

så otroligt subjektivt så går det inte med säkerhet säga vad som är religion och inte. 

När vi slutligen ber Gun att ge oss en bild av hennes sociala umgänge och hur deras 

uppfattning ser ut så börjar hon med att förklara att många av hennes egna uppfattningar 
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säkerligen kommer ur hennes uppväxt och hennes nuvarande umgänge. Det finns ingen i 

hennes närhet som hon uppfattar som religiös och i den by där hon växt upp finns det inte 

heller några religiösa strömningar. Hennes pappa är skeptisk till religion och har aktivt gått ur 

kyrkan och även hennes storasyster är av den uppfattningen. Gun berättar att varken hennes 

syster eller hon själv har konfirmerat sig och att detta beror på att de i sådant fall skulle känna 

sig som hycklare. 

I Hannas resonemang kring transcendenta fenomen, döden och religion kan vi se såväl logiskt 

byggda och känslostyrda argument. Hanna motiverar ofta sina slutsatser med att det borde 

eller måste vara så. Antingen på grund av att det inte skulle vara logiskt om det intet förhöll 

sig på det viset eller eftersom att det bara känns så. Hanna är även väldigt fantasifull i sina 

föreställningar och har ofta målat upp en egen bild av hur det borde vara. Inledningsvis 

förklarar respondenten att hon tror att det finns något som liknar jinxar. Hon är övertygad om 

att man kan påverka till exempel en fotbollsmatch genom att prata om den, eller rättare sagt ta 

för givet att den ska sluta på det ena sättet eller det andra. Hur detta skulle ske kan dock inte 

Hanna förklara mer ingående. ”Det bara är så” är det svar vi får. Fortsättningsvis tenderar 

Hanna att tro på det mesta. Hon kan tänka sig att nästan alla typer av transcendenta varelser 

eller efterdödliga fenomen kan existera, endast med undantag för ”hinduiska gudar”
53

.  

Respondenten tror att vi har en själ och motiverar detta med att det inte bara kan bli svart när 

man dör. Det skulle bara inte kunna vara så. I fråga om vad som händer efter döden får vi 

dock ett minst sagt tvetydigt svar. Hanna menar att hon tror på någon typ av himmel, eller 

åtminstone en fysisk plats dit man kommer efter döden. När Hanna målar upp platsen 

förklarar hon att bilden hon fått är ett hotell där hon och hennes familj bodde under en resa till 

Spanien i hennes barndom. Dit skulle alla få komma efter döden och bara ta det lugnt och ha 

det bra. Vid frågan om det även fanns något helvete förklarar respondenten att alla kommer 

till himlen/hotellet eftersom att det finns något gott i alla. Dock kommer de som inte levt ett 

bra liv att eventuellt få någon typ av straffarbete som att klippa gräsen eller sköta poolen. 

Detta krockar med hennes tidigare beskrivning av karma där hon menar att reprimanderna 

efter en handling kan komma högst en vecka i efterhand samt förnekandet av ett helvete. Det 

motsägelsefulla med detta är att Hanna samtidigt menar att det sker någon form av 

reinkarnation i den värld vi lever nu. Hon motiverar till exempel att hon inte tror att djur har 

själar med att man i så fall skulle märka det om de återföddes som människor eller vice versa.  
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 Antropomorfa gudar som kan påverka ens liv enligt respondenten. 
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Här ser vi ett exempel på hur Hanna argumenterar med logik istället för känslor. Ett tillägg till 

detta som även bör nämnas är att hon inte säger sig vara helt säker på vad som händer efter 

döden och att det skulle kunna tolkas som att antingen det ena eller det andra scenariot 

utspelar sig efter döden men att Hanna själv inte är helt säker. När vi frågar Hanna om hennes 

åsikt kring spöken och andra transcendenta väsen förklarar hon att hon tror att sådana finns. 

Människors själar kan t.ex. finnas kvar hos någon kvarlevande närstående och fungera som 

någon typ av vägledare. Här ser vi ännu en teori om vad som händer efter döden. Enligt 

respondenten kan även andra typer av andar och spöken finnas. Hanna beskriver dessa 

varelser som något som liknar demoner och som kan hemsöka platser och skada människor. 

Till gud och gudar ställer sig dock Hanna något mer tvivlande. Gudar likt de inom hinduistisk 

tradition tror Hanna inte på alls men hon avisar inte helt tanken på en allvetande, allsmäktig 

gud likt den inom abrahamitisk religionstradition. En sådan gud skulle kunna finnas, säger 

Hanna men hon ställer sig ändå tvivlande och motiverar detta, likt Gun, med att om det fanns 

en gud så skulle den inte låta så mycket olycka härja i världen. När vi slutligen ber Hanna att 

beskriva sig själv börjar hon med att hävda att hon är ateist och att hon inte tror på någonting. 

Efter en stunds fundering ändrar dock respondenten sitt utlåtande och slår istället fast att hon 

åtminstone inte tror på någon av de större erkända religionerna. Hon förklarar att hon 

visserligen tror på vissa saker men att hon har byggt sin egen tro utifrån egna erfarenheter och 

delar ur andra traditioner. Hannas syn på religion är en väldigt bred definition. Hon menar att 

religion är det sätt på vilket man ser världen och livet. 

I Hannas närhet finns det inte många som hon anser är religiösa eller troende. Hennes pappa 

är öppet kritisk mot allt vad religion innebär och endast hennes farmor skulle kunna klassas 

som troende enligt Hanna. Ett tillägg som dock bör göras är att Hanna tidigare under intervjun 

berättat att hon tillsammans med sina vänner i skolan diskuterat vad som händer med själen 

när man dör och att detta utlåtande ledde Hanna till hennes beskrivning av reinkarnation. 

Isa är den ende av respondenterna som säger sig höra till en specifik religion, kristendom. 

Hon gör en uppdelning mellan begreppen spirituell och religiös där spirituell innebär att man 

tror på övernaturliga saker som inte nödvändigtvis behöver kopplas till någon religion. 

Religiös däremot betyder att man tar till sig en färdig, utstakad religion och följer den. Att tro 

på en gud skulle t.ex. kunna vara ett kriterium för att vara spirituell medan en religiös 

människa skulle tro på kristendomen och allt vad det innebär. I intervjun med Isa kan man 

tydligt se att hon gör en distinkt uppdelning mellan vidskeplighet och tro. I fråga om 

exempelvis jinxar skrattar respondenten och ifrågasätter hur någon kan och orkar tro på 
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sådant. Hon har även ett liknande ställningstagande i fråga om yoga och meditation. Detta 

samtidigt som hon vid ett senare tillfälle berättar att hon tycker att det är märkligt att inte fler 

tror på den kristna läran eftersom att man inte förlorar något på att tro. Isa motiverar till 

största delen sin övertygelse med vad som står i bibeln. Hon säger att hon tror på vad som står 

där endast på grund av att hon tror. Detta kommer beskrivas på ett tydligt sätt när hon 

besvarar frågan om huruvida andar finns. 

 

...det är klart att jag tror att andar och sånt finns. Det finns goda och onda andar och 

sådär...jag har läst bibeln och det står ju att dom finns i bibeln så att, jag tror ju på det som 

står i bibeln så att det är klart att dom finns... 

 

Dock tror inte Isa att dessa andar kan påverka henne personligen eller att de egentligen gör 

någon skillnad. Hon tror på dem för att de nämns i bibeln men de är inte relevanta i hennes 

liv. 

I fråga om själen så tror Isa att den existerar och att den är ens personlighet. Det är den som 

kommer till himlen eller helvetet efter att en människa har dött. Isa tror alltså att man efter 

döden kommer antingen till himlen eller till helvetet. En avgränsning som hon dock gör är att 

hon inte riktigt vill tro att en människa som inte tror på gud efter döden skickas direkt ner i 

helvetet. Hon säger istället att hon tror att alla får en andra chans. Att man efter döden får se 

att allt är sant och att om man då ångrar sig kommer man till himlen istället. När vi ber Isa att 

beskriva himlen och helvetet tycker hon att det är väldigt svårt och att hon inte vet mer än att 

hon tänker sig himlen som något vitt. Hon refererar även till en bok som hon har läst som 

handlar om en pastor som blir dödsförklarad och sedan återuppväckt. Denne har sedan skrivit 

boken och i den beskrivit sin upplevelse av den korta tiden utanför himlens portar. När Isa ska 

beskriva gud blir hon ännu mer osäker men säger att det enda hon vet är att gud varken är man 

eller kvinna och att det inte bara är en människa med övernaturliga krafter. Hon berättar att 

hela hennes familj är kristna och att hon har många vänner som hon mött genom kyrkan och 

som hon i många fall känner sig mera trygg tillsammans med än hennes mer sekulära vänner. 

Detta har, enligt Isa själv, säkert påverkat henne men hon framhåller även att hon gjort ett 

eget medvetet val när hon har fortsatt att tro.   

Julias resonemang kring transcendenta ting, livet efter detta och hur man ska definiera 

religion ter sig efter intervjun spretigt. Julia tror på väldigt mycket men har samtidigt en 

ganska bestämd uppfattning när hon slutligen slår fast att hon egentligen inte tror på 
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någonting och att hon betraktar sig som ateist. Inledningsvis så berättar Julia att hon tror på 

både jinxar, karma och ödet. Anledningen som hon uppger för denna övertygelse är att hon 

själv upplevt att dessa fenomen existerar. Hon menar att hon ofta upplever att karman slår 

tillbaka på henne själv när hon gjort något dumt och att man i efterhand kan se att vissa 

händelser måste vara ödet. Även själens existens ter sig tämligen självklar i respondentens 

ögon. Julia beskriver själen som något fixerat och fast som åtminstone på människor sitter 

inne i bröstkorgen. Även djur och växter har enligt Julia en själ och den beskrivning som hon 

ger liknar någon typ av livsgnista. ”Allt som lever måste ha en själ” säger respondenten vid ett 

tillfälle. Ytterligare en dimension i Julias själsbegrepp är att människors själar tycks skilja sig 

något från andra levande varelsers. En människas själ kan nämligen vara god eller ond, vit 

eller svart. Alla människor föds enligt Julia med en vit själ men om man inte lever ett gott liv 

så kan ens själ bli färgad och ond. Under vidare diskussioner rörande själens eventuella 

uppgift eller mening får vi ett splittrat svar. Julia berättar att hon tror på något som kan liknas 

med spöken. En människas själ som lever kvar bland de levande anhöriga och som har i 

uppgift att vägledda och beskydda dem. Samtidigt berättar hon att hon tror på både 

återfödelse, himmel och helvete. Efter en människas död menar Julia att man kommer till en 

hållplats liknande ett helvete eller en himmel. Detta beroende på hur man levt sitt tidigare liv. 

Där får man vänta tills ens själ återföds igen och vid återfödelsen får själen en mening som 

sedan styr livet. Meningen styr även vad man skall återfödas till. Angående återfödelsen 

förklarar även Julia att ens nästa liv styrs av hur vi tidigare levt. Hon tar i ett exempel upp 

Breivik och berättar att hon ser dennes liv som ett straff. ”... t.ex. om vi tar Breivik. Jag tror 

att han, kanske i förra livet att han gjorde bara dåliga grejer så att han, alltså får sitt straff nu 

om man säger så.” 

Enligt Julia får man alltså ett straff både i helvetet och i nästa liv. Detta krockar alltså med 

hennes tidigare utsago att alla föds med en god själ. 

I fråga om gud så säger Julia att hon även här tror. Hon är osäker i sin beskrivning men 

framhåller att gud, om denne finns, är en god gud som hjälper människor. Guden har ingen 

kroppslig form och inte heller något kön. Den kan höra och tala till människor och den dömer 

ingen. Varken goda eller onda. Julia framhåller att hon inte är riktigt säker på att gud finns 

eftersom att hon själv aldrig upplevt någon kontakt med denne. Hon säger dock att hon trots 

detta är relativt övertygad om dess existens. 

Efter dessa beskrivningar av sina uppfattningar hävdar dock Julia att hon inte tror på 

någonting och att hon betraktar sig själv som ateist. När respondenten definierar begreppen 
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religiös, spirituell, troende och andlig säger hon att hon ser religiös och troende som 

synonymer till varandra och att detsamma gäller spirituell och andlig. En andlig person tror 

enligt Julia på någonting. Det behöver inte vara en religion men något övernaturligt. I fråga 

om religiös eller troende så krävs det dock att man erkänner någon av de kända religionerna. 

Vi ber även Julia att definiera begreppet religion och hon slår då fast att religion kan ses som 

en vägledning. En hjälp att förstå och samspela med världen. Dock förtydligar hon att de 

religioner som finns idag och som alltid har funnits är de enda religioner som någonsin 

kommer att finnas. 

Julias sociala umgänge är enligt henne själv inte heller troende. Varken familj eller vänner. 

Efter en stunds funderande ändrar hon sig och berättar att hon har ett antal vänner med 

utländsk härkomst och att några dessa nog kan betraktas som troende. Hon avslutar med att 

berätta att hon tror att personer som är födda i Sverige generellt sett är mindre troende än folk 

från andra länder. 

Vid intervjun med Kajsa berättar hon att hon inte ser sig som ateist men att hon för det inte ser 

sig som tydligt troende heller. Kajsa förklarar att hon ibland tror på vissa saker som hon 

benämner som vidskepligheter. Hon uttrycker att hon vissa gånger kan oroa sig för otur om 

hon exempelvis inte säger ”peppar peppar ta i trä” efter att ha gjort ett påstående gällande 

exempelvis sin eller andras hälsa. Hon har även några rit-liknande förberedelser som känner 

att hon måste utföra inför viktiga händelser. Kajsa berättar att hon innerst inne tvivlar på att 

något ska hända och hon skulle strunta i dessa saker men gör dem ändå för att vara på den 

säkra sidan. När Kajsa får frågan om huruvida hon tror på karma säger hon att hon inte är 

riktigt övertygad men att hon åtminstone skulle vilja att fenomenet existerade. Detta eftersom 

att det skulle upprätthålla rättvisan i världen. Ödets existens känns för respondenten mera 

främmande eftersom att hon är starkt övertygad om att vi styr våra egna liv och att ett utstakat 

öde skulle gå emot den övertygelsen. I fråga om själen säger respondenten att hon tror på en 

själ. Själen är enligt beskrivningen hon delger oss ens personlighet och såväl människor som 

djur har en sådan. Vid följdfrågan om även växter kan ha en själ svarar Kajsa hon inte tänker 

sig det eftersom att träd och blommor inte har någon hjärna och därför inte heller någon 

personlighet. Senare under intervjun blir respondenten tillfrågad huruvida hon föreställer sig 

att ens själ efter döden skulle kunna dröja kvar eller leva vidare på någon annan plats. Detta 

avvisar Kajsa samtidigt som hon slår fast att det inte heller finns andra spökliknande varelser. 

Hon menar att hennes motivering till denna slutsats grundar sig i vetenskap. Vetenskapen kan 

inte bevisa det så därför är det inte heller troligt. Efter en stunds fundering säger dock Kajsa 
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att hon ser hur dessa argument krockar med hennes övriga föreställningar om att det finns en 

själ men hon står ändå fast vid att hon inte tror att det finns något liv efter döden. Kajsa hyser 

alltså inte heller någon övertygelse om att det skulle finnas någon himmel eller att någon typ 

av återfödelse äger rum efter döden. Hon berättar även att döden skrämmer henne och att hon 

inte känner sig helt tillfreds med sin övertygelse att allt bara blir svart. När vi vid ett senare 

tillfälle frågar Kajsa om hennes syn på gud och om hon kan tänka sig att det skulle finnas 

någon sådan svarar hon att hon tror det. Hon tror att det finns någonting som är övermänskligt 

och som kan påverka världen. Kajsa hyser alltså en panteistisk gudssyn när hon beskriver gud 

som något som saknar skepnad och finns i allt. I fråga om hur respondenten uppfattar sig själv 

rörande religiositet och tro svarar Kajsa att hon ser sig själv som mera vidskeplig än vad hon 

skulle vilja erkänna. Hon ser sig visserligen som troende på ett eller annat sätt men samtidigt 

förklarar hon att religion i sig skulle kunna vara en konstruktion av människan vars enda 

substans ligger i att skänka en förklaringsmodeller och hopp. Hon negligerar inte att religion 

kan vara något bra som många människor tycker är viktigt men hon ifrågasätter lika fullt 

sanningshalten i fenomenet. Vi ber Kajsa att definiera begreppen religiös, spirituell, troende 

och andlig. Hon berättar då att hon, likt Julia, ser spirituell och andlig som mer eller mindre 

synonymt med varandra och att det samma gäller för religiös och troende. Religiös och 

troende är de begrepp som Kajsa säger passar bäst in på henne själv. De innebär att man tror 

på någonting övernaturligt eller att man i alla fall är nyfiken. En ytterligare avgränsning som 

Kajsa ger os är att religiösa människor är lite mer seriöst troende än de som endast är troende. 

Spirituell och andlig ser Kajsa som ytterligare ett steg mot det mera religiösa hållet. Är man 

spirituell eller andlig sätter man väldigt stor vikt vid sin tro och låter den styra ens liv i stor 

utsträckning. En skillnad Kajsa uttrycker att hon tror att det är svårare att vara religiös i 

dagens samhälle där vetenskapen har fått mer eller mindre tolknings monopol inom vida 

kretsar. 

 

SAMMANFATTANDE ANALYS AV TRANSCENDENS OCH SJÄLVBILD 

 

Det går kortfattat inte att finna några övergripande tankar och mönster mellan respondenterna 

– och knappt heller i deras egna resonemang. Själen är den närmaste gemensamma som går 

att finna bland respondenterna, dock går det inte finna en gemensam definition eller 

beskrivning av själen. Inte heller vad som sker med själen när vi dör är konsekvent bland 

respondenterna även fast det endast är en respondent som tror på en konstant och oföränderlig 
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sekulär död. Beskrivningarna av själen skiljer sig kraftigt åt mellan respondenterna och den 

skiftar mellan allt från allt levandes livsgnista till något som möjligen endast är en 

konstruktion i människors psyke. Den vanligaste synen är att både människor och djur har en 

själ och att den är något som liknar ens personlighet. Att själen efter döden lever kvar är även 

det en vanlig åsikt hos respondenterna. Att allting slutar när man dör känns, som vi tidigare 

nämnt, för de flesta som något otänkbart. Endast en av respondenterna tänker sig att det 

förhåller sig på det viset. Hon uttrycker även en oro och rädsla för detta och säger att hon inte 

vill att det ska vara så. Detta resonemang finner vi även på andra håll då en av de tillfrågade 

menar att hennes övertygelse om ett efterliv mycket väl kan grunda sig i just en sådan känsla.  

De flitigast anammade teorierna om livet efter detta är tanken om antingen återfödelse eller en 

himmel av något slag. I vissa fall kombineras till och med dessa förklaringsmodeller. 

Himmeln är svårförklarlig ty den varierar mellan en avlägsen stad där man kan få börja om 

med nya tankar och förutsättningar till något helt vitt och obeskrivligt likt ett tillstånd och inte 

fysisk plats. Mellan dessa beskrivningar finns tankar om att en himmel är som ett stort hotell 

där goda människor får lata sig i solen och eventuellt straffarbete likt gräsklippning och att 

sköta om poolen kan tjänstgöra som någon form av straff efter döden. Helvetet som i 

allmänhet brukar ses som en motpol till denna himmel är dock inte en nödvändighet och 

respondenterna tenderar att uppfatta helvetet som mera otroligt än himlen. En av 

respondenterna ser även himlen och helvetet som någon typ av hållplats där man får uppehälle 

i sin väntan på återfödelse. Återfödelse är som tidigare nämnts också det en vanlig teori om 

efterlivet. Denna tanke går som vi har sett att kombinera med himmelstanken på olika sätt. En 

sådan kombination ter sig initialt naturlig men vid eftertanke lyfter dem tanken om 

inkommensurabilitet. När de diskuterar med sig själva hur det kan gå ihop att både återfödas 

och att komma till himlen (några lade även in en tredje dimension att man kunde stanna som 

spöke på jorden) så fanns det olika utgångar. Några var att de ändå trodde på båda trots deras 

problem med logiken, andra löste det med att du som individ får ett val när du dör helt enligt 

attributionsteorin vi använt oss av. En intressant tankegång som tenderar att finnas hos 

flertalet av våra respondenter om efterlivet är att spöken, andar, skyddsänglar och andra 

transcendenta väsen endast diskuteras som aktuella för andra personer. De ser sig själv inte 

som någon skyddsängel eller liknande efter döden, men kan mycket väl tänka sig att äldre 

släktingar kan finnas med dem. När de talar om sig själv så tror de generellt på ett gott efterliv 

i antingen himlen eller som nytt liv på jorden. 

Flertalet av respondenterna ser sig själv som ickereligiösa eller rent av ateister trots deras 

tidigare utsagor om transcendens och efterliv. Det är återkommande att de säger sig tro på 
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flertalet övernaturliga fenomen – samt känna skräck inför dem – men ändock vilar de sin 

verklighetsuppfattning på vetenskapen allena. En intressant iakttagelse är att de som inte 

uttalat är ateister eller icketroende i flera fall tenderar att ha färre transcendenta uppfattningar 

än ateisterna. Självklart går det inte att utvinna kvantitativa data ur så få respondenter men 

fenomenet bör ändå nämnas i sammanhanget. Den enda konsekventa i vår uppsats är hon som 

uttalat är kristen, ty hon följer kristendomens tankar kring transcendenta väsen. De mest 

inkonsekventa i sammanhanget anser att det är naivt och ologiskt att vara religiös men ändock 

tror de på exempelvis en världssjäl, spöken och liv efter döden. 

Religionsdefinitionen bland respondenterna genomsyras av en substantiell definition förutom 

hos två respondenter som tydligt förklarar dess funktioner religion haft i samhället och till 

viss del också har. Det är tydligt att de växt upp i Sverige genom den kristna retoriken vid 

frågan om vad religion är. De talar om Jesus, Gud och kyrkan som centrala aktörer inom 

religionerna. Det går också finna en religionsdefinition i världsreligionerna, dessa blir själva 

definitionen av religion. 

Respondenternas har allt från en hemsituation där båda föräldrarna är religiösa till en där båda 

föräldrarna är ateister som förlöjligar religion och religiösa. Vid fallet där föräldrarna delade 

en religiös övertygelse så finns det en tydlig koppling till respondentens tankar kring religion. 

Liknande går det att finna där respondentens närmaste omgivning tar avstånd till 

religion/religiositet. Bland de elever som har olika influenser såväl i hemmet som i den 

närmsta omgivningen går det inte att se någon tydlig koppling till deras tankar.   

 

4.4 DISKUSSION 

 

En tydlig faktor som påverkat respondenternas upplevelse av fenomen och praktiker är deras 

egen initiala inställning till detsamma. Överlag hade respondenterna en negativ attityd mot 

yoga och meditation, de förklarade därefter att de inte upplevde någon effekt. Det till trots att 

de tydligt kunde förklara exempelvis yogans fördelar. Kan det vara så att teorin om att 

religionen blir mer och mer individuell och – i det här fallet – yogan introducerades för dem i 

en större grupp som bidrar till detta? Hade då resultatet blivit annorlunda om respondenterna 

kommit i kontakt med yogan utanför den närliggande sociala gruppen och kanske även i en 

helt annorlunda kontext.  Exempelvis har vi författare till uppsatsen initialt kommit i kontakt 
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med yoga på Bali med en hinduistisk instruktör och tror att upplevelsen vi fick skulle skiljt sig 

åt om vi testat det på ett gym här i Sverige. Respondenternas attityd gentemot meditation 

tycks vara positivare och skulle eventuellt kunna legitimera tanken om att religiös praktik 

idealt utövas individuellt som teorin om den senmoderna religiositeten står för. Detta då 

respondenterna överlag har introducerats för meditation i mindre grupper än när de först kom 

i kontakt med yoga.  

Respondenternas inställning till karma såg helt annorlunda ut. Den dominerande inställningen 

var positiv och även de respondenter som inte sa sig tro på detta fenomen uttryckte en vilja 

om att karma skulle finnas. Initialt skulle detta kunna förklaras med att karman ses som 

positiv eftersom att den förutsätter en rättvis värld.  Frågan man då kan ställa sig är varför just 

karma får ta på sig rättvisebevarandet i världen och inte en gud. En gud eller kanske snarare 

den kristna guden skulle kunna fylla samma funktion och med tanke på Sveriges historia bör 

den tanken vara mer bekant för respondenterna. Kan det vara så att det är svårare att förstå hur 

en gud kan styra rättvisan än att tänka sig att det är en respons på sitt eget agerande – eller är 

det helt enkelt för att en gud uppfattas som institutionaliserad religion. Karma ses dessutom 

som lättare att påverka därför att den inte har någon egen vilja samtidigt som guds vägar är 

outgrundliga – denna diskussion får också stöd av attributionsteorin som menar på att 

människor har en naturlig vilja att kunna kontrollera tillvaron.  

Ödet har inte samma status hos respondenterna som världsordning, vad beror det på 

egentligen? Öde och karma kan ses som lika i många avseenden, ändock föredrar 

respondenterna tron på karma framför ödet. Kan det kanske vara samma motiv som 

framhåller karman gentemot ödet likt den tidigare nämnda relationen mot gud – ödet agerar 

medan karman reagerar. Slutsatsen att de respondenter som inte trodde på ödet hade en mer 

hårddragen definition av fenomenet (fullständig förutbestämmelse) styrker även den att ödet 

agerar och karman reagerar. Den vanligaste motiveringen till att ödet ändå skulle existera 

tycks vara att den kan skapa en mening i livet. Denna motivering styrks av attributionsteorin 

och en fråga som då väcks är varför detta motiv att söka mening inte ger ödet samma status 

hos respondenterna som rättvisefaktorn ger karman. Är det inte lika viktigt med mening som 

rättvisa eller kan det vara så att människor i fråga om mening lättare kan nöja sig med att ”det 

bara är så” än när de tänker på rättvisan. Ytterligare en aspekt kan vara att respondenterna ser 

rättvisan som mera hotad än meningen med livet. Att det finns så mycket orättvisa i världen 

ökar möjligen behovet att bevisa att världen är rättvis. ”Orättvisemotivet”, som vi tidigare 

namngett det, skulle i så fall kunna motivera både karmans icke existens och existens.  
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Slutsatserna vi dragit kring respondenternas svar angående det transcendenta kan kopplas till 

vår problemformulering att ungdomar i Sverige inte nödvändigtvis måste vara trolösa bara för 

att de hävdar detsamma. De flesta tror på något även om de ser sig själva som ateister. Detta 

tycks bero på att de inte förstår termen ateist men varför hävdar de sig ha den uppfattningen 

och vad betyder egentligen ateist när respondenterna använder sig av uttrycket. Normen skulle 

här kunna spela en avgörande roll tillsammans med att det kan uppfattas som du måste 

försvara dig om du anammar ett annat förhållningssätt. Det kan också ha en betydande roll att 

eleverna väljer att forma en egen religiositet, ty anammar du ett helhetskoncept så finns det 

flera delar du måste försvara som nödvändigtvis inte korrelerar med din världssyn. Kan då 

ifrågasättandet av oliktänkande bidra till att vi människor väljer att agera på ett sådant sätt 

som blir svårare att angripa för utomstående. Då resultatet visar att de respondenter som i 

hemmet fått en negativ syn på religion och religiositet ofta är de som benämner sig som 

ateister tycks denna förklaring trolig.  

Hur respondenterna definierar religion bör även det påverka hur de ser på sig själva i fråga om 

religiositet. Detta kan te sig uppenbart men är trots allt värt att nämna. En märklig företeelse 

är när respondenternas beskrivningar av religion och religiositet stämmer överens med deras 

egna trosföreställningar och att de trots detta benämner sig själva som icketroende. Detta kan 

som vi tidigare nämnt bero på normen och att man inte vill bli ifrågasatt. 

Inställningen till själens existens och hur den beskrivs av respondenterna väcker intressanta 

frågor. De flesta ansåg att själen finns men hur den är beskaffad skiljde sig åt i 

respondenternas resonemang. Om de delar uppfattningen om själens existens, varför skiljer 

sig då beskrivningarna åt. Att själen är svårbeskrivbar och transcendent håller de flesta med 

om och detta bör vara en bidragande faktor. Man kan även anta att det i det vardagliga livet 

inte finns något behov av att definiera själen när man interagerar med andra. Kyrkans 

minskade inflytande bidrar säkerligen också till denna differentierade syn. Om alla hade gått i 

kyrkan regelbundet och därifrån fått sin uppfattning om själen skulle den troligen bli mera 

homogen. Om man frågar sig varför de allra flesta av respondenterna tänkte sig att själar 

existerar kan man också fråga sig vad detta kan bero på. En anledning till detta borde vara att 

hela den västerländska kulturen har influerats av religioner som menar att en själ finns. Även 

om inte respondenterna själva ser sig som religiösa går det aldrig att undkomma att de 

påverkats av det samhälle de lever i, där själen ofta ser som något självklart även om dess 

existens är svår att vetenskapligt bevisa. Vidare uppfattar respondenterna ofta själen som 

något positivt. Den del av människan som kan skilja på rätt och fel och som dessutom ger oss 
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vår personlighet och därigenom definierar att vi är enskilda individer. En kanske lika påtaglig 

anledning till att själen känns verklig och viktig för respondenterna är att den ger oss 

möjlighet till ett liv efter detta.  

Detta leder oss in på döden och vad som sker därefter. Ingen av respondenterna kunde fullt ut 

acceptera att det efter döden inte skulle hända någonting. De uttryckte också en obekväm 

känsla och en rädsla inför en död där allt bara blev svart. Viljan att leva och rädslan för döden 

kan här ses som ett motiv till att man föreställer sig olika övernaturliga teorier gällande 

efterlivet. En fråga man kan ställa sig är då varför många av respondenterna föreställde sig 

flera typer av efterliv även om de då ofta krockade med varandra teoretiskt. En förklaring kan 

vara att man vill gardera sig. Skulle man ha fel om himlen så kan man åtminstone återfödas. 

Här ser vi även att respondenterna kände starkare övertygelse gällande ett positivt efterliv. 

Detta kan styrka tanken om att man vill gardera sig. En annan förklaring skulle kunna vara att 

våra respondenter inte lever i en hotfull värld där ens existens hotas, samt att de är unga och 

inte behöver oroa sig för en naturlig död till följd av åldrandet. Om man inte i sin omgivning 

har någon som man tycker skulle förtjäna ett evigt straff i helvetet bör inte heller denna plats 

kännas lika aktuell. Av de respondenter som ändå nämnde helvetet som något existerande 

beskrev helvetet som någon typ av skärseld. En plats på var man tar sitt straff innan man 

förtjänar att komma till himlen eller alternativt återfödas igen. Tanken om återfödelse är 

väldigt populär bland respondenterna och en intressant iakttagelse är att den teorin är lika 

flitigt representerad som tanken om himlen. Detta trots vår, i Sverige, kristet präglade kultur. 

Hur kan detta komma sig? 

Tanken om kontroll och att vi vill kontrollera våra liv kommer här in i bilden. Ett nytt liv här 

på jorden är bekant och man kan få känslan av att man på jorden kan leva ett nytt liv som man 

vill medan ett liv i himlen ofta definieras som ett liv under gud. Även om himlen är perfekt 

och en underbar plats att vara på så kvarstår det faktum att man kan uppfatta en begränsning i 

kontrollen över sig själv. Utöver det kan en ytterligare motivering till detta vara att himlen är 

mer svårbegriplig och abstrakt än ett nytt jordeliv. Detta kan göra att reinkarnationstanken 

känns mera trolig. Normen om ickereligiositet kan även här spela en roll. Trots att 

reinkarnationstanken i alla avseenden bör betraktas som övernaturlig kan himlen för många te 

sig, om möjligt, ännu mer översinnlig och dessutom starkare knuten till de institutionella 

religioner som dominerar i Sverige. 

Resultatet i detta arbete tyder på att den ickereligiösa stämpel som respondenterna tenderar att 

vilja sätta på sig själva inte nödvändigtvis behöver innebära att de i själva verket inte tror på 
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något övernaturligt. Den senmoderna religiositeten tycks i högsta grad vara aktuell, 

åtminstone i den undersökta gruppen. Om nu detta skulle passa in på fler ungdomar runt om i 

Sverige bör man fråga sig hur vi i skolan bemöter detta och tar upp de i vår undervisning 

gällande religion. Om man bara riktar sin undervisning mot de institutionella religionerna 

riskerar kanske många att känna sig mindre berörda än vad de skulle göra om man lade mer 

fokus på den senmoderna religiositeten. Mer undervisning om detta och vad religion kan 

innebära för olika individer skulle kunna öka förståelsen för andra människor och därigenom 

också acceptansen för andras förhållningssätt. Problemet skulle kunna vara att man inom det 

specifika området eventuellt möter problem i fråga om avgränsningar. Vad ska man ta upp 

och inte? Senmodern religiositet bör ses som ett komplext begrepp – likt all annan religiositet 

– och borde få utrymme därefter. Speciellt om vårt resultat skulle visa sig spegla en större 

grupp. 

 

Vi har som förslag på vidare forskning att genomföra en studie på hur svenska skolor 

behandlar senmodern religiositet. Om senmodern religiositet är så anammad av 

gymnasieelever i Sverige som vår studie visar, bör skolans tillvägagångssätt granskas så att 

inte en vanlig typ av religiositet faller mellan stolarna i den svenska undervisningen. 
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BILAGA 1 

 

1. Allmänt  

Vi vill ju prata med dig om hur du ser på spiritualitet och religionsämnet. Det går inte att ha 

fel på någon fråga – och du behöver absolut inte känna press att svara på allt om du inte vill - 

utan vi vill bara höra hur du tänker och är väldigt tacksamma för ditt deltagande. 

Vill du ställa någon fråga innan vi börjar? 

Berätta om dig själv, vad har du för intressen och vad tycker du är roligast i skolan? 

Berätta om din familj, vad jobbar de med och hur bor ni? 

Har ni rest mycket i familjen? Var? 

2. Senmodern religiositet 

 Yoga och meditation 

Har du testat yoga? 

- Hur kom det sig att du testade första gången? 

- När? 

- Hur upplevde du yoga? Vad gjorde ni? (andning?) 

- Vad visste du om Yoga innan du testade första gången? 

- Vad är syftet med yoga? 

Har du testat att meditera någon gång? 

- Hur kom det sig att du testade första gången? 

- Vad visste du om det innan? 

- Hur upplevde du det? 

- Hade du något speciellt syfte? 

     Karma 
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Har du hört ordet Karma förut, och i sådana fall hur tänker du kring det? 

- Hur blir det så att onda handlingar leder till ”otur” och vice versa? 

 

Ödet 

Hur tänker du kring ödet då, finns det?  

- Kan du påverka det? 

Själ, död och helvete 

Vad tänker du om själen? 

- Finns det? Vad är det? Har alla/allt/ingen en själ? (djur?) 

- Hur tror du ”gammelmormor ” eller andra förfäder har det? 

Har det någonstans på jorden funnits ett spöke? 

- Eller kanske en ande, demon? 

Vad tror du händer när någon dör? 

- öppna följdfrågor bara för att vi ska förstå – låt dem prata klart 

- himmel? Reinkarnation? Bara svart? 

Hur tänker du kring begreppet gud/gudar? 

- Finns det dolda kraftkällor? 

 

Uppfattar du dig som andlig? Spirituell? Religiös?  

Vad är skillnaden mellan dem? 

Hur tänker familj och vänner? 

Vad är religion? 

Är det något du vill tillägga? 


