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Abstract  

Denna uppsats belyser troende, delvis troende och icke troende kvinnors föreställningar om 

livet efter döden. I studien medverkade totalt sex kvinnor, tre kvinnor som beskriver sig som 

troende, en som beskriver sig som delvis troende och två som beskriver sig som icke troende. 

Kvinnornas föreställningar om livet efter döden och vad som har påverkat dem till dessa 

föreställningar har skildrats genom kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att den största 

skillnaden mellan föreställningarna är mellan kvinnorna som beskriver ett liv efter döden och 

kvinnorna som inte beskriver ett liv efter döden. Resultatet visar även på en variation av 

föreställningar både mellan de som beskriver ett liv efter döden och de som inte beskriver ett 

liv efter döden. Vidare har resultatet analyserats med hjälp av två religionsvetenskapliga 

teoretiska utgångspunkter, McGuires (2002) tolkning av meningssystem och Bergers 

(1974/1999) teori om sekularisering. I McGuires (2002) tolkning av meningssystem framgår 

att det individuella meningssystemet ofta är påverkat av familj, vänner, institutioner som 

exempelvis utbildning och det omgivande samhället vilket även framgår i de intervjuade 

kvinnornas meningssystem och därmed även deras föreställningar om livet efter döden. Bergers 

(1974) förklaring av pluralism och att religion har blivit tillhörande den privata sfären visar 

tydligast på sekulariseringens utveckling i intervjuerna. Därefter har en didaktisk reflektion 

gällande hur föreställningar om livet efter döden kan lyftas i religionskunskapsundervisningen 

i gymnasieskolan gjorts.  

Nyckelord: livet efter döden, föreställningar om livet efter döden, troende, icke troende, 

meningssystem, sekularisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord  

Jag vill rikta ett stort tack till kvinnorna som med givmildhet delade med sig av sina högst 

personliga och privata tankar på ett utförligt och innerligt sätt. Jag vill även tacka dem för de 

fina och meningsfulla samtal vi haft under intervjuerna. Slutligen vill jag tacka min handledare 

Jürgen Offermans som ständigt under skrivandets gång har funnits som stöd och kommit med 

goda råd.  
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1. Inledning  

Det är två saker om livet som vi med all säkerhet vet. Det första är att vi föds och det andra är 

att vi någon gång kommer dö. Vad som händer från befruktning till att barnet föds har vi 

vetenskapliga fakta kring och likaså vad som händer med den fysiska kroppen när vi en dag dör 

men vad som händer, om det händer något efter döden vet vi desto mindre om. Icke vetandet 

om vad som händer efter döden har resulterat i att människor har en mängd olika föreställningar 

om vad som händer efter döden.  

Vad som händer efter döden är en fråga som i perioder i livet har intresserat mig väldigt mycket. 

Frågan är särskilt påtagande i situationer då döden är närvarande. Hur kan en människa existera 

en sekund och nästa inte? Eller gör den det och i så fall hur? Kanske finns det en annan plats, 

ett annat liv, en annan existens eller så händer ingenting. Vi vet inte, vi kan bara föreställa oss. 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer undersöka hur sex kvinnor, troende, delvis 

troende och icke troende, föreställer sig livet efter döden, vad som har påverkat dem till denna 

förställning samt hur föreställningarna skiljer sig mellan troende, delvis troende och icke 

troende. Resultatet kommer sedan analyseras med hjälp av två religionsvetenskapliga teoretiska 

utgångspunkter, McGuires (2002) tolkning av meningssystem och Bergers (1974/1999) teori 

om sekularisering. Jag avser även att göra en ämnesdidaktisk reflektion kring hur 

föreställningar om livet efter döden kan lyftas i religionskunskapsundervisningen i 

gymnasieskolan.   

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar tagits fram: 

- Hur föreställer de sex intervjuade kvinnorna sig livet efter döden? 

- Hur kan kvinnornas konstruktion av föreställningar om livet efter döden förklaras 

utifrån McGuires tolkning av meningssystem och Bergers (1974/1999) teori om 

sekularisering? 

- Hur skiljer sig föreställningarna om livet efter döden mellan kvinnorna som är troende, 

kvinnan som är delvis troende och kvinnorna som är icke troende?  

- Hur kan föreställningar om livet efter döden lyftas i religionskunskapsundervisningen i 

gymnasieskolan? 
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3. Metod  

I detta kapitel kommer tillvägagångsättet presenteras. Det som presenteras är den metod som 

använts, urval och avgränsningar, genomförandet av intervjuerna, hur analysen av materialet 

har gått till, diskussion av metoden samt etiska aspekter av metoden.  

3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Den metod som har använts i undersökningen är semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

intervjuaren förbereder en intervjuguide som innehåller ett antal teman med frågor som ställs 

till varje intervjuperson. Intervjuaren bör ställa öppna frågor för att undvika att lägga orden i 

mun på intervjupersonen eller att enbart få ja eller nej som svar. Syftet med frågorna är att 

intervjupersonen med egna ord beskriver sina erfarenheter. Därefter kan olika följdfrågor tilltas 

beroende på vad intervjupersonen berättar (Fejes & Thornberg, 2014, 151).  

3.2 Urval och avgränsningar 

Jag valde att endast lyfta kvinnor i denna undersökning då kvinnor är en underrepresenterad 

grupp inom religionsvetenskapen. Således var ett krav i urvalet att intervjupersonerna var 

kvinnor. Ett annat krav för urvalet var att det skulle vara en fördelning mellan troende och icke 

troende för att möjliggöra svar på frågeställningarna. Fem kvinnor i min omgivning och en 

kvinna i Svenska Kyrkan i en stad i södra Sverige tillfrågades. Av de sex medverkande 

personerna beskriver tre personer sig som troende, en som delvis troende och två som icke 

troende.  

3.3 Genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes informerades intervjupersonerna om uppsatsens syfte. De 

visste således att intervjun skulle behandla deras föreställning om livet efter döden men de 

visste inte vilka frågor som skulle ställas. Enligt Fejes och Thornberg (2014, 152) är det viktigt 

att intervjun genomförs i en miljö där personen känner sig trygg. Det är även viktigt att intervjun 

kan genomföras ostört. Med hänsyn till dessa rekommendationer och geografisk position 

genomfördes två intervjuer i hemmiljö, två i avskilda rum på intervjupersonernas arbetsplatser 

och två via telefonsamtal. Samtliga intervjuer spelades in för att senare kunna transkriberas. 

Under intervjuerna ställdes 17 frågor som var formulerade utifrån frågeställningarna (se bilaga 

1). Alla frågor ställdes till samtliga intervjupersoner. Utifrån intervjupersonernas svar ställdes 

även följdfrågor som därmed inte var samma i alla intervjuer. Intervjuerna varade i cirka 30 

minuter. Ett svar från en intervjuperson kompletterades i efterhand via e-mail då det krävdes ett 

förtydligande av ett svar som gavs under intervjun.   
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3.4 Metoddiskussion 

En kritik som ofta lyfts mot den kvalitativa forskningen är den låga graden av generaliserbarhet 

vilket innebär att studien i liten utsträckning kan appliceras på personer som inte ingick i studien 

(Fejes & Thornberg, 2014, 270). Då syftet med denna studie inte var att skildra en generell bild 

av föreställningar om livet efter döden prioriterades inte graden av generaliserbarhet. En möjlig 

metod för att studera människors föreställningar om livet efter döden skulle vara att genomföra 

enkäter. Enkäter möjliggör för ett större antal deltagare och kan därmed visa på en mer generell 

uppfattning om livet efter döden. Dock utesluter enkäter möjligheten till att ställa följdfrågor 

och möjligheten för deltagarna att utveckla sina svar vilket ansågs vara en förutsättning för att 

kunna förmedla en djupare skildring. Därför valdes metoden semistrukturerade intervjuer.  

3.5 Kategorisering 

Samtliga intervjuer transkriberades. Det som transkriberades var ord och därmed uteslöts andra 

ljud och pauser. Därefter genomfördes en kategorisering av materialet vilket innebär att 

materialet kodas i kategorier som gör att textmassan reduceras och struktureras till ett antal 

kategorier (Fejes & Thornberg, 2014, 37). Kategorierna framtogs utifrån uppsatsens 

frågeställningar. De kategorier som kodades var följande: föreställning om livet efter döden, 

hur föreställningen om livet efter döden påverkar intervjupersonens liv samt påverkan/ursprung 

till föreställningen.  

3.6 Etik 

Målet med all form av forskningsarbete är att ta fram kunskap som är så trovärdig som möjligt 

och som både är viktig för individer och för samhällets utveckling. Detta innebär att vi som 

individer har ett krav på hur forskningen bedrivs genom att forskningen rör väsentliga frågor 

och att den håller hög kvalitet. Detta innebär att forskningen måste läggas på en balans mellan 

den allmänna nyttan och skydd mot otillbörlig insyn. Individer får inte utsättas för 

förödmjukelse eller kränkning, fysisk eller psykisk skada. Därav finns fyra forskningsetiska 

principer att förhålla sig till: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2019, 83-84). Jag har tagit hänsyn till och informerat 

intervjupersonerna om dessa forskningsetiska principer. Samtliga intervjupersoner benämns 

därmed med fiktiva namn och obehövlig information om intervjupersonerna har tagits bort.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som valts för senare analys av 

resultatet. Kapitlet är indelat i två avsnitt. I avsnitt 4.1 presenteras Meredith B. McGuires (2002) 

tolkning av meningssystem. I avsnitt 4.2 presenteras Peter L. Bergers (199) teori om 

sekularisering som till stor del är en revidering av hans tidigare beskrivning av teorin. De delar 

av Bergers (1974) tidigare sekulariseringsteori som inte reviderats presenteras även kortfattat. 

Båda avsnitten avslutas med kritik som lyfts mot de teoretiska utgångspunkterna.  

4.1 Meningssystem  

McGuire (2002, 26-27) menar att situationer och händelser får mening när de tolkas utifrån en 

bredare referensram. Exempelvis kan en uppsägning få mening om den tolkas som otur eller en 

dålig händelse få mening om den tolkas som att det är Guds vilja. Vanligtvis väljer människor 

sin personliga mening utifrån ett större socialt tillgängligt meningssystem. Det är inte 

nödvändigtvis så att en individ har ett meningssystem som förklarar allt utan kan i olika 

händelser och situationer tolka och ge mening åt det inträffade utifrån olika meningssystem. 

McGuire exemplifierar detta med att nämna att människor kan tro på idén om bakterier 

samtidigt som de tror på den motstridiga idén om onda andar som förklaring till sjukdom. 

Begreppet bakterier kan användas för att förklara vissa sjukdomar medan onda andar kan 

användas för att förklara andra. De flesta historiska religionerna erbjuder ett heltäckande 

meningssystem vilket enligt McGuire innebär att de förklarar allt. I dagens samhälle 

konkurrerar dock religiösa meningssystem med andra heltäckande meningssystem. Idag är det 

mindre vanligt att människor använder ett heltäckande meningssystem utan kombinerar ofta 

flera meningssystem. I denna kombination av meningssystem kan religion ge mening åt 

specifika delar av livet.  

4.1.1 Mening för den större sociala gruppen  

Enligt McGuire (2002, 28) skapar meningssystemet mening för hela gruppen. Gruppens 

individer delar mening genom att exempelvis dela moraliska normer som grundar sig i tron på 

Gud, hur gudomliga berättelser vittnar om hur man ska vara som människa. Meningssystemet 

är både förklarande och normativt vilket innebär att det både förklarar varför saker är som det 

är och hur saker borde vara. Gruppens meningssystem får tyngd av dess sociala ordning. Den 

sociala ordningen innefattar bland annat det rådande och framtida sociala arrangemanget i 

gruppen, auktoritet och makt inom gruppen, roller inom gruppen, fördelning av resurser och 

belöningar. Dessa kvaliteter gör meningssystemet till en stark legitimering för den sociala 



5 
 

ordningen i gruppen. En legitimering förklarar McGuire (2002, 28-29) som någon form av 

socialt etablerad förklaring som används för att motivera en viss handling eller ett visst 

handlingsmönster. Legitimeringar inkluderar förklaring av sociala handlingar, varför individer 

handlar på ett visst sätt. Ett handlande eller ett arrangemang kan exempelvis legitimeras av 

myter, legender, ordspråk, folksägner och historia. Handlingsmönster som grundar sig i denna 

tradition kan betonas eller tonas ner för att stämma överens med nuvarande normer och praxis. 

De traditioner som bevaras benämner McGuire som ”autentisk tradition”. McGuire (2002, 29) 

exemplifierar detta genom att belysa kristendomens tillvägagångssätt gällande äktenskap. Hon 

menar att även om både ideal och vad man gör under ett bröllop har förändrats väljer kristna 

ofta att följa traditionen genom att exempelvis gifta sig i kyrkan. Att gifta sig i kyrkan är det 

kristna väljer att betona från traditionen medan beteenden som inte är förenliga med dagens 

normer och praxis tonas ned. 

4.1.2 Mening för den enskilda individen  

McGuire (2002, 30) förklarar att den enskilda individen sällan konstruerar ett meningssystem 

utifrån ingenting. Ett individuellt meningssystem är inlärt, till största del under 

socialisationsprocessen. De tolkningar som för individen är mest rimliga är sannolikt tolkningar 

som individen är bekant med och delar med andra människor som är viktiga för individen. Trots 

att ett meningssystem är högst personligt är denna uppsättning av meningskomponenter ofta 

påverkad av familj, vänner, institutioner som exempelvis utbildning och det omgivande 

samhället. Även om det individuella meningssystemet påverkas av socialiseringen och att 

individen godkänner delar av meningar som delges under socialiseringsprocessen är det 

individuella meningssystemet inte ett oundvikligt resultat av socialisationen. Olika 

meningskomponenter kan över tid modifieras eller avfärdas. När individen kommer i kontakt 

med andra konkurrerande meningssystem, vilket särskilt sker i moderna samhällen, väljer 

individen vilka meningskomponenter hen accepterar. Istället för att individen accepterar det 

meningssystem som är rådande för den större delen av samhället kan individen välja att 

acceptera ett meningssystem som presenteras av undergrupper i samhället. Personliga 

meningssystem får kraft genom koppling till en gemenskap där meningssystemet delas med 

andra.  

McGuire (2002, 30-32) menar att den egna identiteten och den egna meningen är 

sammanflätade. Genom meningssystemet placerar människor sig själva och sina personliga 

handlingar i en större social ordning. Människan väljer subjektivt meningsfulla tolkningar av 

erfarenheter och händelser från det större tolkningsschemat vilket tillges av meningssystemet 
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och det personliga meningssystemet skapar självkännedom. Det tillämpade meningssystemet 

klargör vilken typ av person, personen i fråga är, vikten av den individuella rollen och vikten 

av händelser som individen deltar i. Meningssystemet utgör således både identiteten och den 

sociala tillhörigheten. En del grupper betonar val av mening medan andra tar valen av mening 

för givna. Oavsett om meningarna är uttalade eller inte grundar sig alla meningssystem i en 

skärningspunkt mellan individen och den sociala gruppen.  

Enligt McGuire (2002, 31-32) kan människor ge mening åt händelser och situationer på olika 

sätt. Tro är viktig i denna process. Tro kan medverka till att vissa handlingar blir meningsfulla 

men ett helt meningssystem kan inte reduceras till det formella trosinnehållet. Vid sidan om det 

formella trosinnehållet bidrar även bland annat symboler och ritualer till känsla av mening. En 

händelse kan bli meningsfull för en individ genom lämplig ritual. Den sociala meningen skapas 

genom att individer genomför ritualer och andra religiösa handlingar. I samma stund tillgodogör 

sig individen även gruppens värderingar och normer. Det personliga meningssystemet både 

möjliggör utvärdering av tidigare handlingar och skapar motivation för framtida handlingar. 

Meningssystemet kan även vägleda människan om hur den ska agera i en kaotisk händelse 

vilket döden är ett tydligt exempel på. Istället för att händelsen uppfattas som att den ”bara 

händer” och därmed är meningslös vilket innebär att personen inte vet vad den ska göra, kan 

meningssystemet möjliggöra tolkning vilket därmed ger mening åt situationen och på så sätt 

klargöra ett lämpligt handlingssätt.  

McGuire (2002, 32) förklarar att både individen och den sociala gruppen använder religionen 

för att ge mening åt deras existens. Meningssystemet ger förklaring till individens och gruppens 

upplevelser genom att sätta livet och händelser i ett större perspektiv. Religion spelar även en 

viktig roll som legitimering eller rättfärdigande av både den individuella och den sociala 

ordningen. Religion ger tolkning åt och förklarar tillvägagångssättet i den sociala gruppen. 

Legitimeringarna ger mening för den enskilda individen som är medlem i den sociala gruppen 

som accepterar dessa förklaringar och därmed gör dem till sitt sätt att tänka om och uppfatta 

världen.  

4.1.3 Kritik mot meningssystem  

Kritiken som riktats mot den teoretiska utgångspunkten är att den förmedlar en för generell bild. 

Alla människor har inte samma behov av att finna mening i alla aspekter av livet. En del 

människor önskar ett intellektuellt utarbetat meningssystem medan andra är nöjda med ett 

simpelt meningssystem. Dessutom fungerar inte endast meningen på en kognitiv nivå. För 
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många människor har rituell praxis och religiösa upplevelser stor betydelse för deras mening 

(McGuire 2002, 32).  Jag finner det även problematiskt att hon till stor del beskriver religiösa 

meningssystem och därmed till viss del utesluter andra meningssystem. Hon förklarar att det 

finns andra meningssystem men hennes fokus ligger på de religiösa. I denna studie används 

begreppet meningssystem i betydelsen att det både kan vara religiöst och icke religiöst då både 

föreställningar som grundar sig i religiös tro och föreställningar som inte grundar sig i religiös 

tro förekommer.  

4.2 Sekularisering  

Berger (1999, 2) menar att antagandet att vi lever i en sekulariserad värld är falskt. Med 

undantag från några samhällen är världen lika religiös idag som den någonsin varit. Berger 

(1999, 2) menar således att en hel mängd av den litteratur som är författad av historiker och 

samhällsvetenskapsmän, där ibland han själv, som löst beskrivits som sekulariseringsteori till 

stor del är felaktig. Teorins nyckelidé är att modernisering nödvändigtvis leder till en nedgång 

i religion, både i samhället och hos individerna. Det är detta Berger (1999, 2) menar är fel med 

teorin. Han kvarstår i ståndpunkten att moderniseringen har haft några sekulariserade effekter 

men att det även har uppstått kraftfulla rörelser av motsekularisering. Därtill menar han att det 

inte nödvändigtvis finns en koppling mellan sekularisering på samhällsnivå och sekularisering 

på individnivå genom sekularisering av medvetenhet. Vissa religiösa institutioner har tappat 

makt medan andra, både gamla och nya, religiösa övertygelser och praxis har fortsatt stor 

betydelse för individer. Han menar även att religiösa institutioner kan spela sociala och politiska 

roller trots att få människor tror eller utövar den religion som institutionerna representerar. Han 

menar att förhållandet mellan religion och modernitet är betydligt mer komplext än som tidigare 

sekulariseringsteorier vittnat om.  

Berger (1999, 3-4) beskriver att förslaget om att modernitet nödvändigtvis leder till nedgång i 

religion i princip är ”värdefritt”. Med värdefritt menar han att det både kan användas av 

människor som anser att det är goda nyheter och av människor som anser att det är dåliga 

nyheter. Framåtsträvande och upplysningstänkande människor tenderar att anse att 

sekularisering är en bra sak, med innebörden att det avlägsnar religiösa fenomen som är 

”bakåtriktade”, ”vidskepliga” eller ”reaktionära”. Samtidigt som religiösa människor starkt 

beklagar kopplingen mellan modernitet och religion. Berger menar således att avslag och 

anpassning är två strategier som är öppna för religiös kommunikation i en värld som uppfattas 

som sekulariserad. Berger nämner att det naturligtvis är möjligt att förkasta ett antal moderna 

idéer och värderingar på ett teoretiskt plan men desto svårare att göra detta avslag i människors 
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liv. För att få människor att avvisa moderna idéer och värderingar krävs två strategier där den 

ena är en religiös revolution och den andra är att bilda religiösa subkulturer som utformade för 

att hålla ute den yttre påverkan från samhället. Två exempel på detta är Amish i östra 

Pennsylvania och chassider i Williamsburg.  

Enligt Berger (1999, 4) har sekulariseringsteorin även varit felaktig gällande 

anpassningsstrategier av religiösa institutioner. Han menar om vi skulle leva i en sekulariserad 

värld hade religiösa institutioner överlevt i den grad de lyckats anpassa sig till sekulariseringen. 

Istället har religiösa samhällen överlevt och även växt just för att inte har försökt att anpassa 

sig till kraven som ställs i en sekulariserad värld.  

Som tidigare nämnt menar Berger att det finns några samhällen som är undantag från att världen 

är lika religiös idag som den någonsin varit. Berger (1999, 9) menar att Europa och mer specifikt 

västra Europa är ett av dessa undantag. I västra Europa verkar den gamla sekulariseringsteorin 

vara riktig både på nivån av uttryckta övertygelser och på nivån av kyrkorelaterade behov som 

gudstjänster. Den gamla sekulariseringsteorin tycks även vara riktig gällande avfärdande av 

traditionella koder för personligt beteende (särskilt med hänsyn till sexualitet, fortplantning och 

äktenskap) och rekrytering av prästerskapet. Även om denna fakta inte har ifrågasatts har 

uttrycket ”sekularisering” ifrågasatts från sociologer från framförallt Frankrike, Storbritannien 

och Skandinavien som menar att ”förskjutning av den institutionella platsen för religion” skulle 

vara ett mer passande uttryck. Detta grundar sig i att en mängd data indikerar att det finns en 

fortsatt stark överlevnad av religion trots differentieringen från de organiserade kyrkorna.  

Således kvarstår till viss del Bergers (1974) beskrivning av sekulariseringen i västra Europa. 

Utöver det som nämns i Bergers (1999) reviderade sekulariseringsteori nämner Berger (1974, 

135-136) i sin tidigare sekulariseringsteori två tydliga resultat av sekulariseringen i västra 

Europa. Det första är att religion har blivit tillhörande den privata sfären. Berger menar att 

religion inte heller längre är en självklarhet utan något som individen och kärnfamiljen själva 

väljer. Därmed är religion inte allmängiltigt för hela samhället och inte heller allomfattande för 

en individs liv. Religion är begränsat till specifika delar av det sociala livet. Det andra är den 

rådande pluralismen. Med pluralism menar Berger (1974, 135-136) att staten tolererar olika 

religiösa grupper vilket innebär att flera verkligheter existerar vid sidan om varandra. Det 

uppstår således en konkurrens mellan de religiösa grupperna om individens trohet.  
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4.2.1 Kritik mot sekulariseringsteorin  

Furseth och Repstad (2005, 83) nämner att Bergers beskrivning av Europa som ett undantag 

gällande sekulariseringen är något som emellertid har ifrågasatts. Ifrågasättandet har lyfts av 

bland andra religionssociologen Grace Davie som hävdar att institutionell religion spelar en 

fortsatt viktig roll i europeiska länder. Utifrån Bergers (1999) beskrivning av västra Europa som 

ett undantag från övriga världen ser jag en begränsning i teorins generaliserbarhet. Således är 

en studie utifrån teorin endast möjlig att generalisera i delar av världen som är lika, det vill säga 

länder i västra Europa emellan eller andra länder i världen emellan. Då syftet med denna uppsats 

varken är att generalisera i Sverige eller i större omfattning finner jag inte detta problematiskt i 

denna studie.  

5. Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning inom ämnet. Stor del av den forskningen rör den biologiska 

döden, rädslan inför och hanterbarheten av den. Ett exempel på detta är boken Döden i ett 

socialt, kulturellt och religiöst perspektiv som framförallt vänder sig till människor som möter 

döden i sitt arbete som exempelvis inom vården. Boken är skriven av Olsson, Geels och Kide 

(2008) och i första delen beskriver sjuksköterskan Pär Kide döendet, döden och sorgen i Sverige 

utifrån ett sjukvårdsperspektiv. Ett annat exempel på detta är boken Livsglädje och det djupa 

allvaret: Om existentiell kris och välbefinnande. Boken är skriven av professorn och 

överläkaren Peter Strang (2007) som förmedlar sina erfarenheter från möten med svårt sjuka 

patienter där döden är särskilt närvarande. Han diskuterar även frågor som existentiell kris, 

livskvalitet och existentiellt välbefinnande.  

Det finns även en hel del litteratur som ger religioners officiella förklaringar av livet efter döden 

vilket också nämns i Olsson, Geels och Kide (2008) där religionsvetaren Antoon Geels bland 

annat belyser religioners olika syn på döden. Ett annat exempel på detta är boken Vad händer 

efter döden? Frågor och svar om livet på andra sidan. Boken är skriven av David Winter (1992) 

som förklarar Bibelns svar på frågor om liv och död.  

Desto mindre finns gällande enskilda individers föreställningar om livet efter döden vilket 

styrker vikten av denna uppsats. Det har skrivits en del uppsatser inom ämnet med varierande 

kvalitet av bland andra Kristina Hellerstedt (2001) och Martina Andersson (2011). Då tidigare 

forskning om enskilda individers föreställningar om livet efter döden var högst begränsad 

kommer ämnesnärliggande tidigare forskning presenteras nedan.  
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5.1 Döden utifrån ett sjukvårdsperspektiv 

Professorn och överläkaren Strang (2011, 50-51) menar att dödens existentiella utmaning 

handlar om spänningsfältet mellan vetskapen om att vi ska dö och att ändå försöka leva ett bra 

liv. Strang anser även att döden tydliggör människans existentiella ensamhet eftersom 

människan står ensam inför döden. Människan kan till synes dela det mesta i livet med andra 

människor, men inför döden är människan ensam, alla människor måste dö sin egen död. 

Samtidigt som döden är ofrånkomlig är den främmande för alla människor. Människor kan ha 

olika föreställningar och uppfattningar om döden men ytterst sett vet ingen vad döden innebär. 

Strang menar att människan har, för att komma över denna frustration, försökt hantera och 

skapa kontroll över döden. Detta har människan gjort genom riten, religionen, konsten och 

vetenskapen.   

Strang (2011, 53-54) belyser olika förhållningssätt till icke-varandet. Ett förhållningssätt 

innebär att transformera icke-varandet till en form av existens i vid mening. Detta har 

människan gjort genom alla tider. Det tydligaste exemplet på detta förhållningssätt är i 

religioner, där döden för det mesta handlar om en tillvaro i en annan dimension istället för ett 

icke-varande. Strang menar att tron kan ha många fördelar i relation till dödens ofrånkomlighet. 

Livet efter döden beskrivs i många religioner som en fortsatt existens tillsammans med Gud 

och de utvalda. Utifrån denna föreställning uppstår ett dubbelt skydd mot icke-varandet. Dels 

slutar man inte existera, dels övergår man till en annan och bättre existens. I motsats till 

jordelivet är denna existens även evig. Enligt många trosinriktningar blir denna föreställning 

om livet efter döden även motiverande för människan, att leva ett gott liv och göra goda 

gärningar gör sannolikheten för belöning i himlen större. Strang menar att detta är en stor 

motvikt mot dödsångesten.  

Enligt Strang (2011, 54) är majoriteten i dagens sekulariserade Sverige inte troende i traditionell 

mening. Dock är många privattroende eller uttrycker en diffus andlighet. Inför dödens hot 

skapar sig många en världsbild som till stor del påminner om religionernas. I en studie som 

Strang gjorde 2009 tillsammans med Sand och Olsson där de fokuserade på hur icke-religiösa 

personer hanterar existentiella utmaningar, framkom det att icke-religiösa skapade 

föreställningar om ett vidare liv. Många som deltog i studien hänvisade till naturen och uttryckte 

en form av kretslopp. De nämnde att allt spirar på våren för att sedan blomma på sommaren och 

vissna på hösten. När de vissnar verkar de dö men de dör inte. Processen börjar om och livet 

fortsätter nästa år. Personerna menade att människan också är en del av kretsloppet och kommer 

finnas kvar i någon form, i någon existens.  
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5.2 Övertygelser om livets ursprung, döden och livet efter döden i förhållande till 

utbildning och ålder 

Silva, Herrera och Corona (2018) har gjort en psykologisk studie av människors övertygelser 

gällande livets ursprung, döden och livet efter döden i förhållande till ålder och mängd 

utbildning. Det var 913 invånare i Mexiko City som deltog i studien. 22,7% var mellan 18 och 

30 år, 26% var mellan 31 och 45 år, 28,9% var mellan 46 och 60 år och 22,5% var 61 år eller 

äldre. 57,3 hade endast grundutbildning medan resterande 42,7% hade en doktorsexamen. 

71,3% av samtliga hade en tro på Gud eller någon annan gudomlighet medan 28,7% inte hade 

någon tro.  

För att mäta respondenternas tro på livets ursprung, död och liv efter döden användes Silva, 

Herrera och Coronas skala. Skalan består av fyra faktorer. Den första är religion: ursprung och 

liv efter döden vilken representerar religiös tro på Gud eller annan gudomlighet som skapare av 

livet och att döden är början på livet i himlen. Den andra är darwinism vilken innebär en 

rationell förklaring om människans ursprung och vetenskapliga bevis är väsentligt för att 

förklara levande varelser. Den tredje är död: vetenskapliga framsteg vilken innebär att döden är 

ett fenomen av ofrånkomlig verklighet. Vetenskap som genetisk modifiering, studier på 

åldrande eller kloning kan användas som verktyg för att skjuta upp döden. Den fjärde är 

vetenskap: konceptualisering av döden vilken innebär att döden är slutet på människans och 

varje levande varelses existens. Således är den andra, tredje och fjärde faktorn baserade på 

vetenskapliga principer. Respondenterna svarade på en femgradig skala från håller inte alls med 

till instämmer helt.  

Resultatet visar att tron på religiösa förklaringar till livets ursprung och livet efter döden är 

betydligt vanligare bland personer med grundutbildning jämfört med de som har en 

doktorsexamen. Personerna med doktorsexamen baserar sin tro i större utsträckning på 

vetenskap. Resultatet visar även att tron på religiös förklaring till livets ursprung och livet efter 

döden var störst bland personer som var 60 år och äldre. Dock tror personerna i åldern 60 år 

och äldre i större utsträckning på att vetenskap som genetisk modifiering, studier på åldrande 

eller kloning kan förlänga livet än personerna i åldern 18 till 30.   

5. 3 Livet efter döden 

Sociologen Reginald W. Bibby (2017) har undersökt människors övertygelser om livet efter 

döden. Han jämför dels mellan amerikaner, kanadensare och britter, dels över tid, mellan 1970 

och 2014.  
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2014 undersökte han i vilken utsträckning kanadensare, amerikaner och britter har ett antal 

olika föreställningar om vad som händer efter döden, inklusive övertygelser om interaktion men 

människor som tidigare dött. Undersökningen genomfördes via online-undersökningar som 

besvarades av 1013 kanadensare, 1018 amerikaner och 2010 britter.  

I artikeln presenteras fem frågor som ingick i online-undersökningen. Frågorna gäller tron på 

ett liv efter döden, tron på att träffa människor igen, tron på kontakt med döda, den primära 

känslan inför döden och föreställning om vad som kommer hända när vi dör. Resultatet 

jämförde han sedan med tidigare studier som gjorts 1970 för att visa på utvecklingen över tid.   

Resultatet visar att amerikaner i störst utsträckning, följt av kanadensare, tror att de kommer 

träffa människor igen, påstår sig ha varit i kontakt med döda, känner hopp inför döden och tror 

att de kommer till himlen eller någon annan bra plats efter döden. Således visar resultatet att 

det finns klara skillnader i religiöst engagemang mellan framförallt amerikaner och britter. 

Resultatet visar även på en marginell förändring från 1970-talet. Utöver tron på ett liv efter 

döden tror även många att personer i deras närhet som har dött följer vad som händer i deras liv 

och fortsätter att vara i kontakt med dem.  

Slutligen menar Bibby (2017) att möjligheten att ta kontakt med döda är något som vetenskapen 

bör utforska vidare då detta är något som många påstår sig uppleva.  

5.4 Den komplexa relationen mellan religion, moral och dödsångest  

Psykologiprofessorerna Bassett och Bussard (2018) skriver att syftet med studien var att 

undersöka förhållandet mellan religiositet, moral och rädsla inför döden. I undersökningen 

deltog 328 studenter på ett småstatsuniversitet i USA. 80 av deltagarna identifierade sig som 

manliga, 247 som kvinnliga och 1 som icke-binär. Medelåldern på studenterna var 18,9 år. 

Deltagarna hade olika religiösa tillhörigheter där majoriteten angav att de var kristna, 246 

individer. Deltagarna hade även olika tro där majoriteten angav att de trodde på en enda Gud, 

267 individer.  

Undersökningen var uppdelad i 7 kategorier vilka var religiositet, Gudsbild, omoralisk praxis, 

religiös praxis, rädsla för döden och rädsla för den personliga döden. Utifrån dessa kategorier 

svarade deltagarna på ett antal påståenden genom bedömning på olika skalor. Skalorna 

varierade mellan 1-5 och 1-7 och betydde olika beroende på påståendena.  

Bassett och Bussard (2018) använder två teorier. Den första är Vails terrorhanteringsteorin som 

innebär att det dels finns ett samband mellan starkare övertygelse i tron och mindre dödsångest, 
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dels mellan misslyckande att uppfylla religiösa normer och mer dödsångest. Den andra är Ellis 

dödsuppfattningsteori som innebär att religion både kan vara en källa till tröst och till oro när 

det gäller döden. Detta beror både på hur människan ser på Gud som straffande eller förlåtande 

och i vilken utsträckning människan upplever känsla av kontroll över dennes öde genom att 

leva upp till religiösa standarder. 

Resultatet visade att människor med religiösa föreställningar var mindre rädda för döden 

samtidigt som uppfattningen om att inte leva upp till religiösa standarder var förknippad med 

mer dödsångest. Detta var särskilt utmärkande bland de som så på Gud som straffande. 

Resultatet i studien stöder således båda teorierna genom att visa att vissa aspekter av religion 

kan hjälpa människor att minska känslan av dödsångest medan andra aspekter av religion kan 

förvärra rädslan för döden.  

5.5 Äldre människors föreställningar om den egna framtiden, döendet och döden  

Universitetslektorn Magnus Broström (2014) presenterar i sin avhandling Äldre människors 

förställningar om den egna framtiden, döendet och döden äldre människors föreställningar om 

deras egen framtid, döende och död. Han menar att detta är ämnen som fått begränsat med 

uppmärksamhet, särskilt då de nästan inte alls synliggörs i den offentliga debatten. Människorna 

som har medverkat i studien är 27 människor i åldrarna 70-91 år. Samtliga bodde i ett ordinärt 

boende och betraktade sig själva som relativt friska. Broström har genomfört, analyserat och 

tolkat intervjuer som utgick från ett livsloppsperspektiv. Ett resultat visade att 

intervjupersonerna hade olika funderingar kring deras egen framtid och död, olika sätt att 

samtala med andra om döden, olika erfarenheter av döende och död samt olika föreställningar 

om vad som händer efter döden. Ett annat resultat visade att funderingar och agerande inför den 

minskande framtiden utgjorde en central del i de äldres vardag. Ett tredje resultat rör när tiden 

är rätt att fundera över döden, planera inför döden, prata med andra om döden och ett ”efter 

döden”. Avhandlingen förmedlar en komplex bild av äldres föreställningar om deras egen 

framtid, döendet och döden. Avhandlingens resultat kan medverka till en bättre förståelse av 

äldre människors situation gällande minskande framtid, döende och död.  

I kapitel sju presenterar Broström i avsnittet ”Efter döden då?” intervjupersonernas 

föreställningar om livet efter döden. Broström (2014, 161) skriver att mer eller mindre samtliga 

intervjupersoner någon gång under senare år hade funderat över vad som händer efter döden. 

För några hade tanken om vad som händer efter döden fått en djupare innebörd. Det var något 

som de hade tänkt på en hel del och de sade sig även vara ganska säkra på sin sak. Andra 
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intervjupersoner konstaterade istället att livet de levde nu var det viktiga och ansåg därför att 

tankar på vad som händer efter döden var ovidkommande. En tredje grupp av 

intervjupersonerna berättade att de kände sig tudelade. I perioder av livet trodde de på ett liv 

efter döden medan de i andra perioder nästan var säkra på att så inte var fallet. En av 

intervjupersonerna nämnde att det hade med dagsformen att göra eller vilken litteratur hen hade 

på nattduksbordet.  

I kapitlet belyser Broström (2014, 162-168) tre olika grupper av föreställningar som 

intervjupersonerna berättade om vilka han kategoriserar resultatet utifrån. Den första är 

föreställningar om Ett liv efter döden utifrån en tro, den andra är En annan dimension på efter 

döden och den tredje är Det absoluta slutet.  

5.5.1 Ett liv efter döden utifrån en tro  

Ett par av intervjupersonerna berättade att de genom hela livet hade haft en kristen tro. Dessa 

personer berättade om en tro och en förhoppning om ett liv efter detta jordeliv. Livet efter 

jordelivet beskrevs i himmelriket där de skulle få träffa Gud och Jesus men också vänner och 

anhöriga som hade gått bort före. Några hade på senare tid börjat ägna mer tid åt den kristna 

tron medan andra hade börjat tvivla. Broström (2014, 164) beskriver att tron på någonting 

tycktes för somliga vara nyckeln till en tro på evigt liv medan andra som förklarade sig som 

kristna ibland även kände tvivel i sin egen tro på ett liv efter döden.  

5.5.2 En annan dimension på efter döden  

Några av intervjupersonerna uppgav sig inte vara anhängare av den kristna religionen och dess 

tro på ett evigt liv. De berättade att de inte var religiösa men hade inte heller en ateistisk syn. 

Broström (2014, 164) beskriver att de definierade sin ”tro” eller ”förhoppning” utifrån andra 

begrepp som bland andra andlighet, vidskeplighet och spiritism. Således handlade det inte om 

religion som förutsätter en gudstro utan om andlighet som omfattar något större. Dessa 

intervjupersoner berättade om att de hade fått kontakt med tidigare avlidna släktningar och hade 

förhoppning om att de också efter döden skulle få möjlighet till samma kontakt med deras 

anhöriga. Några intervjupersoner talade även om ”själavandring”.  

5.5.3 Det absoluta slutet  

Några av intervjupersonerna berättade att de inte trodde att något skulle hända efter deras död 

eller på ett liv efter döden. Ofta hade dessa intervjupersoner sin ståndpunkt klar och hade haft 

samma föreställning nästan hela livet. Även om de hade funderat kring frågan tycktes de 

återkomma till samma konstaterande, att det inte fanns något efter döden. Det var vanligt att 
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dessa intervjupersoner ställde sina funderingar kring döden i relation till någon slags tro/gudstro 

genom att exempelvis säga att de inte hade några religiösa dimensioner inför döden. Den 

allmänna uppfattningen bland intervjupersonerna som föreställde sig döden som det absoluta 

slutet var att det var realistiskt att inte tro på ett liv efter döden. 

6. Resultat  

I följande kapitel presenteras den insamlade empirin från de sex semistrukturerade intervjuerna. 

Kapitlet är indelat i sex avsnitt där varje avsnitt består av empiri från en av intervjuerna. Varje 

avsnitt inleds med en presentation av intervjupersonen utifrån vad intervjupersonen svarade på 

frågorna om de har ett intresse för religion, hur religion har varit en del av deras uppväxt och 

deras egen religiösa tillhörighet. Presentationen följs av intervjupersonens föreställning om 

livet efter döden, hur föreställningen om livet efter döden påverkar intervjupersonens liv samt 

intervjupersonens uppfattning om ursprunget till föreställningen. Intervjupersonerna 

presenteras i följd av troende, delvis troende och icke troende för att underlätta läsningen.  

6.1 Emma 

Emma beskriver att hennes intresse för religion dels grundar sig i att hon är uppvuxen med den 

kristna tron, dels att hon tycker att det är väldigt intressant hur olika människor ser på stora 

frågor. Hon finner det även intressant att jämföra, diskutera och samtala kring och få förståelse 

för hur andra människor med andra religioner tänker. Hon beskriver religionens närvaro under 

uppväxten. Hon nämner: ”jag är uppvuxen med en mamma som är diakon, alltså inom 

kristendomen och jag har själv varit med mycket i kyrkan och i kyrkans arbete på olika sätt, i 

barngrupper, körer och medverkat på gudstjänster. Vi har pratat mycket om det. Både mammas 

och pappas sida är väldigt involverade i svenska kyrkan på olika sätt.” Hon beskriver sig själv 

som troende.  

Emma förklarar att hon vill tro att det händer något efter döden. Hon föreställer sig att 

människan kommer till sin egen himmel där man träffar de man älskar mest. Hon beskriver det 

som en fridfull plats där det är lugnt och stilla. För henne är det den miljön man trivs bäst i. 

Hon skulle även kunna tänka sig att det händer något annat. När hon förklarar ”något annat” 

ger hon exempel på att det skulle kunna vara någon form av kretslopp. Att människan på något 

sätt finns kvar i jordelivet. Hon förklarar: ”det finns något mer men det är svårt att beskriva vad 

det skulle kunna vara. Jag vill ju inte säga att det blir helt svart och att jag aldrig med kan öppna 

ögonen igen”. Hon tror inte på belöning i den betydelsen att det finns en himmel och ett helvete. 

Emma tänker sig att vad som händer efter döden är individuellt. Hon tänker att individen 
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kommer dit individen själv tror. Om man inte tror att det händer något efter döden så händer 

inget efter döden. Hon menar att det är den egna tron som gör att man får något större.  

Hon tycker att döden är otäck. Hon beskriver att den kommer oväntat.  Även om vi är förberedda 

på att människor kommer dö så är döden plötslig, oavsett när den kommer. Hon beskriver den 

som särskilt skrämmande när man inte känner sig färdig. Hon beskriver att hon inte försöker 

tänka så mycket på döden. Hon berättar: ”det vi lever här och nu och den stunden vi har, det är 

det vi kan säga, såhär är det. Det är klart att man måste ta vara på det som är nu. Det är nog 

därför jag försöker nog inte tänka så mycket på vad som händer sen för döden blir närvarande 

tids nog.” 

Emma tror att hennes föreställning dels grundar sig i att hon har formats av sina föräldrar, dels 

att hon under de senaste åren träffat människor som har andra tankar och föreställningar. Möten 

med andra människor har gjort att hon har börjat fundera över sin egen föreställning om livet 

efter döden och därför inte har samma föreställning som hennes familjemedlemmar.  

6.2 Marie 

Marie beskriver att hon tycker att religion är intressant, särskilt för att hon har vuxit upp i ett 

samhälle där islam är huvudreligionen och har varit en del av vardagen. Hon berättar att de läste 

Koranen i skolan och pratade om hur man ska vara som muslim. På så sätt har religionen varit 

en del av uppväxten och hon anser även att religion som ämne är roligt. Hon är både intresserad 

av islam och andra religioner. Hon tycker att det är intressant att kunna jämföra olika religioner. 

Hon beskriver att religion har varit en del av uppfostran vilket hon beskriver: ”det matas med 

mjölken, eller ersättningen […] att man ska vara ärlig, man ska inte ljuga, man ska vara snäll 

mot andra, man ska göra rätt för sig, man ska hjälpa andra, man ska vara rädd för att göra fel 

för man kan få tillbaka.” Vissa saker har varit självklara i hennes uppväxt som exempelvis att 

fasta, det var en självklarhet eftersom hela samhället gjorde det. Att be beskriver hon som lite 

mer öppet och hennes föräldrar har inte sagt att hon måste men de föredrog att hon skulle be 

fem gånger om dagen. Hennes föräldrar förklarade bönen som hälsosam, som gymnastik, för 

att komma närmare Gud och för att hitta tid för sig själv. Hon beskriver bönen som meditation. 

Hon beskriver sig själv som: ”troende, jag är inte sådär jättepraktikant, tyvärr, jag hade önskat, 

inte för att jag är muslim och måste men jag vet att de gånger jag kan få tid till att be är som att 

meditera, man hittar verkligen den inre balansen, det är en skön känsla”. 

Maries föreställning om livet efter döden är att man kommer till en annan värld som är bättre 

än denna värld. Hon tror att man återföds till den oskyldiga människan som fötts en gång i tiden. 
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Hon tror på belöning eller bestraffning för det man har gjort på jorden. Hon tror att man antingen 

kommer till paradiset eller till helvetet. Hon berättar att paradiset beskrivs i Koranen som en 

fantastisk plats. Det som avgör om man hamnar i paradiset eller helvetet är hur man har varit 

som människa, vad man har gjort, hur man har påverkat andra och vad man har tillfört. Hon 

förklarar att eftersträvansvärt är att alltid sträva efter att vara en, som hon uttrycker det, schyst 

människa. Hon berättar att hon själv alltid tänker efter vad hon gör och hur hon gör det för att 

undvika att hamna i helvetet. Hon tror att Gud är väldigt generös när han tittar på människan. 

Marie berättar om människor som hon tycker varit schysta och som gjort gott för sig men ändå 

råkat ut för ondska. Hon tror att om man inte får någon belöning för sitt goda handlande i detta 

liv så får man det i det andra livet. Det människan kommer ta med sig till paradiset är de goda 

relationer hen har skapat och det avtryck hen lämnat efter sig. Hon tycker därför att det är extra 

viktigt att skapa goda minnen tillsammans med andra. Hon tror att det blir någon slags 

återsamling med de människor man har älskat mest. 

I fråga om hur hennes föreställning om livet efter döden påverkar henne i detta liv förklarar hon 

att hon alltid tänker efter vad hon gör och hur hon gör saker. Hon funderar särskilt på livet efter 

döden i tuffa perioder i livet, när döden är närvarande. Hon berättar om en nära släkting till 

henne som fick cancer och gick bort väldigt hastigt. I sådana situationer tänker hon att livet är 

väldigt kort och kan när som helst förändras radikalt. Det är även i sådana situationer som 

hennes tro blir starkare, hon förklarar: ”det är då man behöver den som mest”. Hon känner inte 

sig rädd för livet efter döden men är rädd för döden vilket hon tror att alla människor är. Hon 

tänker framförallt på vad som kommer hända med hennes barn om hon går bort.  

Hon beskriver att hon tror att hennes föreställning om livet efter döden grundar sig i hennes 

uppfostran. Hon beskriver att det inte är något hon tänker på dagligen men att hon har fått den 

och bär den med sig.   

6.3 Anna 

Anna beskriver att hennes intresse för religion är självklart eftersom hon jobbar med religion, 

som präst. Hon anser att religion överhuvudtaget är intressant. I hennes utbildning till präst 

tyckte hon också att det var roligt att läsa om andra religioner. Hon tycker att det är spännande 

hur andra människor tänker, tolkar livet och evigheten samt vilket inslag det får i det liv man 

lever nu. Hon menar att många religiösa föreställningar egentligen är väldigt lika och att de 

beror mycket på den kontext man växer upp i. Hon tror att människan är född religiös, att 

människan föds med en religiös ådra och att människan sedan formas utifrån den verklighet 



18 
 

som hen lever i. Hon har svårt att tänka sig att hon hade varit kristen om hon hade fötts i Indien 

utan att hon då mer sannolikt hade varit hindu. Hon är uppvuxen i en kristen familj, med 

aftonbön men inte med att gå till kyrkan varje söndag. Hon beskriver att hon är uppväxt med 

en kristen fostran där den kristna tron var självklar. Hon menar sedan att varje individ någon 

gång under livet måste göra tron till sin för att den ska bära och för henne skedde detta under 

konfirmationstiden. Hon beskriver sig själv som en stolt lutheran.  

Annas föreställning om livet efter döden är att det finns någonting mer. Vad detta någonting är 

tycker hon är svårt att beskriva. Hon föreställer sig ett himmelrike som är det absoluta goda 

men har svårt att beskriva det mer än så. Hon tror att bilden av himlen är viktig då den handlar 

om ljuset. Hon anser även att tanken om att man kommer möta människor man älskar och att 

relationer på något sätt kommer finnas är viktig men hur dessa möten och relationer kommer 

se ut tycker hon inte kan bli mer konkreta. Anna uttrycker: ”det får hellre vara en 

föreställningsvärld men den är inte mer konkret än så, tänker jag. För det blir liksom jätterörigt”. 

Anna tror inte att himmelriket är något som man ska förtjäna att komma till. Hon tänker ibland 

att det som avgör är vad människan vill. Hon menar att viljan är självklar för henne eftersom 

hon har en tro men om man inte har det så ställer hon sig frågande till om man kan tacka nej. 

Hon förklarar: ”jag tycker att det är så lätt att bara säga att jo men det här gäller alla människor 

men om man inte vill det då. Det handlar ju också om att ens egen integritet, måste man också 

värna någonstans eller så har man inte de tankarna då. Det kanske inte finns något inte vilja. 

Det vet jag inte.”  

Anna tror inte på någon belöning eller bestraffning. Hon menar att det redan är klart med Jesus 

död. Hon ställer sig även frågande till om Jesus verkligen hade behövt dö för att människan inte 

skulle bli straffad men att människan inte förstod det förrän Jesus död. Hon menar att man inte 

ska handla gott för att få ett evigt liv sen utan att man ska handla gott för att man ska ha ett gott 

liv här och nu. Hon beskriver det som någon slags universal etik. Hon anser att det idag saknas 

en yttre gräns som förklarar hur man ska vara som människa vilket gör att människan kan tolka 

livet precis som man vill. En universal etik går enligt henne bortanför den etik som är rådande 

just för stunden. Hon tänker att religiös tro ska gå bortanför vad som är modernt för att alltid 

värna om människan. Hon uttrycker: ”så jag tror någonstans att vi behöver religionen som den 

yttersta etiska grunden på något sätt.”  

För Anna kan döden inte bli ett straff. Hon beskriver att hon inte är rädd för döden, döden är 

inget mörkt och otäckt. Hon beskriver själva döden som väldigt kall men att det inte är något 

hon behöver fundera på då hon själv inte kommer vara där när hon själv dör. Hon förklarar: ”så 
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jag kan känna det att jag inte rädd för döden men jag vill ju leva”. Hon betonar även vikten av 

livet här och nu. ”Jag tror att vi bara har ett liv och jag tror att det är viktigt att vi bara har ett 

liv och att vi också tar vara på det”.  

Anna tror att hennes föreställning om livet efter döden grundar sig i hennes kristna fostran, 

konfirmationsundervisningen och hennes engagemang i kyrkan. Det blev tydligt när hon för 

första gången kom i kontakt med döden. Hon beskriver det då för första gången blev tydligt för 

henne att ett liv hade ”flyttat” någon annanstans, där någon annanstans är himlen eller Guds 

evighet.  

6.4 Klara  

Klara beskriver att hon inte har något djupt intresse för religion men att hon tänker på och 

reflekterar över det ibland. Hon tror att hennes intresse grundar sig i att hon är intresserad av 

människor och samhället där religion är en del. Hon beskriver att hon har fötts in i en tradition, 

etik och moral som är kristen. Med etik och moral menar hon bland annat att vara en god 

människa och att hjälpa de som har det sämre. Hon beskriver att det har varit en naturlig del, 

att det är något som hon har fått med sig. Hon firar kristna högtider och tycker om att gå i kyrkor 

när hon är på semester. Hon är själv både döpt och konfirmerad. Hon har upplevt det som att 

det är väldigt viktigt att man ska döpas och konfirmeras men om hennes barn inte skulle vilja 

det så skulle hon accepterat det. Hon beskriver dock att det finns en förväntan att hennes familj 

gör det. Hon beskriver att huruvida hon är troende eller inte kan pendla. Hon berättar att andra 

människor ofta känner en starkare tro i tuffare tider medan hon känner tvärt om. Hon känner 

sig som mer troende och tacksam i fina stunder i livet. Hon beskriver sig som delvis troende. 

Klara beskriver: ”jag tänker, vad är rimligt? och då tänker jag mig att när vi har dött så är det 

som det var innan vi föddes.” Hon anser att det rimligt och lite mer vetenskapligt att tänka så 

och hon tror mycket på vetenskapen. Hon tror att man inte finns när man dör. Dock är hon 

öppen för att det kan vara helt annorlunda och menar att vi bara vet det vi vet och inte det vi 

inte vet. Hon tror att man inte finns när man dör så därför tror hon inte heller att det påverkar 

hur vi är här och nu, men om det mot förmodan finns ett annat liv efter döden tänker hon sig att 

det är bra att vara god. Hon tänker sig inte att det är så svart eller vitt att om man är god kommer 

man till himlen. Hon tror att om det finns ett liv efter döden så är det mer komplext än så. Hon 

tror att människan på något sätt gör så gott hen kan utifrån den förmåga som hen har fått och 

menar att det är svårt att avgöra vem som är ond och vem som är god.  
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När hon får frågan om hur hennes föreställning om livet efter döden påverkar henne i detta liv 

säger hon att det hon först kommer att tänka på är vikten av att leva medan man lever. Eftersom 

hon inte tror att det finns något innan och inte något efter menar hon att det är viktigt att hon 

tar vara på det hon har här och nu. Hon beskriver: ”en dag ska alla dör men alla andra dagar ska 

vi leva”. Hon tänker att döden inte är något man kan påverka eller välja utan det händer när det 

händer och det får bli som det blir. Hon tycker att det känns rätt skönt att döden inte är någonting 

man kan styra över. Hennes känsla inför att inget kommer hända efter döden beskriver hon som 

accepterande. Hennes sätt att förhålla sig till döden är att hon strävar efter att kunna känna att 

hon har levt ett gott liv, att hon vill känna sig nöjd och att förbereda sig så att hon kan känna 

sig lugn och trygg. Hon beskriver att hon tänker mer praktiskt på döden såsom hur man ska 

begravas och nämner även att hon har loggat in i ”vita arkivet”.  

Klara tror att hennes föreställning om livet efter döden är ett resultat av olika intryck. Hon 

nämner böcker, samtal med arbetskamrater och föräldrar samt vetenskapen som faktorer som 

hon har fått intryck av. Hon säger att världen är ganska upplyst idag vilket gör att människan 

har tillgång till massor av information. Hon beskriver att människor inte längre endast har 

tillgång till den information som prästen ger i kyrkan på söndagar utan att man även hör nyheter 

och samtalar med människor vilket vittnar om andra föreställningar. Som barn hade hon en 

föreställning om att man kom till himlen om man var god vilket hon tycker är en fin bild men 

nu resonerar hon mer vad som är rimligt. Hon beskriver att hennes föreställning om livet efter 

döden absolut har förändrats och att den säkerligen också kommer att förändras.  

Hon berättar att hon hade tyckt att det hade varit ännu lättare om hon hade varit ”jättefast 

troende att man kommer till Gud och att det är en himmel och att det bara är gott”. Hon tycker 

att det hade varit fint att ha den känslan men tycker att det känns naivt för henne att tänka så. 

6.5 Lisa 

Lisa har ett intresse för religion. Hon anser att religion förklarar mycket om människor och om 

vad som händer i världen. Hon tror att alla, oavsett trosuppfattning, ifrågasätter eller funderar 

kring religion och sitt liv. Hon har framförallt ett intresse för andra människors religion. Hon 

har även ett intresse för livsfrågor. Hon berättar: ”jag tänker ofta djupt och existentiellt”. Hon 

är uppvuxen med att fira kristna högtider men inte med att gå till kyrkan. Hon går till kyrkan 

om någon ska gifta sig eller döpas. Lisa är döpt men inte konfirmerad. Lisa berättar: ”vi gör 

mycket av det som kristna gör utan att nödvändigtvis tro på Gud. Så jag är uppvuxen sekulärt”. 

I fråga om någon eller några i hennes familj är religiösa svarar hon: ”inte vad jag vet, det känns 
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som att svensken inte pratar om det där riktigt”. Hon beskriver sig själv som icke troende men 

vill inte heller säga att hon är ateist utan mer agnostiker. Detta förklarar hon med att säga att 

hon varken kan säga att hon tror på något eller att hon absolut inte tror på något.  

Lisa beskriver: ”det känns som att man kommer ur mörkret och ska åter till mörkret.” Hon tror 

att innan man blir till så är det mörkt vilket hon även tror händer när man slutar existera. Hon 

menar att mörkret inte nödvändigtvis behöver vara dåligt utan tänker sig att det är ett mörkt 

ställe som är lugnt och harmoniskt. Hon beskriver det som att man är ensam utan att känna sig 

ensam. Hon tror att det blir mörkt men är även öppen för att det kan vara på ett annat sätt. Om 

inte allt tar slut efter döden så tror hon att mörkret kan symbolisera början på något nytt och att 

man inte kommer ihåg det gamla. Hon beskriver att hon inte aktivt tror på reinkarnation men 

om livet inte tar slut så tror hon på reinkarnation. Hon menar att om det finns ett liv efter detta 

så måste det även ha funnits ett liv före detta. Det är något hon menar att vi inte kommer ihåg 

som något annat än ett mörker. På så sätt skulle mörkret kunna symbolisera början på något 

nytt. Lisa anser att föreställningen om livet efter döden som ett mörker gäller alla. Hon tror att 

alla står lika inför döden.  

Hon beskriver att hennes tankar på livet efter döden påverkar henne negativt. Hon beskriver att 

hon i perioder kan känna dödsångest. Hon pendlar mellan att känna acceptans och inte alls 

acceptans inför döden. När hon känner acceptans beskriver hon att hon har en harmonisk känsla 

medan när hon inte känner acceptans känner en kaotisk känsla eller extrem rädsla. Hon menar 

att hennes föreställning om livet efter döden både ha positiva och negativa konsekvenser. Det 

negativa är att hon, i de mörka perioderna, inte tar tillvara på livet fullt ut då hon är rädd och 

inte tänker på hur bra hon egentligen har det. Det positiva är att hon i perioder då hon känner 

acceptans anser att hon tar tillvara på livet här och nu. Hon förklarar: ”för mig är det ju det 

definitiva. Det jag gör nu, det är allt.”  

Hon tror att hennes föreställning om livet efter döden grundar sig i hennes brist på tro. Hon 

förklarar dels att det finns så många olika tankar och föreställningar vilket gör att hon inte vet 

vilken hon ska tro på och därför inte tror på någon, dels ställer hon sig frågande till hur det 

skulle kunna finnas en allsmäktig Gud samtidigt som exempelvis människor dör i förtid och 

barn i andra delar av världen far illa. Hon tror inte att hennes föreställning har ändrats under 

hennes liv. 

Trots att Lisa inte tror på ett liv efter döden så berättar hon att hon hoppas att det finns ett liv 

efter detta och att hon hade velat ha en ljusare syn på livet efter döden. Hon beskriver att det 
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hade varit skönt att tro på det och hon tror att hon själv hade mått bättre av en annan föreställning 

om livet efter döden.  

6.6 Maja 

Maja har ett väldigt stort intresse för religion. Intresset uppkom i samband med saker som hon 

gick igenom under sin gymnasietid och intresset för religion gjorde även att hon valde att läsa 

till gymnasielärare, med inriktning religionskunskap, vilket hon nu jobbar som. Hon tycker att 

det är väldigt intressant med människors olika tankar kring de stora frågorna. Hon tycker även 

att det är väldigt viktigt med acceptans för människors olika tankar och tycker därför att det är 

viktigt att diskutera religion. Hon beskriver att religion inte direkt har varit en del av hennes 

uppväxt men att hon alltid har firat religiösa högtider som exempelvis jul och påsk vilka även 

är högtider som hon älskar att fira. Hon är även döpt och konfirmerad men tror att hennes dop 

och konfirmation snarare handlar om att det är något som ”alla andra” gör och inte så mycket 

om den egentliga innebörden. Hon beskriver att både hennes syster och hennes mamma på 

något sätt har en religiös tro och att de finner tröst i religionen på olika sätt. Maja beskriver sig 

själv som icke troende. Hon berättar att hon är betydligt mer vetenskapligt lagd.    

Maja beskriver att hon har en väldigt kall och tråkig syn på livet efter döden i jämförelse med 

många andra människor. Hon tror inte på någon eller några gudar och tror därför inte heller att 

det finns något gudsrike. Hon beskriver: ”jag tror bara att allting försvinner, att allting blir svart 

och sen kommer man liksom aldrig få chansen att reflektera själv över sin död.” Hon liknar det 

med en evig sömn, där varken kropp eller huvud fungerar. Hon ser inte kroppen och själen som 

två olika saker utan tänker att själen är en del av människan. Då kroppen, rent vetenskapligt, 

inte längre fungerar gör inte huvudet heller det. Därför existerar inte heller medvetandet eller 

själen. Eftersom hon inte tror på ett liv efter döden tror hon inte heller att människan kommer 

dömas på något sätt och tror där med att det är lika för alla.  

Hon känner sig säker i sin egen föreställning om livet efter döden och finner ro i tanken att det 

inte kommer hända något efter döden. Hon känner sig varken otrygg med eller rädd för att hon 

kommer få en evig sömn. Dock känner hon sig otrygg med att detta även kommer hända 

människor i hennes närhet som hon älskar. Det beror dels på att hon inte kommer få ha kvar 

dem i sitt liv vilket kommer påverka henne väldigt mycket, dels att hon inte känner sig trygg 

med tanken att de inte kommer få leva igen.  

Maja tror inte att hennes föreställning om livet efter döden har påverkats av hennes uppväxt 

eller hennes familjemedlemmar då de har andra föreställningar. Hon tror att hennes 
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föreställning om livet efter döden grundar sig i att hon är skeptisk och att hon vill ha konkreta 

bevis på att det faktiskt är på ett visst sätt. Eftersom det inte finns några konkreta bevis, på att 

Gud finns eller att Gud har funnits, tror inte Maja på Gud. Och därmed tror hon inte heller på 

föreställningen om att det kommer hända något efter döden.   

Hennes föreställning om livet efter döden, så som hon kan minnas, har alltid varit samma som 

eller snarlik den hon har idag. Hon har dock i perioder tänkt att hon hade velat vara religiös och 

tänkt att det kanske skulle fått henne att känna sig mer trygg med andra människors död. Hon 

har sedan känt sig obekväm med att tänka de tankarna och därför trängt bort dem.  

7. Analys  

I följande kapitel kommer resultatet analyseras utifrån de två teoretiska utgångspunkterna som 

presenterades i kapitel 5. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt. I avsnitt 7.1 redogörs en analys av 

resultatet utifrån McGuires (2002) tolkning av meningssystem. I avsnitt 7.2 redogörs en analys 

av resultatet utifrån Bergers (1974,1999) teori om sekularisering. I avsnitt 7.3 görs en didaktisk 

reflektion över hur föreställningar om livet efter döden kan lyftas i religionsundervisningen i 

gymnasieskolan för att besvara frågeställning fyra. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande 

diskussion som presenteras i avsnitt 7.4. 

7.1 Meningssystem 

McGuire (2002, 27) menar att de flesta historiska religionerna erbjuder ett heltäckande 

meningssystem som innebär att de förklarar allt. De tre kvinnorna som beskriver sig som 

troende är även de kvinnor som har en föreställning om att det händer något mer efter döden. 

Emma föreställer sig att man kommer till sin egen himmel där man träffar de man älskar mest.  

För henne är den egna himlen en plats där det är lugnt och stilla och en miljö där man trivs bäst. 

Hon är även öppen för andra möjligheter vilket kommer analyseras nedan i detta avsnitt och i 

avsnitt 7.2. Marie föreställer sig att man kommer till en annan och bättre värld efter döden. Hon 

tror att man återföds till den oskyldiga människan som fötts en gång i tiden. Marie tror att 

människor antingen kommer till himlen eller till helvetet beroende på hur man har varit som 

människa. Hon tror att om en människa inte får belöning för sitt goda handlande i detta liv så 

kommer hen få det i livet efter döden. Hon tror att det i himmelriket blir någon slags återsamling 

med de människor man har älskat mest. Anna föreställer sig ett himmelrike som är det absoluta 

goda. Hon tror att bilden av himlen och tanken av att man kommer möta människor man älskar 

igen är viktig men anser att det inte kan bli mer konkret än så. Således har Emma, Marie och 

Anna ett meningssystem som förklarar ett liv efter döden.  
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De andra tre kvinnorna har också ett meningssystem som förklarar vad som händer efter döden 

eller snarare att det inte händer något efter döden. Deras meningssystem som förklarar livet 

efter döden är således inte grundat i religion. Lisa beskriver att hon föreställer sig att det blir 

mörkt när man slutat existera på samma sätt som det var mörkt innan man föddes. Mörkret 

behöver inte nödvändigtvis vara något dåligt utan hon tänker sig att det är ett ställe som är lugnt 

och harmoniskt. Hon beskriver det som att man är ensam utan att känna sig ensam. Lisa är även 

öppen för att mörkret kan symbolisera början på något nytt vilket analyseras vidare i avsnitt 

7.2. Maja beskriver att hon föreställer sig att allting försvinner och att det blir svart. Hon liknar 

det vid en evig sömn, där varken kropp eller huvud fungerar. Hon förklarar att hon inte ser 

kroppen och själen som två olika saker utan tänker att själen är en del av människan och när 

kroppen, rent vetenskapligt, inte längre fungerar gör inte huvudet det heller. Därför existerar 

inte heller medvetandet eller själen. Hon menar att det därför inte heller finns någon möjlighet 

att reflektera över sin egen död. Klara beskriver att hon föreställer sig att när man har dött så är 

det som det var innan man föddes. Precis som att vi inte fanns innan vi föddes finns vi inte 

heller när vi dött.   

7.1.1 Mening för den sociala gruppen  

McGuire (2002, 28) menar att gruppens individer delar mening genom att exempelvis dela 

moraliska normer som grundar sig i tron på Gud, hur gudomliga berättelser vittnar om hur man 

ska vara som människa. Detta uttrycks tydligast av Anna som menar att religiös tro är någon 

slags universal etik. Hon menar att denna etik går bortanför den etik som är rådande just för 

stunden och bortanför vad som är modernt. Hon uttrycker: ”så jag tror någonstans att vi behöver 

religionen som den yttersta etiska grunden på något sätt.” Moraliska normer som grundar sig i 

tron på Gud nämns även av Marie som beskriver att religionen har varit en del av hennes 

uppväxt genom att förklara hur man ska vara som människa. Även Klara som har en 

föreställning om livet efter döden som inte grundar sig i religiös tro beskriver att hon har fötts 

in i en tradition, etik och moral som är kristen vilken enligt henne innebär att vara en god 

människa och hjälpa de som har det sämre.  

Vidare förklarar McGuire (2002, 29) det kristna bröllopet som ett exempel på vad hon 

benämner som ”autentisk tradition”. Med autentisk tradition menar hon att delar av historien 

tonas ner medan andra betonas. Ideal och vad man gör under ett bröllop har förändrats medan 

många kristna väljer att hålla fast vid traditionen att gifta sig i kyrkan. I resultatet framgår en 

autentisk tradition av kvinnorna som beskriver sig som icke troende och kvinnan som beskriver 

sig som delvis troende. Lisa beskriver att hon går till kyrkan om någon ska gifta sig eller döpas. 
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Hon är även själv döpt. Hon är dock inte konfirmerad. Maja nämner att hon både är döpt och 

konfirmerad men att hon inte tror att det handlar om den egentliga innebörden utan att det är 

något som ”alla andra gör”. Särskilt tydligt är McGuires förklaring av autentisk tradition i 

intervjun med Klara. Klara är både döpt och konfirmerad. Hon beskriver att hon har upplevt det 

som väldigt viktigt att man ska döpas och konfirmeras. Hon beskriver att det finns en förväntan 

att hennes familj gör det. Utöver nämnda dop, konfirmation och äktenskap nämner även 

samtliga kvinnor att de firar kristna högtider. Således håller Lisa, Maja och Klara på olika sätt 

kvar vid den autentiska traditionen trots att det inte beskriver sig som troende. 

7.1.2 Mening för den enskilda individen 

McGuire (2002, 30) menar att ett individuellt meningssystem sällan konstrueras utifrån 

ingenting. Hon menar att det individuella meningssystemet är inlärt, till största del under 

socialisationsprocessen. Detta visas i samtliga intervjuer med kvinnorna som har en 

föreställning om livet efter döden som grundar sig i religiös tro. Emma beskriver att religion 

har varit en del av hennes uppväxt och nämner att både hennes mammas och pappas familjer är 

väldigt involverade i kyrkan och att även hon har varit mycket i kyrkans arbete på olika sätt. 

Hon beskriver sig själv som troende. Likaså beskriver Marie att religionen har varit en del av 

uppväxten. Hon beskriver även att religionen har varit en del av hennes uppfostran vilket hon 

förklarar: ”det matas med mjölken, eller ersättningen […] att man ska vara ärlig, man ska inte 

ljuga, man ska vara snäll mot andra, man ska göra rätt för sig, man ska hjälpa andra, man ska 

vara rädd för att göra fel för man kan få tillbaka”. Hon har vuxit upp i ett samhälle där islam är 

huvudreligionen. Hon berättar att de läste Koranen i skolan och pratade om hur man ska vara 

som muslim. Hon beskriver att vissa religiösa handlingar som exempelvis fasta har varit 

självklara under uppväxten då detta var något som hela samhället gjorde. Enligt McGuire (2002, 

30) påverkas det individuella meningssystemet ofta av bland annat familj och det omgivande 

samhället vilket är tydligt i Maries beskrivning av hur religionen både varit en del av hennes 

uppfostran och samhället hon växte upp i. Även Anna beskriver att hon har vuxit upp med en 

kristen fostran där den kristna tron var självklar. Anna beskriver dock att det krävs att individen 

någon gång gör tron till sin egen för att den ska bära vilket skedde för henne under 

konfirmationstiden. Detta stärker McGuires (2002, 30) tankar om att det individuella 

meningssystemet påverkas av socialiseringen.   

McGuire (2002, 30) nämner utöver familj och det omgivande samhälle att det individuella 

meningssystemet ofta påverkas av vänner och institutioner som exempelvis utbildning. Att 

meningssystemet påverkas av dessa faktorer framgår även i intervjuerna med kvinnorna som 
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har en föreställning om livet efter döden som inte grundar sig i religiös tro. Klara tror att hennes 

föreställning om livet efter döden är ett resultat av olika intryck. Hon nämner böcker, samtal 

med arbetskamrater och föräldrar samt vetenskapen. Lisa beskriver att hon är uppväxt sekulärt 

vilket hon förklarar med att hon är uppväxt med att ”vi gör mycket av det som kristna gör utan 

att nödvändigtvis tro på Gud.” Lisa tror att hennes föreställning om livet efter döden grundar 

sig i hennes brist på tro. Maja beskriver att religion inte direkt har varit en del av hennes uppväxt 

och att hon tror att hennes föreställning om livet efter döden grundar sig i att hon är skeptisk 

och vill ha konkreta bevis. Majas skepticism och behov av konkreta bevis kulle kunna vara ett 

resultat av att hennes meningssystem har påverkats av institutioner som exempelvis utbildning 

då kritiskt tänkande är väsentlig del av den svenska skolan.  

McGuire (2002, 30) menar vidare att olika meningskomponenter kan modifieras eller avfärdas 

över tid när individen kommer i kontakt med konkurrerande meningssystem. Detta visas delvis 

i Emmas öppenhet för att det kan hända ”något annat”. Som tidigare nämnt tror Emma att man 

kommer till sin egen himmel när man dör men hon är även öppen för att det kan hända ”något 

annat”. När hon förklarar detta ”något annat” ger hon exempel på att det skulle kunna vara 

någon form av kretslopp. Hon förklarar: ”det finns något mer men det är svårt att beskriva vad 

det skulle kunna vara. Jag vill ju inte säga att det blir helt svart och att jag aldrig med kan öppna 

ögonen igen”. Hon berättar att hon tror att hennes föreställning grundar sig i att hon har formats 

av sina föräldrar men att den senare har ändrats när hon har träffat människor med andra 

föreställningar och därför inte har samma föreställningar som hennes familjemedlemmar. 

Således kan Emmas öppenhet för ”något annat” enligt McGuires tolkning av meningssystem 

förklaras med att Emma har grundat sitt individuella meningssystem under 

socialisationsprocessen och därefter har meningskomponenter modifierats vid kontakt med 

konkurrerande meningssystem och öppnat för andra möjligheter för livet efter döden. Dessa 

konkurrerande meningssystem har Emma kommit i kontakt med i möten med andra människor. 

Även Klaras förändring av föreställning om livet efter döden kan förklaras av McGuires 

tolkning av meningssystem. Klara beskriver att hon som liten hade en föreställning om att man 

kom till himlen om man var god vilket hon beskriver som en fin bild. Hon berättar att hon nu 

mer resonerar vad som är rimligt och därmed inte längre har en föreställning om livet efter 

döden som grundar sig i religiös tro. Hon tror att hennes föreställning om livet efter döden är 

ett resultat av olika intryck vilka hon menar att hon har fått från böcker hon läst, samtal med 

arbetskamrater och föräldrar samt vetenskapen. Hon nämner även att världen är ganska upplyst 

idag vilket gör att människan har tillgång till massor av information. Således kan Klaras 
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förändring av föreställning om livet efter döden förklaras med att hon har stött på konkurrerande 

meningssystem vilket gjort att hennes meningssystem har modifierats. Dessa konkurrerande 

meningssystem har Klara kommit i kontakt med via läsning, samtal och vetenskapen.  

McGuire (2002, 30-31) menar att tro kan medverka till att vissa handlingar blir meningsfulla 

och kan vägleda människan hur hen ska agera i en kaotisk händelse. Detta uttrycks särskilt av 

Marie som nämner att hennes tro är starkare i tuffa perioder i livet, hon förklarar: ”det är då 

man behöver den som mest”.  

Enligt McGuire (2002, 27) är det vanligt att människor kombinerar olika meningssystem och 

att religion ger mening åt specifika delar av livet vilket döden eller livet efter döden är. Alla 

kvinnorna som har en föreställning om livet efter döden som inte grundar sig i religiös tro 

uttrycker att de på något sätt har, eller under någon period i livet har haft, en förhoppning eller 

önskan om en tro eller annan föreställning om livet efter döden. Lisa berättar att hon hoppas att 

det finns ett liv efter döden och att hon tror att hon hade mått bättre av en annan föreställning 

om livet efter döden. Maja berättar att hon i perioder har tänkt att hon hade velat vara mer 

religiös vilket hade gjort henne mer trygg inför andra människors död. Klara berättar att det 

hade varit fint att ha känslan av att komma till Gud, till himlen och att det bara är gott. Detta 

kan således vara uttryck för en önskan om att även döden har en mening.  

Dock uttrycker särskilt Maja och Klara att deras föreställningar om att det inte kommer hända 

något efter döden inte är något som skrämmer dem. Maja berättar att hon finner ro i tanken att 

det inte kommer hända något efter döden. Hon beskriver att hon varken känner sig otrygg med 

eller rädd för att hon kommer få en evig sömn. Klara berättar att hennes föreställning om livet 

efter döden gör att hon tänker på vikten av att leva medan man lever. Hon beskriver sin känsla 

inför att inget kommer hända inför döden som accepterande. I samband med att hon beskriver 

att det hade varit fint att ha känslan av att komma till Gud, till himlen och att allt bara är gott 

berättar hon även att hon tycker att det känns naivt för henne att tänka så. Detta kan stärka den 

kritik som McGuire (2002, 32) nämner har riktats mot teorin som innebär att alla människor 

inte har samma behov av att finna mening i alla aspekter av livet. Detta kan även förklaras av 

att meningssystemet utgör identiteten (McGuire, 2002, 31). Således är en tro på ett liv efter 

döden varken Maja och Klaras identiteter. Det är inte så, de är.   

7.2 Sekularisering  

Enligt Berger (1999, 2) har tidigare sekulariseringsteorier varit felaktiga då de tenderat att 

framställa hela världen som sekulariserad. Nyckelidén i dessa tidiga sekulariseringsteorier är 
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att modernisering nödvändigtvis leder till nedgång i religion, både i samhället och hos 

individerna vilket Berger (1999, 2) menar är felaktigt. Dock menar Berger (1999, 9) att västra 

Europa är ett undantag från övriga världen gällande dessa felaktigheter. Han menar att gamla 

sekulariseringsteorier verkar vara riktiga i förklaringen av religionens plats i samhället i västra 

Europa. Berger (1999, 9) nämner bland annat det minskande behovet av gudstjänster för att 

förklara sekulariseringen i västra Europa. I resultatet framgår deltagande i kyrkan av både 

Emma och Anna. Emma berättar: ”jag har själv varit med mycket i kyrkan och i kyrkans arbete 

på olika sätt, i barngrupper, körer och medverkat på gudstjänster.” Annas deltagande i kyrkan i 

vuxen ålder är självklart då det är hennes jobb. Hon nämner även att 

konfirmationsundervisningen och hennes engagemang i kyrkan, vilket var innan hon utbildade 

sig till präst, är grunden till hennes föreställning om livet efter döden. Dock nämner hon att hon 

under uppväxten inte gick till kyrkan varje söndag. Således framgår deltagande i kyrkan särskilt 

under Emmas uppväxt och i Annas senare del av livet. Deltagande i kyrkan framgår delvis även 

av Klara som nämner att hon tycker om att gå i kyrkor när hon är på semester. Det minskande 

behovet av gudstjänster nämns av Lisa som berättar att hon inte är uppväxt med att gå till 

kyrkan. Aktivitet i kyrkor eller andra religiösa samlingslokaler nämns inte av övriga 

intervjupersoner utöver vid speciella tillfällen som dop, konfirmation och bröllop.   

Vidare menar Berger (1999, 9) att användandet av begreppet ”sekularisering” har kritiserats av 

bland annat sociologer från Skandinavien som menar att ”förskjutning av den institutionella 

platsen för religion” skulle vara ett med passande uttryck. Denna kritik grundar sig i att det 

finns en mängd data som indikerar att det finns en fortsatt stark överlevnad av religion trots 

differentieringen från de organiserade kyrkorna. Hur stark överlevnaden av religion är framgår 

inte av resultatet i denna studie, dels då urvalet gjorts utifrån att kvinnorna är troende, delvis 

troende och icke troende, dels då syftet med uppsatsen inte är att generalisera. Det som däremot 

framgår i resultatet är att de tre kvinnorna som har en föreställning om livet efter döden som 

grundar sig i religiös tro inte förklarar denna utifrån respektive religions ”officiella” förklaring. 

Bortsett från Maries hänvisning till Koranen i beskrivningen av paradiset som en fantastisk 

plats beskriver kvinnorna sin individuella och högst personliga föreställning om livet efter 

döden. Detta visar således på differentieringen.   

7.2.1 Resultat av sekulariseringen  

Berger (1974, 135-136) nämner två tydliga resultat av sekulariseringen i västra Europa. Det 

första resultatet är att religion har blivit tillhörande den privata sfären. Religionen är inte heller 

en självklarhet längre utan något som individen och kärnfamiljen själva väljer. Religion är 



29 
 

således inte allmängiltigt för hela samhället och inte heller allomfattande för en individs liv 

vilket innebär att religion är begränsat till specifika delar av det sociala livet. Att religion har 

blivit tillhörande den privata sfären framgår särskilt i resultatet genom att kvinnorna som har 

en föreställning om livet efter döden som grundar sig i religiös tro beskriver olika 

föreställningar om livet efter döden.  

I resultatet framgår att religionen inte längre är en självklarhet delvis genom att tre av kvinnorna 

(Lisa, Maja och Klara) beskriver föreställningar som inte grundar sig i religiös tro. Hur väl 

Bergers förklaring av att religionen inte längre är en självklarhet framgår inte vidare i denna 

studie då den endast belyser sex kvinnors individuella föreställningar om livet efter döden. 

Dock framgår det att dessa tankar även är förekommande på andra sätt i dessa intervjupersoners 

liv. Detta framgår exempelvis när Klara beskriver att hon tror att hennes föreställning om livet 

efter döden är en summa av olika intryck hon fått från exempelvis böcker, samtal med andra 

människor och vetenskapen.  

Det andra resultatet som Berger (1974, 136) nämner är pluralism vilket innebär att flera 

verkligheter existerar vid sidan om varandra. Dessa olika verkligheter konkurrerar med 

varandra om individens trohet. Lisa nämner denna konkurrens som en förklaring till att hon inte 

tror. Hon berättar att det finns så många olika tankar och förställningar vilket gör att hon inte 

vet vilken hon ska tro på och därför inte tror på någon. Lisa nämner även att om livet inte tar 

slut så tror hon på reinkarnation vilket är en förklaring på livet efter döden utifrån en annan 

verklighet. Likaså Emma som har en föreställning om att man kommer till sin egen himmel 

förklarar att om det inte är så, så kan hon tänka sig att det är någon form av kretslopp. 

Pluralismen framgår även i intervjuerna när flera av kvinnorna förklarar varför de är 

intresserade av religion. Emmas intresse för religion grundar sig dels i att hon är uppvuxen med 

den kristna tron, dels att hon tycker att det är väldigt intressant hur olika människor ser på stora 

frågor. Emma nämner även att hon tycker att det är intressant att jämföra, diskutera och samtala 

kring och få förståelse för hur andra människor med andra religioner tänker. Maja tycker att det 

är intressant med människors olika tankar kring de stora frågorna. Hon tycker även att det är 

viktigt med acceptans för människors olika tankar och tycker därför att det är viktigt att 

diskutera religion. Anna nämner att hon tycker att det är spännande hur andra människor tänker, 

tolkar livet och evigheten samt vilket inslag det får i det liv man lever nu.  

Huruvida Bergers (1999) förklaring av att västra Europa är ett undantag från den icke 

sekulariserade världen kan denna studie vare sig bekräfta eller förneka då den endast lyfter sex 

individuella kvinnors tankar och därmed inte har som syfte att generalisera.  
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7.3 Ämnesdidaktisk reflektion   

Föreställningar om livet efter döden är enligt mig en betydande del av ämnet religion. Det är 

inte heller svårt att hitta stöd i Skolverkets kursplan för att lyfta ämnet i 

religionskunskapsundervisningen i gymnasieskolan. Enligt Skolverket (2011) ska 

undervisningen i religionskunskap: 

ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om 

livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet 

att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. 

Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och 

vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om 

skapelse och evolution (Skolverket, 2011). 

Enligt min uppfattning är att lyfta olika föreställningar om livet efter döden ett möjligt 

tillvägagångssätt för att uppnå detta syfte med undervisningen.  Föreställningar om livet efter 

döden visar inte endast på olikheter mellan föreställningar som grundar sig i religiös tro och 

inte utan även en stor variation av föreställningar om livet efter döden inom respektive religion. 

Särskilt stor är denna variation i ett samhälle där olika verkligheter lever vid sidan om varandra. 

Således visar variationen av föreställningar om livet efter döden på människors olikheter och 

kan förbereda eleverna för att leva i ett samhälle präglat av mångfald. Jag finner det särskilt 

meningsfullt att lyfta detta i samband med förklaring av meningssystem som tydligt visar på 

denna stora variation. Utifrån syftet att eleverna ska ges möjlighet att diskutera relationen 

mellan religion och vetenskap finner jag det särskilt passande att diskutera föreställningar om 

livet efter döden då vetenskap och religion ofta är grunden i föreställningar om livet efter döden. 

Skapelse och evolution som ovan nämns är även begrepp som jag finner nära sammankopplat 

med föreställningar om livet efter döden.  

I denna didaktiska reflektion vill jag även lyfta lektorn i religionsdidaktik och etik Malin 

Löfstedts (2011) tankar. Enligt Löfstedt (2011, 58-59) visar studier att ungdomar är mycket 

intresserade av och funderar mycket kring livsfrågor. Trots att studier visar att ungdomar har 

ett stort intresse för livsfrågor och att det uttrycks i kursplanerna visar andra studier att 

utrymmet för livsfrågor i religionskunskapsundervisningen är högst begränsad. Löfstedt (2011, 

59) lyfter även en pilotstudie av lärarstudenters uppfattning om sin egen religionsundervisning 

i grund- och gymnasieskola som visar att livsfrågorna kommer i skymundan. I denna studie 

framgår att lärarstudenterna har haft mycket undervisning om världsreligionerna och om olika 

moraliska dilemman men desto mindre om de existentiella frågorna. Enligt Löfstedt (2011, 59) 
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finns det flera skäl till att låta livsfrågorna inta en central roll i religionskunskapsämnet. Ett 

första skäl är att det verkar finnas ett stort behov bland ungdomar att prata om viktiga frågor. 

Ett annat skäl är att eleven hamnar i centrum för undervisningen och att undervisningen således 

fokuserar på elevernas egen livsvärld vilket är en självklar del i det didaktiska tänkandet. Att 

undervisningsinnehållet relateras till elevernas egen kontext underlättar lärandet. Löfstedt 

(2011, 59) menar att ett större intresse för ämnet skapas när eleverna kan relatera olika frågor 

till sitt eget liv. 

Således finns det flera skäl att lyfta livsfrågor, vilket frågan ”vad händer efter döden?” är ett 

exempel på, i undervisningen. Likt Löfstedt (2011, 59) anser jag att jag som blivande 

religionskunskapslärare, ur ett pedagogiskt perspektiv, bör utnyttja möjligheten att lyfta ett 

ämne som eleverna kan relatera till. Föreställningar om livet efter döden är en del av 

religionsämnet som alla elever kan relatera till, oavsett trosuppfattning eller föreställning om 

livet efter döden. Oavsett om eleverna har en föreställning om livet efter döden som grundar 

sig i religiös tro eller inte eller om de inte har någon föreställning alls så är det något som alla 

elever kan relatera till.  

Ett möjligt tillvägagångssätt för att lyfta föreställningar om livet efter döden i 

religionskunskapsundervisningen är att utgå från olika frågor som rör ämnet, låta eleverna först 

fundera över sina egna svar och sedan låta de elever som vill få lyfta sina tankar i helklass. 

Precis som all undervisningsplanering måste den anpassas till den klass och de elever som ska 

ta del av den. I dessa frågor finner jag det högst lämpligt att ställa frågor som både rör 

”officiella” förklaringar om livet efter döden och elevernas egna. Jag anser att det kan vara till 

hjälp för eleverna att både visa bilder som symboliserar exempelvis himmelriket och bilder som 

visar på ”vardagliga” saker som exempelvis havet som enligt många uppfattas som fridfullt.   

Utmaningen är enligt mig inte att argumentera för varför jag kan lyfta ämnet i 

religionskunskapsundervisningen, dels då det förmedlas i kursplanerna, dels då det är ett ämne 

som eleverna kan relatera till samt ett ämne som tycks intressera elever. Den utmaning jag 

finner är att hitta ett sätt att bedöma det på vilket är ytterligare ett krav som ska uppfyllas. 

Kanske är svårigheten i bedömningen anledningen till att utrymmet för livsfrågor enligt 

Löfstedt (2011, 59) är högst begränsad i religionskunskapsundervisningen.  

7.4 Sammanfattande diskussion 

I uppsatsens inledning nämns att det finns två saker som vi med all säkerhet vet. Det första är 

att vi föds och det andra är att vi någon gång kommer dö. Vad som händer, om det händer något, 
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efter döden vet vi egentligen ingenting om, vi kan bara föreställa oss. Genom resultatet och 

analysen framgår det att kvinnorna har olika föreställningar om livet efter döden. Den största 

skillnaden mellan föreställningarna är att tre av kvinnorna beskriver ett liv efter döden och att 

tre av kvinnorna inte beskriver ett liv efter döden. Därutöver framgår även en variation av 

föreställningar både mellan de som beskriver ett liv efter döden och mellan de som inte 

beskriver ett liv efter döden. Denna variation har till största del förklarats med McGuires (2002) 

tolkning av meningssystem men även av Bergers (1999/1974) teori om sekularisering. Genom 

resultatet och analysen framgår även att kvinnornas föreställningar om livet efter döden särskilt 

har påverkats av socialiseringen men även av konkurrerande meningssystem för att använda 

McGuires (2002) begrepp och pluralism för att använda Bergers (1974).  

Det jag finner särskilt intressant och förvånande i denna uppsats är att både Klara och Maja 

beskriver att de känner sig trygga med sin föreställning om att det inte kommer hända något 

efter döden. Maja beskriver att hon finner ro i tanken att det inte kommer hända något efter 

döden och Klara beskriver sin känsla inför döden som accepterande och att hon tycker det känns 

rätt skönt att döden inte är något man kan styra över. Klara beskriver även att hon tänker mer 

praktiskt på döden såsom hur man ska begravas. Innan jag började skriva denna uppsats hade 

jag en förväntning om att resultatet tydligt skulle visa att religionen var en trygghet i den stora 

frågan ”Vad händer efter döden?”. Resultatet har inte visat på motsatsen men de som har en 

förställning som inte förklarar ett liv efter döden, särskilt Klara och Maja, tycks inte vara mer 

rädda för döden än de som har en föreställning som förklarar ett liv efter döden. Jag skulle 

därför tycka att det hade varit intressant att göra en större studie gällande detta, liknande den 

som gjorts av Bassett och Bussard (2018). Jag tycker även att det hade varit intressant att 

jämföra unga människor med en föreställning som inte förklarar ett liv efter döden och äldre 

människor med liknande föreställning. Jag tänker att känslan inför döden kan variera beroende 

på hur långt ifrån den naturliga döden människan är.  
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Bilaga 1 
1. Hur gammal är du? 

2. Har du ett intresse för religion? 

3. Har du ett intresse för livsfrågor, i så fall vilka? 

4. Har religion varit en del av din uppväxt? 

5. Är någon eller några i din familj religiösa?  

Om ja, hur? 

6. Hur skulle du beskriva din religiösa tillhörighet? 

7. Vad händer när vi dör? 

8. Tror du att vi hamnar på någon speciell plats när vi dör?  

Om ja, kan du beskriva den? Kommer alla människor dit? 

Om nej, hur tror du? 

9. Tror du att livet vi lever i detta liv spelar någon roll när vi dör? 

Om ja, hur? Vad är eftersträvansvärt och varför? 

10. Hur påverkar dina tankar på livet efter döden dig i detta liv? 

11. Vad har påverkat din föreställning om livet efter döden? Hur har du fått den? 

12. Har din föreställning om livet efter döden ändrats under ditt liv?  

Om ja, när? Hur? Varför? 

13. Vad är din känsla inför döden? 

14. Kommer vi ta med oss något från detta liv till livet efter döden? 

15. Har du upplevt närvaro av någon avliden?  

Om ja, hur? 

16. Hur ofta skulle du säga att du tänker på livet efter döden? Är det i några speciella 

situationer? 

17. Är det något annat du vill tillägga? 
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