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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på om en kristen gudstro kan utgöra en 

salutogen faktor vid svåra kriser enligt teorierna om logoterapin och KASAM. Samtal med 

några personer som har gått igenom traumatiska kriser och som tycktes använda sig av sin 

gudstro i krishanteringen, fick mig att börja reflektera över hur en persons livsåskådning 

påverkar hans eller hennes sätt att handskas med kriser. Jag har använt mig av två metoder; 

litteraturstudier och intervjuer, för att kunna jämföra mitt empiriska intervjumaterial med 

teorier om logoterapin och KASAM. I resultatet framkom det att gudstro under vissa 

förutsättningar kan utgöra en salutogen och meningsskapande faktor vid större kriser. Dock 

måste gudstron vara flexibel, obetingad och trygg för att kunna bevaras och förbli funktionell 

som meningssystem efter en större kris. Andra viktiga faktorer för att gudstron ska kunna 

fungera som en salutogen faktor vid kriser är en positiv gudsbild och ett stödjande nätverk av 

andra troende.  

 

Ämnesord: kristen gudstro, Frankl, logoterapi, Antonovsky, KASAM, meningsskapande, 

kriser, coping 
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INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 

 

En film består av tusentals och åter tusentals bilder, av vilka var och en är meningsfull. 

Men meningen med hela filmen kan vi inte uppfatta förrän den sista sekvensen visas.  

(Frankl, 2006, s. 135)  

 

Under sommaren 2012 promenerar jag med två kvinnor.  Över 30 år skiljer dem åt i ålder men 

de delar en fruktansvärd erfarenhet; de har båda förlorat ett barn. De samtalar stilla om vad 

deras tro på Gud betydde för dem, när allt var som allra värst. Några månader senare berättar 

en nära vän hur hon klamrade sig fast vid tron på Gud och på ett liv efter detta, när hennes 

nyfödde son dog. Samtidigt förklarade hon vilken inre styrka denna dyrköpta erfarenhet hade 

gett henne. Finns det ett gemensamt mönster i alla deras erfarenheter eller är det bara en 

tillfällighet att deras berättelser tycks vara så snarlika?  Kan gudstron verkligen fungera som 

en styrka när det värsta har drabbat oss? Detta vill jag undersöka närmare i denna uppsats.  

 

1.2 Ämnets aktualitet 

 

Trots att det idag inom religionspsykologin finns ett ökat intresse för sambandet mellan 

religion och coping, dvs. krishantering, så efterlyser Jan Hermanson mer forskning på detta 

område.  Hermanson, som är teologie doktor i religionspsykologi, anser att det bl. a. finns ett 

behov av longitudinella studier för att undersöka effekterna av religiös coping över en längre 

tid. (Hermanson, 2012, s. 376) Därför anser jag att föreliggande uppsats kan bidra till ökad 

kunskap då intervjuresultatet tar upp kriser och coping som utspelat sig upp till 27 år tillbaka i 

tiden. Samtidigt visar resultatet konsekvenserna av krishanteringen idag, t ex när det gäller en 

förändrad syn på livet och vad denna konkret medför.  

 

Sorg anses vara en av de mest krävande traumatiska kriserna. Förlust av barn innebär 

dessutom ett försvårande sorgearbete, då föräldern även sörjer allt det som barnet kunde ha 

blivit, alltså den förlorade framtiden, menar Owe Wikström, teologie doktor och professor 
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emeritus i religionspsykologi. (Wikström, 2012, s. 327) När man pratar med människor 

uttrycker de flesta att förlusten av ett barn skulle vara det absolut värsta som skulle kunna 

hända dem.  

 

Cecilia Melder, som är religionspsykolog och teologie doktor, menar att religion och riter kan 

utgöra viktiga delar i människans funktionella meningsskapande och att en religiös tro på så 

sätt kan leda till en ökad existentiell hälsa. (Melder, 2011, s. 107) Meningsfullhet och känsla 

av sammanhang (KASAM) är också frekventa begrepp när det gäller att förstå varför en del 

människor klarar kriser bättre än andra. (Melder, 2011, s. 52)  

 

1.3 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur en kristen gudstro kan fungera 

som en hälsofrämjande faktor vid större kriser. Intentionen är att utforska hur detta eventuella 

samband ser ut enligt Viktor Frankls logoterapi och Aaron Antonovskys KASAM-teori.   

 

1.4 Material och metod  

 

Materialet utgjordes av böcker och artiklar om Viktor Frankls logoterapi och Aaron 

Antonovskys teori om KASAM. Jag kommer även att ge exempel på kritik gentemot dessa 

teorier och referera till tidigare forskning.  

 

Jag har också intervjuat tre kvinnor för att ta reda på vad deras gudstro betydde för dem när de 

befann sig i kris. Syftet med utfrågningen var att undersöka om ovanstående teorier stämmer 

med dessa kvinnors upplevelser. För att studien skulle bli hanterbar inom den begränsade 

tiden, avgränsade jag mig till att tala med tre personer. Intervjuerna var halvstrukturerade och 

hade formen av ett djupare samtal. Respondenterna bekände sig alla till den kristna tron. Två 

av dem hade sin bakgrund i den svenska respektive den amerikanska pingströrelsen, men 

tillhörde nu olika församlingar inom den Svenska Alliansmissionen. En av dem hade sitt 
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ursprung i den katolska kyrkan. De var alla födda utomlands, i Finland, i USA och i Kroatien, 

men var nu bosatta i tre olika kommuner i södra Sverige.  

 

Att hitta troende kristna som samtidigt har gått igenom stora förluster och dessutom är villiga 

att tala om det, var inte det lättaste. Urvalet var dock helt slumpmässigt. Två av kvinnorna var 

bekanta för mig innan och en av dem blev jag rekommenderad att kontakta av en 

studiekamrat. Att alla tre var kvinnor var också en ren slump. Två av kvinnorna tillfrågades 

när jag träffade dem och en kvinna tillfrågades via mejl. Alla tre ställde sig positiva till detta.  

Respondenterna bestämde själva tid och plats för intervjun och de fick möjlighet att ta del av 

intervjufrågorna i god tid innan. De informerades om syftet med studien och de garanterades 

naturligtvis anonymitet och därför är deras namn fingerade.  

 

Jag ville undersöka om och i så fall hur informanternas tro hade påverkat deras 

krishanteringsprocess. Frågeställningen handlar således inte om Gud finns utan om Gud 

fungerar. Då det rör sig om en kvalitativ studie med tre intervjuer var inte syftet att komma 

fram till generaliserbara slutsatser om troende människor. Syftet var inte heller att göra någon 

jämförelse mellan troende och icke-troende människors förmåga att hantera kriser.   

 

Först ställdes mer allmänna frågor kring deras religiösa engagemang och sedan mer konkreta 

frågor om deras gudstro, den förlust som de hade varit med om och deras krishantering. Jag 

följde min intervjuguide, se vidare Bilaga 1. Eftersom mycket av kommunikationen, d.v.s. 

kroppsspråket förloras vid en telefonintervju, ville jag träffa kvinnorna personligen. Två av 

respondenterna intervjuades i sina hem och en i en kyrka. För att jag skulle kunna fokusera på 

respondenten och även hinna tolka in kroppsspråk och mimik valde jag att spela in alla 

intervjuerna på min Iphones röstmemo och sedan kopiera dem till datorns hårddisk. Om man 

istället försöker att anteckna allt som sägs är risken stor att kommunikationsprocessen avbryts, 

enligt Bengt-Erik Andersson som är professor emeritus i utvecklingspsykologi och pedagogik. 

(Andersson, 2001, s. 170) Detta är speciellt viktigt med tanke på att information som ska 

lämnas handlar om så ångestskapande ämnen som lidande, död och sorg. (Andersson, 2001, s. 

180) En intervju transkriberades i sin helhet medan de övriga refererades, sedan 

sammanfattade jag intervjusvaren tematiskt innan jag analyserade dem.  
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Siw Carlfjord, som är medicine doktor vid Linköpings universitet, hänvisar till filosofen 

Hans-Georg Gadamer, när hon använder sig av begreppet horisontsammansmältning. Detta 

innebär att berättarens perspektiv smälter samman med tolkarens synvinkel. Gadamer menar 

att på så sätt uppstår en rättvis förståelse av respondentens livssammanhang. (Carlfjord, 2004, 

s. 22) Det är viktigt att vara medveten om sin egen partiskhet och hur ens egen förförståelse 

kan påverka resultatet. Därför kan det för läsaren vara intressant att känna till att jag själv har 

en kristen bakgrund. Att jag såtillvida delar mina respondenters referensram kan självklart ses 

som en risk för partiskhet. Samtidigt menar Carlfjord att denna delade referensram även kan 

ses som en tillgång, eftersom respondenterna vet att intervjuaren förstår vad de menar och att 

risken för misstolkningar på så sätt blir mindre. (Carlfjord, 2004, s. 23-24) Andersson anser 

att eventuella skillnader mellan intervjuare och respondent i möjligaste mån ska dämpas för 

att kvalitén på intervjun ska bli så bra som möjligt. (Andersson, 2001, s. 175-176) 

 

William H Banaka, som är en amerikansk psykolog, anser att delaktighet är mycket viktigt 

när man intervjuar. Med detta begrepp menar han graden av engagemang i 

kommunikationsprocessen hos både intervjuare och informant. Han betonar vikten av att som 

intervjuare försöka att uppnå en öppenhet i sina relationer för att kunna anpassa sitt 

kommunikationssätt till informantens. Intervjuaren måste därför ha en insikt i sin egen 

känslovärld. Samtidigt ska frågeställaren förhindra att hans egna känslor och åsikter dras in i 

samspelet. (Banaka, 1981, s. 24) Enligt Andersson är det viktigt att intervjuaren använder sig 

av s.k. probes det vill säga de rätta följdfrågorna. Exempel på sådana probes, som användes 

under de tre intervjuerna var paus, uppmuntran, utveckling, klargörande och upprepning. 

(Andersson, 2001, s. 137-140) 

 

I intervjuerna försökte jag att fokusera på den funktionella delen av kvinnornas religiösa tro, 

d.v.s. vilken funktion och betydelse deras tro hade för dem i deras krishantering. (Geels & 

Wikström, 2012, s. 21-22) Själva intervjudelen varade mellan tjugo minuter och drygt två 

timmar, men jag stannade hos varje kvinna mellan tre och fyra timmar. På så sätt hann vi 

bygga upp ett förtroende innan själva intervjun och vi hann också följa upp det som hade 

känts jobbigt. Jag ville signalera att personen och hennes berättelse var viktig, att det fanns 

ordentligt med tid för detta och att det var helt i sin ordning med pauser, gråt, stunder då inga 

svar fanns och stunder då svaren dröjde. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med 
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Banakas ord om att man som intervjuare aldrig någonsin får låta informanten ”bli hängande 

och dingla mitt under en uppvisning av sina personliga känslor”. (Banaka, 1981, s. 97)  

 

Min egen referensram kom till nytta då kvinnorna kunde förlita sig på att jag förstod dem och 

inte misstolkade dem. En respondent menade uttryckligen att hon inte skulle ha kunnat berätta 

detta för någon som inte trodde på Gud, eftersom personen ifråga då skulle ha uppfattat henne 

som konstig. Kriserna som kvinnorna hade gått igenom låg ganska långt tillbaka i tiden och 

det är viktigt att vara på det klara med hur minnen förändras med tiden. Samtidigt menar 

Antoon Geels, professor i religionshistoria, att man tenderar att minnas intensiva upplevelser 

bra. (Geels, 2012, s. 212) Alla kvinnorna var märkbart berörda av sina egna berättelser vilket 

de visade med tårar, gråt och längre pauser av tystnad då de samlade sig för att orka fortsätta. 

Efteråt tycktes de dock glada och lättade över att de förmått berätta om allt det svåra. Givetvis 

kan det vara så att respondenterna gav de svar som de trodde att jag förväntade mig, men min 

personliga uppfattning är att de var helt ärliga. Jag tror även att det faktum att jag är kvinna 

underlättade, då två av intervjuerna delvis kom att handla om typiska kvinnliga företeelser 

som graviditet, förlossning och amning.  

 

I tolkningen av intervjuresultatet har jag använt mig av den hermeneutiska ansatsen, vilket 

innebär att man ser på informanterna som agerande och meningsskapande subjekt och att man 

försöker att förstå deras handlingar och upplevelser ur deras perspektiv. (Geels & Wikström, 

2012, s. 24-25) Samtidigt är jag medveten om att både min referensram och bakgrund 

påverkar tolkningen. Jag är även införstådd i att det är möjligt att en annan person eventuellt 

hade gjort andra tolkningar. Hade jag istället intervjuat män hade säkert också resultatet blivit 

annorlunda. Jag försökte i möjligaste mån att använda mig av öppna frågor, men nu i 

efterhand ser jag att några av frågeställningarna har varit alltför ledande. I de fall där jag 

tyckte att informanternas svar inte var tillräckligt utförliga, så använde jag mig av de probes 

som jag nämnt tidigare. Jag upplevde för övrigt kvinnornas svar som tillförlitliga, speciellt 

eftersom ämnet fortfarande väckte starka känslor. Två av informanterna hade ordentligt 

hunnit bearbeta det som hänt dem och en hade precis påbörjat sin bearbetning. Jag upplevde 

även informanterna som öppna i sina svar och att de hade ett förtroende för mig som 

intervjuare.  
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Det går självklart inte att dra några generella slutsatser från endast tre intervjuer, men när 

intervjuresultatet jämförs med aktuell forskning kan ändå ett visst mönster skönjas när det 

gäller religiös tro, coping och meningsskapande. Syftet var inte heller att kunna göra 

övergripande generaliseringar, utan att ta reda på om teorierna om logoterapin och KASAM 

var tillämpbara på mikronivån när det gäller kristen gudstro och krishantering. Kvinnorna, 

som alla hade gått igenom svåra förluster, visade upp gemensamma mönster när det gällde 

gudstro, meningsskapande och coping, samtidigt som de skiljde sig åt när det gäller t ex ålder, 

nationalitet, socioekonomisk bakgrund, utbildning, boendeort och församlingstillhörighet. 

Studiens reliabilitet och validitet bör därför anses vara ganska god. 

 

1.5. Teoretiskt ramverk 

 

1.5.1 Logoterapin enligt Viktor Frankl 

 

Den moderna människans problem: 

Viktor Frankl (1905-1997) var en österrikisk psykiater och professor i psykologi. Han menar 

att det existentiella tomrummet och den nihilism som sprids under 1900-talet är en form av 

massneuros. Den beror enligt honom på människans dubbla förluster; hon har inte längre 

några traditioner och universella värden som kan vägleda henne, men samtidigt har hon tappat 

bort sina naturliga instinkter. Människan måste alltså i varje stund och i varje situation själv 

aktivt välja förhållningssätt. 

 

I en tid då tio Guds bud tycks förlora sin giltighet för många, måste människan få 

förmåga att uppfatta de 10 000 bud som finns inskrivna i de 10 000 situationer som 

hennes liv ställer henne inför. (Frankl, 1987, s. 88)  

 

Om människan lyckas med detta så kommer hon att uppleva sitt liv meningsfullt och 

dessutom kommer hon att bli immun mot både totalitarism och likriktning, men ett levande 

och aktivt samvete är förutsättningen för detta. Det existentiella vakuumet leder till att 

människan ersätter viljan till mening med viljan till makt och viljan till lust. Frankl anser att 

leda, apati, missbruk, brottslighet och självmord är konsekvenser av denna upplevda 

meningsbrist. Människan försöker att undvika att konfrontera sin existentiella frustration och 

jagar därför genom livet, vilket leder till stress och sömnlöshet. (Frankl, 1995, s. 100) Frankl 
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är också medveten om att många människor ser arbetslöshet som ett misslyckande; ett tecken 

på att man är värdelös som människa och lever ett meningslöst liv. Industrialisering, 

urbanisering och konsumtion har lett till ett västerländskt samhälle, där vi har mycket att leva 

av, men inget att leva för. I det här sammanhanget kritiserar han allmänt sin samtids 

människosyn, i synnerhet såsom den framkommer inom Sigmund Freuds psykoanalys. Frankl 

anser att denna människosyn är cynisk och förtingligar människan och gör henne till en 

maskin samtidigt som psykoterapeuten får mekanikerns roll. (Frankl, 1987, s. 18, Frankl, 

1995, s. 68-69, 88)  

 

Erfarenheter från koncentrationslägren:  

Frankl, som under andra världskriget överlevde tre år i fyra olika koncentrationsläger, menar 

att människan äger båda möjligheterna inom sig; att välja det onda eller det goda. I 

koncentrationslägren blev fångarna utåt sett alltmer lika som en grå massa, samtidigt som 

lidandet demaskerade deras inre kvalitéer och de gjorde olika avgörelser, så att de blev alltmer 

olika. De flesta dukade under för lägerlivets maktlöshet i en slags framtidslös existens. När 

fången väl hade tappat hoppet och tron på en framtid, var självuppgivelsen inte långt borta. 

Ett moraliskt, själsligt och kroppsligt förfall resulterade i ett försvagat immunförsvar och en 

snabb död. (Frankl, 2006, 78) Samtidigt beskriver han hur en del fångar, som egentligen var 

mindre robusta psykiskt och fysiskt, uthärdade lägerlivet bättre än andra då de hade ett rikt, 

andligt liv. Dessa sällsynta fångar ägde en självkänsla som var förankrad i det andliga och de 

kunde se en mening i sitt lidande. Frankl anser att ett djupt religiöst liv kan ge en människa 

den styrka som krävs för att övervinna sitt eget hat. De fångar som var medvetna om att 

framtida uppgifter väntade dem, var bäst rustade för att överleva den förtvivlade lägertiden. 

För Frankl hade det räckt med en enda sådan person för att bevisa att hans teori om att 

människan kan övervinna sitt lidande, är sann. (Frankl, 2006, s. 72)  

 

Frankls människosyn: 

Frankl ställer sig frågorna om människans andliga frihet och ansvar och undrar om hon endast 

utgörs av ett slumpmässigt resultat orsakat av biologiska, psykiska, sociala och miljömässiga 

faktorer. Under sin tid i koncentrationslägren kommer han fram till att man kan frånta en 

människa allt, förutom hennes inre frihet att förhålla sig på olika sätt till de omständigheter 

hon lever under. Människan har alltså en förmåga att både lösgöra sig från sig själv och se på 
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sig själv med humor och distans. Men hon kan också lösgöra sig från de situationer hon lever 

under. (Frankl, 1995, s. 24, s. 162-163) Denna andliga frihet äger hon ända fram till sin död. 

En människa kan därför vidmakthålla sin mänsklighet och värdighet, även under de vidrigaste 

förhållanden. Frankl ser således människan som en unik varelse just därför att hon är 

självreflekterande och självmedveten. (Frankl, 2006, s. 8) Inga djur har förmåga att ägna sig 

åt sådana djupsinnigheter eller ställa frågor kring livets mening. (Frankl, 1987, s. 76-77) 

Människan kan genom sin beslutsamhet och viljekraft utmana sociala såväl som biologiska 

förhållanden och överskrida dessa. Han menar att människans särskildhet grundar sig i denna 

förmåga till transcendens. Jag tolkar honom som att begreppet transcendens här står för själva 

överskridandet. (Frankl, 2006, s. 9) 

 

Människans meningssökande: 

Enligt Frankl strävar och söker människan efter mening och det är detta sökande och hennes 

vilja som tillsammans har en sådan avgörande betydelse att den till och med kan utgöra 

skillnaden mellan liv och död. (Frankl, 2006, s. 78) Precis som det är meningslöst att försöka 

tänka bort självklara kategorier som tid och rum, så är det även meningslöst att försöka 

föreställa sig människans existens utan mening. (Frankl, 1987, s. 78) Alla människor äger 

förmågan att finna mening. Ju mer människan strävar efter lycka, njutning, hälsa, ett gott 

samvete, framgång, pengar och självförverkligande, desto mer kommer hon på avvägar. Dessa 

saker kan aldrig göras till mål i sig själva, de är istället naturliga biprodukter av att människan 

förverkligar sitt livs mening och det är hennes samvete som leder henne framåt i detta 

sökande. Människan förverkligar sig själv när hon glömmer bort sig själv och ger av sig själv 

till andra. Då blir människan lycklig och hon får då även kraft att hantera lidande. (Frankl, 

1987, s. 102, Frankl, 1995, s. 39-46, 169) Grundidén är att meningen finns överallt, men då 

den döljer sig så består människans uppgift i att finna den och tolka den. (Frankl, 2006, s. 9) 

Meningen är ovillkorlig och kan inte bli mindre värd på grund av lidande och död. (Frankl, 

1995, s. 158) 

 

Frankl menar också att det finns en supra-mening som är den yttersta och djupaste meningen, 

vilken vida överskrider människans begränsade intellekt. (Frankl, 2006, s. 114, Frankl, 1995, 

s. 147) Den religiösa tron är en förtröstan på denna övermening. Men precis som det är 

omöjligt att tvinga fram hopp, skratt, kärlek och vilja, så är det omöjligt att tvinga fram tro. 

Enligt honom går människan i riktning mot en religiositet som är djupt personlig för var och 

en. Han jämför världens olika religioner med olika språk. Inget språk är varken bättre eller 
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sämre än det andra, på alla språk kan man både ljuga och komma fram till sanningen. På 

samma sätt kan människan genom varje religion även finna den ende Guden. (Frankl, 1987, s. 

80)  

 

Människans ansvar och samvete:  

Frankl menar också att varje människa har ett specifikt öde. Varje individ har alltså en egen 

unik kallelse, ett konkret uppdrag som ska fullgöras. Det lidande som drabbar henne är även 

det unikt, såtillvida att ingen annan kan bära det. De uppgifter, situationer och tillfällen som 

ges henne är också alldeles särskilda och de skiftar ständigt. På samma sätt växlar meningen 

med livet från människa till människa och från timme till timme. Det är först när människan 

kommer till medvetande om sin egen oersättlighet, som hon fullt ut kan förstå vilket ansvar 

hon har för sitt liv. Hon måste alltså komma till insikt om livets ändlighet och det slutgiltiga i 

vad hon gör av sig själv och av sitt liv. Varje människa är ytterst ansvarig för sitt liv och för 

att hennes livsfrågor blir besvarade och det är denna ansvarighet som utgör människolivets 

egentliga väsen. Ingen människa äger rätt att göra orätt, inte ens den som har blivit utsatt för 

orättvisor. (Frankl, 2006, s. 91) 

 

Människans samvete är ett ursprungligt fenomen, en slags etisk instinkt som tillhör det 

omedvetnas djup och det fungerar ofta intuitivt. Frankl menar att samvetet är något som står 

över och utanför själva människan och han ställer sig frågan om hur det annars kan pågå ett 

verkligt samtal mellan två olika parter. Samvetet har alltså ett transcendent ursprung, alltså ett 

ursprung höjd över det jordiska. Ett aktivt samvete är det som ger människan kraft att stå emot 

trycket mot en allt större likformighet. Frankl menar att ett ”jag” aldrig kan vara ansvarigt 

inför sig själv, utan istället inför Guds Du och att det slutgiltigt är detta Du som är samvetets 

upphovsman. (Frankl, 1987, s. 50-55) 

 

Frankls syn på lidandet: 

Frankl myntar begreppet den tragiska triaden, som för människans del består av skuld, lidande 

och död. (Frankl, 2006, s. 131) Enligt honom har människan en kreativ förmåga att förvandla 

negativa erfarenheter till något konstruktivt. På så sätt kan hon omvandla lidandet till ett 

positivt uppdrag, förändra sig själv till det bättre genom att använda sin skuld och se döden 
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som en motivation till att handla ansvarsfullt. (Frankl, 2006, s. 131) Därför finns det inte 

heller någon livssituation som är totalt meningslös. (Frankl, 1987, 91) Livets och lidandets 

meningslöshet är såtillvida en illusion och en villfarelse. Frankl menar att det inte handlar om 

vad vi kan få ut av livet, utan vad livet faktiskt förväntar sig av oss. Livet precis som lidandet 

ställer frågor och utgör utmaningar till oss människor och vi är utrustade med en förmåga att 

bestämma vad lidandet ska få göra med oss och hur vi ska förhålla oss till det. Lidandet har en 

kraft att göra oss mer äkta och mänskliga, men det kan också göra oss till passiva offer som 

går under. Frankl beskriver lidandets kontrastverkan, som bidrar till att människan gläds över 

bagateller och över s.k. negativa glädjeämnen såsom minsta lilla frihet från ytterligare 

lidande.  

 

Frankls syn på religion:  

Själv är Frankl övertygad om att det finns ett yttersta väsen som kallas Gud och att bönesvar 

ges på ett dolt sätt och ser ut som naturliga fakta. (Frankl, 1995, s. 36) Människan är en 

skapad varelse som är omedvetet religiös, hon strävar alltid efter Gud, om än på ett omedvetet 

plan. Äkta religiositet är för honom dock existentiell, något som människan aktivt har bestämt 

sig för. Den ger människan en trygghet eftersom hon är förankrad i något evigt och absolut 

och på så sätt kan den inverka positivt på den mentala hälsan.  (Frankl, 1987, s. 76) Samtidigt 

ger han exempel på att destruktiva gudsbilder kan leda till tvångsföreställningar som istället 

begränsar människan. (Frankl, 1987, s. 64-65)  

 

Tron på Gud är antingen obetingad, i betydelsen absolut, eller existerar inte överhuvudtaget. 

Han menar att om tron är obetingad så dör den inte ens efter sådana fruktansvärda lidanden 

som t.ex. utspelades i Auschwitz. Om den emellertid inte är obetingad, så räcker det med ett 

enda oskyldigt barns död, för att tron ska försvinna. En svag tro försvagas och försvinner på 

grund av problem och svårigheter, medan en stark tro förstärks av dessa. I det här 

sammanhanget citerar Frankl fysikern Albert Einstein: ”Att vara religiös är att ha funnit svar 

på frågan: Vad är livets mening?” (Citerat i Frankl, 1987, s. 116) och filosofen Ludvig 

Wittgenstein: ”Att tro på Gud är att inse att livet har en mening.” (Citerat i Frankl, 1987, s. 

116) 
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Frankls logoterapi: 

Efter andra världskriget publicerades Frankls teorier som ledde till en ny psykoterapeutisk 

inriktning; den s.k. logoterapin. Begreppet kommer av det grekiska ordet logos som betyder 

ord. Inom filosofin och teologin har begreppet en utvidgad betydelse och står då även för 

mening och ande. Ordet har för Frankl inte primärt någon religiös betydelse utan handlar mer 

om ”den mänskliga varelsens mänsklighet”. (Frankl, 1995, s. 24) Att vara mänsklig är enligt 

honom att vara inriktad mot eller peka mot något annat än sig själv, t ex andra människor som 

ska bemötas i kärlek eller en mening som ska förverkligas. (Frankl, 1995, s. 32, s. 167) Frankl 

byggde sin terapi kring ett citat av den tyske filosofen Friedrich Nietzsche: ”Den som har ett 

Varför att leva för, uthärdar varje Hur.” (Citerat i Frankl 2006, s. 11) Enligt Frankl är detta en 

terapi som vågar kasta sig in i den mänskliga existensens andliga dimension. Patientens 

desperata kamp för att hitta en mening med livet är för Frankl en andlig kamp och nöd. 

Terapeutens uppgift blir därför att hjälpa patienten att finna mening i det lilla som nu tycks 

betydelselöst och göra människan medveten om vad hon egentligen längtar efter i sitt djupaste 

väsen. Terapin är inriktad mot framtiden och de uppgifter som den hjälpsökande ska 

förverkliga i denna framtid. Patienten måste själv försöka upptäcka och realisera sin unika 

mening. Logoterapeuten överlåter åt den hjälpsökande människan att själv bestämma vem hon 

är ansvarig för, men enligt Frankl upplever de flesta människor sig som ytterst ansvariga inför 

Gud. Meningen med livet kan enligt logoterapin upptäckas genom handlingar, genom 

upplevelser, kärlek och slutligen genom lidande. Enligt Frankl behöver människan, för att må 

psykiskt väl, något som han benämner som noodynamik efter det grekiska ordet nous vars 

grundbetydelse egentligen är intellekt och förnuft. Frankl använder dock begreppet i 

betydelsen ande. Noodynamik innebär således en andlig dynamik som grundas på spänningen 

mellan vad människan är nu och vad hon fortfarande kan bli och uppnå. (Frankl, 2006, s. 104) 

 

Frankl har ett existensanalytiskt synsätt, där människan ses som en autonom och andlig 

existens. Existensanalysen syftar till att medvetandegöra patienten om hennes andliga existens 

och hennes eget ansvar för denna existens. Jaget ska komma till medvetande om sig själv. Att 

vara medveten om sitt ”jag” och fritt kunna välja är en förutsättning för att människan inte ska 

drivas viljelöst av sitt driftsmässiga ”det”. Frankl betonar vikten av att se människan som en 

trefaldig helhet, som består av kropp, själ och ande och det är det andliga som utgör hennes 

egentliga väsen. (Frankl, 1987, s. 25)  
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En avgörande skillnad mellan psykoterapi och religion är emellertid att medan den 

förstnämnda syftar till själens läkedom, så har den sistnämnda själens frälsning som mål. 

Samtidigt menar han att psykoterapi alltid även är själavård och att logoterapin därför ”lämnar 

dörren till religionen öppen”. (Frankl, 1995, s. 145) Frankl påpekar samtidigt vikten av att 

psykoterapin ska vara en vetenskap som intar en självständig ställning gentemot religionen. 

Logoterapin kan därför behandla alla patienter, oavsett deras eller terapeutens religion. 

(Frankl, 1987, s. 75) Om patienten är religiös så kan dock terapeuten använda sig av 

patientens religiösa övertygelse och på så sätt ta ”hans andliga resurser i bruk”. (Frankl, 1995, 

s. 124, 133) 

 

1.5.2 KASAM enligt Aaron Antonovsky 

 

Aaron Antonovsky (1923-1994) var professor i medicinsk sociologi och arbetade i USA och i 

Israel. Antonovskys arbete fick en ny inriktning år 1970, då en undersökning visade att 29 

procent av en grupp överlevande från koncentrationsläger var vid god psykisk hälsa. 

(Antonovsky, 2005, s. 15) Utifrån dessa fakta utvecklade han det salutogenetiska, det vill säga 

det hälsofrämjande, synsättet. Detta perspektiv skiljer sig mot den patogenetiska 

infallsvinkeln, som istället fokuserar på vilka faktorer som bidrar till människors ohälsa och 

sjukdomar.  Antonovsky menar att människan har vissa generella motståndsresurser (GMR) 

som t.ex. socialt stöd, jagstyrka och kulturell stabilitet och att dessa resurser hjälper 

människan att bekämpa stressorer. (Antonovsky, 2005, s. 16-17) Den främsta konsekvensen 

av dessa stressorer är att det uppstår ett spänningstillstånd hos människan. GMR gör dock att 

personen lyckas motbalansera det tryck mot oordning som stressorerna skapar. Inom det 

salutogenetiska perspektivet så har Antonovsky utformat sin teori om känsla av sammanhang 

(KASAM) som han definierar enligt följande: 

 

En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och 

varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det 

finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen 

kan förvänta sig. (Antonovsky, 2005, s. 17)  
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Detta förhållningssätt präglar alla områden i livet. Antonovsky ser på hälsa respektive ohälsa 

som ett kontinuum och menar att så länge vi lever är vi i något avseende friska och att det 

salutogenetiska synsättet får oss att fokusera på de faktorer som gör att vi rör oss mot den 

friska polen på detta kontinuum. Kontinuum tolkar jag här som en kontinuerlig följd som 

hänger samman till en helhet. (Antonovsky, 2005, s. 28)  

 

En mycket viktig faktor för att förstå var en människa befinner sig på kontinuet är hennes 

känsla av sammanhang. Denna KASAM utgörs av tre komponenter, nämligen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Beståndsdelen begriplighet beskriver i vilken omfattning en 

människa upplever att inre och yttre stimuli går att förnuftsmässigt förstå. Alltså i vilken 

utsträckning informationen som möter henne är sammanhängande, tydlig och ordnad. En 

människa med stark KASAM uppfattar att livets svårigheter är erfarenheter och utmaningar 

som man klarar av att handskas med och hon är öppen för det som är unikt i varje situation. 

Komponenten hanterbarhet innefattar alltså i vilken grad en människa upplever att hon har 

resurser till sitt förfogande för att klara av svårigheterna. Dessa resurser kan utgöras av familj, 

vänner eller Gud och med hjälp av dessa kan människan möta och hantera livets problem. En 

människa med hög KASAM hänger sig inte åt rollen som offer som tycker att livet är orättvist 

och som har ett behov av att skuldbelägga andra. Den sista och viktigaste beståndsdelen i 

KASAM är dock meningsfullhet, som beskriver i vilken omfattning en människa är delaktig i 

de skeenden som skapar hennes eget öde. Om en människa upplever att livet har en 

känslomässig betydelse, om hon känner att det är värt att investera sin energi och sitt 

engagemang i de krav som livet ställer henne inför, har hon stark KASAM. (Antonovsky, 

2005, s. 44-46) Eftersom meningsfullhet är hela KASAM:s motivationsbegrepp, så anses den 

vara den allra mest betydelsefulla, enligt Antonovsky. (Antonovsky, 2005, s. 50) Detta beror 

på att engagerade människor som bryr sig om andra alltid har möjlighet att få förståelse och 

hitta sina resurser. Fyra livssektorer är mycket viktiga för en människa: hennes känslor, 

närmaste relationer, hennes viktigaste sysselsättning och existentiella områden. Om inte dessa 

fyra områden upplevs som väsentliga och meningsfulla, så präglas vårt liv av en känsla av 

meningslöshet, anser Antonovsky.  

 

Väl avgränsade händelser som utgör stressorer, kallar Antonovsky för livshändelsestressorer 

och de utgörs av händelser som en människa inte har något automatiskt svar på. Det kan 
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handla om pensionering, skilsmässa eller en nära anhörigs död. Om dessa tillfällen kommer 

att bli skadliga, hälsobringande eller neutrala för den inblandade personen, avgörs av styrkan 

på dennes KASAM. (Antonovsky, 2005, s. 59) Det som bestämmer en människas KASAM är 

de mönster av livserfarenheter som en individ har, eftersom dessa erfarenheter i sin tur avgör 

vilka generella motståndsresurser som individen har tillgång till. Enligt Antonovsky så blir 

personens placering på KASAM-kontinuet oftast ganska definitiv redan i tidigt vuxenliv. 

(Antonovsky, 2005, s. 147) Stora genomgripande livshändelser kan dock bidra till att en 

människas KASAM förändras under en viss period, men den återgår oftast sedan till sin 

tidigare nivå. Motsatsen till generella motståndsresurser är generella motståndsbrister (GMB) 

som t ex ett svagt eller obefintligt socialt stöd eller en vacklande jaguppfattning. Dessa brister 

ger istället erfarenheter som försvagar en persons KASAM. Bristerna kallar Antonovsky för 

livssituations-stressorer. (Antonovsky, 2005, s. 20) 

 

En individ med stark KASAM definierar inte all stimuli som stressorer och undviker på så sätt 

att uppleva den spänning som leder till verklig stress. De stimuli som personen ändå upplever 

som stressorer bedöms inte vara farliga eller viktiga. Individen förlitar sig här på att allt 

kommer att ordna sig på ett oproblematiskt sätt, precis som tidigare. Personer med stark 

KASAM vågar därför gå in i nya situationer på ett förtröstansfullt sätt. De känslor som 

stressorer väcker hos dessa människor är fokuserade känslor som bidrar till handling och till 

att copingmekanismer aktiveras. Begreppet coping står här för människans förmåga att 

hantera och lösa problem. Människor med stark KASAM har flera olika copingstrategier och 

använder dessa ändamålsenligt och mångsidigt, enligt Antonovsky. (Antonovsky, 2005, s. 

186) Att kunna handskas med stressorer på ett framgångsrikt sätt är hälsofrämjande, eftersom 

de annars kan leda till olika stressrelaterade sjukdomar. Antonovsky hävdar att de 

koncentrationslägerfångar som hade en stark vilja, principer som de följde och en 

föreställning om tillvaron som en sammanhängande helhet, härdade ut bättre än fångar som 

vacklade i sin attityd. Han menar att de förstnämnda hade en stark KASAM, trots att 

koncentrationslägertiden präglades av låg begriplighet och låg hanterbarhet, eftersom den 

viktigaste komponenten meningsfullhet var så pass hög. På så sätt ansluter sig Antonovsky till 

samma slutsats som Frankl, att beståndsdelen meningsfullhet är och var den viktigaste, då den 

till och med i Auschwitz lyckades motivera människor till att försöka överleva trots maximal 

negativ stress. Det som gav dessa personer mening var framför allt kamratskapet. 

(Antonovsky, 2005, s. 242)  
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En troende människa med en väl förankrad identitet, ett starkt själv, som vägleds av 

fundamentala principer och samtidigt är självständig och flexibel, har en stark KASAM. 

(Antonovsky, 2005, s. 56) I motsats till denna person står den djupt religiösa människan som 

tycks ha alla svaren, som är hysteriskt fastlåst och orubblig och som kan få uppleva att hennes 

rigida KASAM smulas sönder i mötet med den bistra verkligheten.    

 

Antonovskys KASAM-teori har fått ett stort gensvar inom sektorerna för hälso- och sjukvård 

och socialt arbete och Frankls böcker har lästs av miljoner människor. Eftersom ingen teori är 

”allena saliggörande” så vill jag här först ge en beskrivning av en del av den kritik som båda 

teorierna har fått, innan det är dags att titta närmare på aktuell forskning kring 

meningsskapande, gudstro och coping.  

 

1.5.3 Kritik av logoterapin:  

 

Redan år 1975 kritiserades logoterapin hårt i artikeln ”Logotherapy: science or faith?” skriven 

av den amerikanska psykoterapeuten och professorn Edith Weisskopf–Joelson. Hon menar att 

logoterapin är en sekulär religion eller en livsfilosofi, inte en vetenskaplig psykoterapeutisk 

inriktning. Enligt henne är Frankls användning av begreppet mening fullt utbytbart med den 

judekristna traditionens användning av begreppet Gud. Weisskopf–Joelson resonerar vidare 

att Frankls värderingar och bildspråk visar upp många likheter med religiöst dito. Dessutom 

påpekar hon att det inom den logoterapeutiska utbildningen är ett problem att kurslitteratur, 

föreläsningar och terapeutiska intervjuer är så snarlika varandra innehållsmässigt. De 

påminner henne mer om en evangelistisk strävan för att kommunicera en livsåskådning. Att 

blivande patienter och blivande logoterapeuter kan dra nytta av att läsa identisk litteratur, är 

anmärkningsvärt, enligt Weisskopf–Joelson. (Weisskopf–Joelson, 1975, s. 238-239) 

 

Owe Wikström, som är professor emeritus i religionspsykologi, skriver i avsnittet ”Klinisk 

religionspsykologi och religiös själavård”, att den existentialistiska psykologin som Frankl 

representerar, inte har gett några precisa beskrivningar av vad som utmärker den existentiella 

ångesten, vilket medför att det är svårt att vetenskapligt granska den. Avsnittet återfinns i 

antologin Den religiösa människan. (Wikström, 2012, s. 330)  
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Även psykologiprofessor Paul Wong, menar att denna gren inom psykologin är alltför otydlig 

och filosofisk och att den grundar sig mer på intuition än på vetenskaplig forskning. Detta har 

han skrivit om i publikationen ”Meaning-centered counseling: a cognitive-behavioral 

approach to logotherapy”. (Wong, 1997, s. 86) 

 

Filosofie doktor Martin Johannes Fegg som är verksam i Tyskland, menar i artikeln ”Strategic 

Therapy in Palliative Care”, att logoterapin överbetonar betydelsen av andlighet och 

värderingar.  Vidare kritiseras Frankls efterföljare för att vara alltför trogna hans skrifter och 

Fegg anser att det inom logoterapirörelsen saknas självkritik och självrannsakan. (Fegg, 2006, 

s. 216) 

 

1.5.4 Kritik av KASAM: 

 

Socionomstudenten David Efraimsson kritiserar Antonovskys KASAM-teori i sin uppsats 

Salutogenes Africa – en kvalitativ studie om det salutogena perspektivets inflytande på 

behandlingsarbete i Sydafrika. Efraimsson menar att Antonovskys syn på sociala livsvillkor 

som bidragande till en svag eller stark KASAM, gör teorin alltför deterministisk. 

Förekomsten av så kallade maskrosbarn talar därför emot KASAM-teorin. (Efraimsson, 2009, 

s. 12) 

 

Den blivande idrottspedagogen Stina Kostet har i sin D-uppsats Långtidsfrisk - en studie om 

vad som leder till långtidsfriskhet inom Luleå Kommun, redovisat en del kritik som riktats 

mot KASAM. Eftersom KASAM-begreppet liksom all annan forskning, är utvecklat i ett 

speciellt sociokulturellt sammanhang har begreppets globala giltighet ifrågasatts. Stora delar 

av det som ingår i en hög KASAM utvecklas också lättare i sammanhang där personlig 

självhävdelse och självständighet stärks och därför måste dess allmängiltighet ifrågasättas. 

Kostet lyfter även frågan om det är möjligt att påverka en väletablerad känsla av sammanhang 

eller inte. (Kostet, 2006, s. 16) 

 

Psykologiprofessorerna Christopher A. Griffiths, Peter Ryan och John H. Foster, menar i 

artikeln ”Thematic analysis of Antonovsky’s sense of coherence theory”, att det finns en 

tydlig skillnad mellan människors förmåga att hantera olika slags problem. De fann i sin 
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studie att informanterna hade svårare att lösa relationsproblem än problem av annat slag, 

vilket innebar att deras grad av KASAM varierade. Forskarna frågar sig om detta kan bero på 

att lösningen av relationella problem kräver andra eller mer resurser, eftersom dylika 

svårigheter ökar individens stress och den känslomässiga nivån på grund av bristande 

kontroll. Samtidigt var informanterna mycket motiverade att lösa sina relationsproblem då de 

upplevde detta som djupt meningsfullt. Griffiths, Ryan och Foster föreslår att KASAM-nivån 

delas upp i två kategorier; en för förmågan till att lösa konkreta problem och en för 

problemlösning av relationsbekymmer. (Griffiths, Ryan & Foster, 2011, s. 170-172) 

 

1.5.5 Tidigare forskning 

 

Liksom Frankl, beskriver kirurgen och författaren Nisse Simonsson (2008) kopplingen mellan 

våra tankar och vårt immunförsvar i sin bok Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? 

Han nämner också den meningsförlust och vilsenhet som drabbat mänskligheten, då 

religionernas svar tappats bort. Simonsson menar att eftersom hjärnan är en tolkningsmaskin 

så är all verklighet också en tolkning. Därför är det viktigt hur vi tänker kring denna tolkade 

verklighet.  

 

Religionspsykologen Antoon Geels skriver i avsnittet ”Andlighet i vår tid” i boken Den 

religiösa människan att den västerländska människan lider av meningsbrist i en konfliktfylld 

värld som inte förmår att ge henne en känsla av sammanhang och kontinuitet. Han menar att 

vårt samhälle är fragmentariserat, individualiserat och kommersialiserat och många 

människor upplever ett främlingskap och en symbolförlust. Det finns inte längre någon 

enhetlig syn på tillvaron eller någon gemensam värdegrund som kan ge mening och 

tillhörighet, då traditionella institutioner som kyrkan och familjen har mist sitt värde. (Geels, 

2012) 

 

Cecilia Melder, som är religionspsykolog och teologie doktor, har skrivit 

doktorsavhandlingen Vilsenhetens epidemiologi - en religionspsykologisk studie i existentiell 

folkhälsa. Det råder enligt henne en brist på meningsskapande system i dagens sekulariserade 

och urbaniserade Sverige och inga givna tolkningar finns av tillvaron, vilket leder till en 

existentiell epidemiologi. Melders intervjumaterial visade också att extraordinära upplevelser 

av ”andlig kontakt” hade en central betydelse för respondenternas meningsskapande 

strukturer och livstolkning. Hennes slutsats är att människors livsåskådning måste anpassas 
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efter livets olika existentiella behov och att det är meningssystemets flexibilitet som avgör 

vilka hälsovinsterna blir. (Melder, 2011) 

 

Valerie DeMarinis, professor i religionspsykologi, har genomfört fallstudien Pastoral care, 

existential health, and existential epidemiology: a Swedish postmodern case study. Hon anser 

att det idag finns flera grupper i det svenska samhället som inte kan hantera sin vardag, 

eftersom de saknar livsmening och en existentiell världsbild. Många svenskar lider således av 

en kulturell och social fattigdom och i takt med att allt fler människor lever utan stabila 

funktionella meningsskapande system ökar risken för att vi står inför hotet om en mental 

hälsokris, en kulturell pandemi av existentiell ohälsa, menar DeMarinis. (DeMarinis, 2003) 

 

Den amerikanska sociologen och antropologen Meredith McGuire beskriver i boken Religion 

the social context hur en troende individs och dess församlings meningssystem sammanfaller. 

I detta meningsskapande är kontakten med andra troende viktig, eftersom dessa erbjuder den 

enskilda människan ett socialt stöd och stärker hennes tro. Människor som tror på en 

kärleksfull och personlig gud har svårare att acceptera katastrofala händelser, som ju tycks 

emotsäga deras meningssystem.  Vid meningshotande erfarenheter kan det då för den troende 

vara viktigare att förlita sig på att det finns en tanke med det som sker, än att fullt ut förstå hur 

denna tanke ser ut, enligt McGuire. (McGuire, 2002) I boken Lived religion – faith and 

practice in everyday life, beskriver McGuire att majoriteten av hennes informanter ansåg att 

den fysiska och emotionella hälsan, andligt djup och känslan av välmående var tätt 

sammanlänkade med varandra. Informanterna hade en holistisk syn och ansåg att människan 

bestod av ande, kropp och själ och för att nå ett ökat välmående utövade informanterna 

andliga ritualer till vardags. Enligt McGuire är erfarenheter av lidande könsrelaterat och som 

exempel nämner hon kvinnors speciella lidande orsakat av förväntade kvinnoroller och 

reproduktion. (McGuire, 2008) 

 

Siw Carlfjord, som är medicine doktor vid Linköpings universitet, fann i sin studie Tillit, tro 

och välbefinnande: en studie av sambandet mellan andlighet och hälsa, inga vetenskapliga 

bevis för att gruppen troende hade en högre KASAM än kontrollgruppen. Hennes troende 

informanter uttryckte dock att de vilade i förvissningen om att Gud var med dem även under 

svåra tider och de upplevde en trygghet i tillvaron och deras sociala nätverk med vänner i 

församlingen som stöttade, värderades högt. Carlfjord menar att den andliga dimensionen 
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utgjorde en positiv copingstrategi hos de troende och att de kunde se en mening i det lidande 

som de hade gått igenom.  KASAM-komponenten begriplighet föreföll inte vara så viktig då 

respondenterna accepterade att de inte förstod allt som hände.  Carlfjord anser att ett religiöst 

engagemang kan fungera som en salutogen faktor då människan behöver uppleva en 

förankring i tillvaron och en känsla av sammanhang för att undvika psykisk ohälsa. (Carlfjord, 

2004)  

 

Jan Hermanson menar i ”Religion och coping – om religionens roll i hanterandet av kriser” att 

det är mest hälsosamt för en troende person att använda sig av en positiv copingstrategi. 

Denna utmärks av att personen har ett tryggt förhållande till Gud och upplever en andlig 

samhörighet med andra människor. Hermanson (2012) beskriver också utförligt den 

amerikanske religionspsykologen Kenneth Pargaments forskning om olika copingstilar, som 

publicerats i boken The psychology of religion and coping: theory, research, practice”. 

(Pargament, 1997) En dylik religiös copingstil kallas för collaborative och detta syftar på att 

både Gud och människan anses vara aktiva i copingen. Pargament bygger i sin tur vidare på 

de amerikanska psykologerna Gordon W. Allports och J. Michael Ross’ teorier i ”Personal 

religious orientation and prejudice”, (1967) där de menar att människor med en mogen 

gudstro har en intrinsikal orientering, vilket innebär att deras gudstro är ett mål i sig själv.  

Pargament fann att personer vars gudstro var av intrinsikal karaktär uppvisade mer aktiva 

copingstrategier. Han påpekar att religiöst stöd kan vara horisontellt och andligt, då den 

sörjande upplever en tydlig gudsnärvaro eller vertikalt och interpersonellt, då stödet finns i 

relationer till andra människor, t ex andra troende. Rekonstruerande mekanismer gör att en 

troende människa trots oförklarligt lidande kan behålla sin tro intakt.  

 

Wikström (2012) skriver i ”Klinisk religionspsykologi och religiös själavård” om religionens 

roll i traumatiska kriser. Han menar att begravningen av en älskad människa kan upplevas 

som ett skydd och en rituell ram för sorgen och att det i reaktionsfasen kan medföra en viss 

ångestlindring om den sörjande upplever att tillvaron har ett centrum, Gud, mot vilken man 

kan rikta sina frågor och klagomål.  Religiösa inriktningar som rationaliserar bort utebliven 

bönhörelse eller som inte tillåter den troende att se det svåra i tillvaron, eftersom lidande, 

svaghet och tvivel inte accepteras, kan däremot leda till ett svårt psykiskt lidande.  

 

De blivande sjuksköterskorna Sandra Lagerstam och Sari Skoglund visade i sitt 

examensarbete Copingstrategier för att leva med leukemi att många patienter använde sig av 
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en religiös tro som en aktiv copingstrategi. Tron gav hopp, styrka och tröst och gjorde att den 

sjuke kunde hantera de svårigheter som sjukdomen och behandlingen medförde. Gudstron gav 

också lidandet mening och gjorde att patienterna lättare accepterade sin situation. (Lagerstam 

& Skoglund, 2011) 

 

Socionomstudenterna Ann-Charlotte Bratt, Emma Svanberg och Evelina Wahlén (2008) 

påvisade i sin C-uppsats Stress is always present - stress och coping hos personalen på en 

kvinnojour, att personalen i New York använde sig av religiös tro och utövning för att hantera 

stress. Författarna menar att religionen alltså påverkade individernas mentala hälsa positivt. 

Undantaget var en tro på en straffande och dömande Gud som istället utgjorde en stor 

stressfaktor.  

 

Johan Cullberg, professor i psykiatri som har skrivit boken Kris och utveckling, menar att en 

traumatisk händelse kan innebära en vändpunkt i livet och en känslomässig fördjupning. Han 

anser att en av religionens funktioner är att ge mening och hopp, det vill säga en tilltro till att 

livet, trots det inträffade, ändå vill mig väl. Cullbergs slutsats blir att krisbearbetningen 

underlättas för många som lever i en religiös verklighet, eftersom Gud blir någon som tar 

emot frågorna.  

 

1.5.6 Socialkonstruktivismen 

 

Jag har använt mig av det socialkonstruktivistiska synsättet i min studie, då jag anser att den 

uppfattade verkligheten beror på vårt perspektiv och att vår kunskap påverkas av det sociala 

sammanhanget och är kontextberoende. I det här sammanhanget har jag använt mig av boken 

Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv, (2010) vilken är skriven av den 

danske forskaren Sören Barlebo Wenneberg, som är verksam vid Institut for Ledelse, Politik 

og Filosofi i Köpenhamn. Han menar att det råder en stor begreppsförvirring när det gäller 

socialkonstruktivismen och han delar därför in termen i fyra olika grupper:  

a) Socialkonstruktivism I, som ett kritiskt perspektiv. 

b) Socialkonstruktivism II, som en social teori. 

c) Socialkonstruktivism III, som en kunskapsteori. 
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d) Socialkonstruktivism IV, som ett ontologiskt perspektiv. (Barlebo, Wenneberg, 2010, s. 

108) 

 

Jag ansluter mig här till socialkonstruktivism II, alltså den sociala teorin. Denna teori innebär 

att den subjektiva inre upplevelsen konstrueras av den sociala verkligheten dvs. kontexten. 

(Barlebo, Wenneberg, 2010, s. 74) Vår kunskap är alltså invävd i vår subjektivitet och 

socialitet och kan inte vara fullständigt objektiv. (Barlebo, Wenneberg, 2010, s. 175) 

 

2. EMPIRISK STUDIE 
 

2.1 Presentation av intervjuresultat 

 

Jag har intervjuat tre kvinnor under november och december år 2012. Här nedan följer det 

sammanfattade intervjuresultatet som redovisas under olika ämneskategorier. Presentationen 

följer i stort sett frågeställningarna i Bilaga 1. 

 

Informanternas bakgrund: 

Maria är 78 år och år 1985 förlorade hon sin dotter Lisa som skulle fylla 21 år. Maria är född i 

Finland och hennes föräldrar var pingstvänner. Hon växte upp i ett tryggt hem med ganska 

många regler. ”Jag tyckte nog ibland att Gud var sträng”, säger Maria. 

Anna är 45 år och år 1999 dog hennes son Victor, endast sju och ett halvt år gammal. Anna är 

född i USA och hennes föräldrar var pingstvänner. Även Anna berättar att uppväxten var 

trygg, med tydliga normer för vad som var rätt och orätt. 

Clara är 48 år och är född i Bosnien. Hon har gått igenom en mängd stora kriser under sitt liv.  

De två största var när hennes förstfödde son var död vid förlossningen och när hon levde mitt 

i kriget i Bosnien. Claras föräldrar var katoliker, de skiljde sig när hon var sju år gammal, och 
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efter det så upplevde hon att hon inte hade något riktigt hem under sin uppväxt. Hennes 

kristna mormor påverkade henne dock och blev en slags trygghet. 

 

Religiösa vanor och gudsbild:  

Maria är idag aktiv i en församling som tillhör Svenska Alliansmissionen. Maria reagerar 

negativt på ordet religiös. Hon betonar att hon har en relation med Gud men ingen religion. 

Hon berättar vidare att hon har ett behov av att ha en egen morgonandakt för sig själv, då hon 

läser Bibeln eller någon andlig litteratur och ber.  

Även Anna är medlem i en församling som tillhör Svenska Alliansmissionen. Anna reagerar 

också negativt på ordet religiös. ”Jag vet inte om jag gillar det uttrycket”, säger hon. Det är 

viktigt för Anna att ha andlig tid med Gud, hon skriver brev till Honom, promenerar eller 

mediterar. Om hon på grund av tidsbrist inte gör detta, så känner hon sig tom inombords. Att 

tillhöra en församling och en bönegrupp är också mycket viktigt för Anna. Det väsentligaste 

för henne är att hon alltid kan komma tillbaka till Gud, vad hon än har gjort, vad hon än går 

igenom. Anna får ibland, när livet är otroligt svårt, en vision av att hon ligger på marken och 

att en hand bär henne. Hon upplever att hon kan bli nerslagen ibland och att Gud plockar upp 

henne och att hon på så sätt kan stiga upp igen och gå vidare.  

Clara slutade att gå i kyrkan när hon som ung gifte sig med en muslim. Hon tillhör inte någon 

församling idag. Clara berättar om en speciell fastetid i den katolska kyrkan, då man fastar 

under nio tisdagar i rad. Hon ber då en speciell bön till helgonet Sveta Marta (Heliga Marta) 

och tänder ljus. Detta ger henne styrka, ett lugn och nya tankar. För Clara står Gud för allt det 

positiva i livet.  

Alla kvinnorna har idag en liknande gudsbild; Gud för dem är kärleksfull och god. 

 

Tidigare kriser: 

Det som kvinnorna har gemensamt är att de alla har gått igenom flera svåra livskriser.  

Maria har två mycket uppslitande skilsmässor bakom sig.  
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Anna kan inte välja vilken av alla livskriser som var den värsta. Annas förstfödde son föddes 

gravt handikappad då förlossningen gick fel och samtidigt var hennes man svårt hjärtsjuk. 

Hon och hennes make Olof fick se sina missionsplaner slås i spillror och de fick fullständigt 

åsidosätta sina egna viljor och behov.  

Inte heller Clara är säker på vilken kris som var den värsta i hennes liv. Clara blev ständigt 

bortlämnad efter föräldrarnas skilsmässa, bl.a. till en familj där sonen gjorde henne mycket 

illa, och senare växte hon upp hos en styvmoder som behandlade henne fruktansvärt. Mycket 

av hennes energi gick också åt till att ta hand om sina halvsystrar och skydda dem från deras 

elaka mamma. Vid ett tillfälle var hon helt förbi av allt arbete och den ständiga matbristen och 

ville ta sitt liv. Hennes pojkvän kom då till undsättning och sanningen om Claras utsatthet 

uppenbarades äntligen. Senare bodde hon flera år som nygift hos sin svärmoder som hatade 

henne och ständigt attackerade henne verbalt. ”Sedan kom räddningen: kriget”, säger hon, för 

att understryka vilken fruktansvärd tillvaro hon hade hos sin svärmor.  

 

De svåraste livskriserna:   

Marias absolut största livskris var när hennes dotter Lisa dog, endast 20 år gammal. Lisa hade 

flyttat hemifrån och hon hade många vänner. Hon var sund och frisk, en riktig idrottstjej som 

plötsligt drabbades av en svår psykos. Ett ögonblick utan tillsyn resulterade i att hon gav sig 

ut på kvällen och dog genom en olyckshändelse. Inte förrän dagen efter hittade man Lisas 

kropp.  

Anna berättar om Fars dags-helgen år 1999 när den 7-årige sonen Victor bodde på ett 

korttidshem, för att familjen som då hade utökats med ytterligare två små barn, skulle få 

avlastning. En stor kramp gick plötsligt genom Victors kropp och trots att de anställda på 

hemmet och räddningspersonal försökte rädda honom, dog han.  

Clara kan inte välja vilken av alla kriser i hennes liv som var värst, men hon betonar ändå två 

fruktansvärda perioder i sitt liv. Den ena var när hennes förstfödde son var död vid födelsen 

och svärmoderns angrepp bara fortsatte. Clara blev anklagad för att inte ens kunna föda barn 

ordentligt och svärmodern tycktes glädja sig över barnbarnets död. Sedan berättar hon om hur 

hon tillsammans med sin lilla dotter Anica, tillbringade tre och ett halvt år i en källare, under 

kriget. De hade varken vatten eller ström i källaren. För att få tag på mat och vatten måste 

man lämna källaren med stor risk för sitt eget liv.  Maten som kom in till staden via Röda 



24 
 

Korset, beskriver Clara som rena rama avfallet; rissäckar fulla av larver och flugor och vita 

bönor som var svarta. ”Vi hittade konserver från andra världskriget. /…/ Men vad ska du 

göra, du måste äta någonting”, säger hon. Samtidigt byggde serberna ett stort 

koncentrationsläger för icke-serber utanför staden. Familjens flykt till Kroatien blev också 

mycket svår och dramatisk och väl inne i Kroatien måste familjen hela tiden förflytta sig, för 

att gömma Claras man, eftersom han var muslim.  

 

Upplevt stöd från Gud och människor:  

Maria berättar om hur hennes vänner, framför allt i hennes församling tröstade och hjälpte 

henne. Hon berättar också om en grannfru, som kom med en bukett påskliljor till henne, och 

hur mycket den trösten betydde. Det var det första beviset på att någon brydde sig. På dottern 

Lisas begravningsdag kom hela det fotbollslag som Lisa hade varit tränare för, för att visa sitt 

djupa deltagande och stöd. ”Det grep mig väldigt att dem ville komma”, säger Maria.  

Anna berättar att hon redan på college fick en vision av att hon stod på en klippa vid havet, 

det stormade rejält men hon stod stadigt. Hon ser bilden, som för övrigt återkommer flera 

gånger i hennes liv, som ett varsel om vad som skulle drabba henne som vuxen. Anna 

beskriver hur mycket stöd familjen fick då hennes man Olof, var svårt hjärtsjuk samtidigt som 

sonen Victor föddes gravt handikappad. Annas familj hade många vänner i sju olika länder 

som bad för dem och i Sverige samlades flera församlingar till bönemöten, endast i syfte att 

be för deras familj. Familjen försökte att återuppta arbetet med missionsuppdraget i Kroatien, 

där deras andra barn föddes. Tiden där blev dock tuffare än vad Anna hade kunnat föreställa 

sig och barnens skötsel tog all hennes kraft. När en annan missionärsfamilj flyttade in i 

samma byggnad, upplevde Anna det som en skänk från ovan. ”Vi vet inte varför de kom till 

Zagreb /…/  men jag tror att det var för vår skull”, säger hon. Hon fick nu mer stöd med 

barnens skötsel. Som exempel på andra gudasända människor i Sverige nämner hon Olofs 

mamma, en granne, en kristen tjej på Victors dagis och en troende kvinna som undervisade 

Victor på särskolan.  

Väl hemma i Sverige igen fick Anna sitt tredje barn. Hon var utsliten och hon kände sig 

alldeles tom. Men helt plötsligt när hon stod och hängde tvätt fick hon en stark upplevelse av 

frid och gudsnärvaro. Hon menar att hon tydligt upplevde att Gud var där och att Han var med 

henne. Hon funderar över om det är sådana stunder som får en att orka gå vidare, samtidigt 
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som hon undrar över hur människor utan tro klarar att gå igenom dylikt. När sonen Victor 

hade dött var också stödet stort från flera församlingar, vänner och all personal som hade 

arbetat med honom. En tjej skrev en sång bara till Victor som hon sjöng på begravningen. 

Anna menar att gudsnärvaron under begravningen var väldigt stark och att många som inte 

var troende blev mycket berörda och övertygade om att det måste finnas en himmel. 

Clara tror att Gud sände hennes pojkvän till henne, för att rädda henne från att ta sitt liv. 

Hennes styvsyster talade samma kväll om för Claras biologiska pappa hur illa Clara 

behandlades av styvmamman och efter den händelsen blev situationen bättre. Clara menar att 

hon kände på sig innan att något skulle gå fel med det första barnet. Hon berättar vidare att 

hon redan före kriget uppmanade sin man att de skulle lämna hemstaden, för att hon kände på 

sig att det skulle bli krig, men att han inte trodde på detta. Eftersom Clara fick dessa 

föraningar, så hamstrade hon livsmedel i god tid i sin källare, trots att andra människor 

skrattade åt henne. Detta fick hon stor nytta av under de nio månader som staden var helt 

omringad av fiender och ingen hjälporganisation lyckades ta sig in dit med mat.  

 

En annan viktig person som stöttade Clara var hennes kusin, Samir, som skyddade hennes 

man från att inkallas i kriget och som hjälpte till att ordna dokument till familjen, så att de 

kunde fly. Men på gränsen till Kroatien upptäckte familjen att de hade blivit bestulna på allt 

sitt bagage, och även på pengar och viktiga dokument. De riskerade alltså att skickas tillbaka 

till krigets Bosnien. Efter att Clara under gråt hade bett till Gud, kom det fram en man till 

henne och gav henne adress och telefonnummer till en kvinna i ingenmansland, som tog hand 

om personer som saknade dokument. Kvinnan gjorde ett undantag för Clara och lät henne 

stanna där gratis med dottern. När Clara och dottern Anica, som då var 4 år gammal, skulle 

försöka lämna ingenmanslandet och gå över gränsen till Kroatien så ville en gränssoldat 

stoppa dem. Han drog sitt vapen mot dem och gjorde sig beredd att skjuta dem, men plötsligt 

dök en buss upp och soldaten blev istället upptagen med dessa passagerare. Clara förstod dock 

att hon och dottern inte skulle lyckas ta sig över gränsen utan dokument och återigen bad hon 

förtvivlat: ”Gud, hjälp att vi dör nu, eller att vi går under jorden eller visa oss den rätta 

vägen.” Då dök en kombi upp och en man erbjöd sig att gratis köra in Clara och dottern i 

Kroatien, trots att han för detta ”brott” riskerade att få fem års fängelse.  
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Att härda ut:  

Maria nämner att hennes andra två barn var väldigt viktiga för henne, för att hon skulle orka 

överleva dottern Lisas död.  

Anna berättar att hon vid sonen Victors död var gravid med sitt fjärde barn. Hennes två andra 

barn och hennes väntade baby gjorde att hon bara måste orka vidare. För att slippa hamna i en 

djup depression så tvingade hon sig att utföra rutiner utan att tänka och att läsa massor av 

sagor för barnen.  

Clara måste ju överleva för sin mans och dotters skull, men hon beskriver också hur hon i sitt 

inre kunde levandegöra minnena av somrarna och jularna hos sin mormor och hur detta fick 

henne att stå ut.  

 

”Meningen” med kriserna:  

Maria säger att hon inte kan se någon mening med att hennes dotter skulle dö. Samtidigt 

menar hon att hennes gudstro gör att hon får lämna sina varför och att det är viktigt att göra 

det för att inte bli bitter.  

Anna säger att hon aldrig såg det som hon gick igenom som något meningslöst. Hon menar att 

Gud använder allt för en mening. Även under de svåraste stunderna såg hon en mening, även 

om det var som hon uttrycker det; ”att hänga på Gud med bara en finger”. Hon berättar om 

hur hon bråkade med Gud, men aldrig tvivlade på att Han existerade. Hon säger att alla 

Varför-frågor kom ikapp henne och maken Olof efter Victors död. Varför blev Victors liv 

som det blev, varför helade inte Gud honom? Anna har idag kommit fram till att Victors korta 

liv gav mening åt många olika personer som kom i kontakt med honom. Hon menar att det 

inte spelar någon roll hur trasigt ett liv är eller vad personen kan eller inte kan göra; inget 

enda liv är meningslöst. Hon poängterar även vikten av att Victor fick födas in i en familj som 

älskade honom. Det var en lättnad för familjen att Victor inte dog hemma. Då kanske de hade 

grubblat hela livet över om de kunde ha gjort något ytterligare för att rädda hans liv.  

Clara tror att det alltid finns en orsak, en mening med allt som händer. Det finns alltid en 

förklaring. Hon önskar att inget av det jobbiga hade hänt, men ändå skulle hon inte vilja välja 

bort detta liv som blev hennes. Hon tycker på samma gång att hon fick det allra dyrbaraste i 
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livet; en man som hon älskar och två fina barn, och att det faktum att hon fick komma till ett 

land som Sverige, där alla är lika mycket värda, var värt alla hemska upplevelser.  

 

Att försonas med det som har hänt:  

Maria berättar att hon under många år hade väldigt svårt att acceptera sin dotters död, men att 

en andlig upplevelse gjorde att hon kunde acceptera det som hänt, att hon kunde prata om det 

och att hon kunde gå vidare. ”Gud lyfte av mig sorgen.” Hon anser också att det är viktigt att 

lämna det som har varit och att sträcka sig framåt i livet.  

Anna menar att hon fullt ut har accepterat allt som har hänt och att hon har försonats med det. 

Hon har ett hopp om att en dag få vara tillsammans med Victor i himlen.  

Clara har däremot inte accepterat och försonats med allt som har hänt henne. Att prata om det 

är som att återuppleva allt igen och samtidigt inte förstå att det handlar om en själv. Hon säger 

att hon inte riktigt fullt ut orkar ta in att det är hennes eget liv som det handlar om, om hon tog 

in allt på en gång, skulle hon kunna ta livet av sig, menar hon.  

 

Gudstrons betydelse: 

Alla kvinnorna uttrycker att deras gudstro blev starkare av allt som de har gått igenom och de 

tror inte att de hade klarat av alla dessa kriser om de inte hade haft sin gudstro. Alla tre menar 

också att det är gudstron som har gjort att de inte är bittra idag. 

Maria uttrycker det med orden ”Gud har burit mig under alla år”.  

Anna redogör för det samtal som hon och Olof hade med en kurator, efter Victors födelse. 

Kuratorn hade låtit dem förstå att det endast var mycket få procent av makar som inte skildes 

efter att ha fått ett handikappat barn. Undantaget var om makarna hade en mycket stark grund 

att stå på. Anna menar att tron här var mycket viktig för att de inte skulle slitas isär. Hon säger 

vidare att hon har fått lära sig att tron håller. 
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Hur kvinnorna har förändrats som personer:  

Informanterna reflekterar också över hur svårigheterna har förändrat dem som personer. De 

anser alla att de har blivit mer lyssnande gentemot andra människor och de uttrycker alla tre 

en stark tacksamhet gentemot livet.  

Maria tycker att hon förstår människor bättre idag så att hon kan bli till hjälp för andra. Hon 

menar också att hon har blivit ödmjuk inför livet eftersom det inte finns några garantier.  

Också Anna säger att hon har insett hur sårbart livet är och hur snabbt ens planer kan 

omkullkastas, vilket gör att man måste bygga på nytt. Hon är inte lika rädd för saker och ting 

längre och hon tycker att det nu är lättare att släppa oviktiga saker. Anna menar att hon har 

blivit mycket djupare och en mer närvarande människa av det som har hänt och att hon har 

fått en ökad förståelse av andra människor och av kriser. Hon tror att hon hade levt ett ytligare 

liv idag om allt detta inte hade hänt henne. Tiden med sonen Victor gjorde henne mycket 

tåligare och lärde henne att livet är alltför kort för att lägga på ytliga saker.  

Clara tror att hon hade varit mycket mer okänslig och tagit allt för givet i livet, om hon inte 

hade gått igenom allt detta. Hon menar att hon nu kan värdera och uppskatta livet på ett helt 

annat sätt och ge dessa värderingar vidare till sina barn. Hon fastnar inte i status, onödiga 

problem och habegär. Clara säger att hennes människokännedom och tålighet har blivit 

mycket större och att hennes tro på det goda i människan fortfarande är stark.  Hon kan 

uppskatta det lilla i livet, t ex ett vackert träd, som andra stressade människor bara springer 

förbi och inte ens lägger märke till.  

 

Synen på lidande och död:  

Slutligen talar vi om hur kvinnorna ser på lidande och död.  

Maria betonar att lidandet kan stärka gudstron och att vi är skapade att dö, men att man som 

kristen har en trygghet efter döden.  

Anna menar att lidandet som drabbar oss människor är ett resultat av att vi lever i en fallen 

värld och att det är viktigt att vi människor gör allt vi kan för att kämpa mot lidandet. 

Samtidigt är lidandet och döden något oundvikligt, tills vi kommer till himlen. Barns lidande 

är dock svårare att mäkta med.  
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Clara anser att vi människor går igenom livet för att vi ska lära oss något av det och att det är 

viktigt att vi tar vara på det här korta livet och inte bara stressar igenom det. Lidandet för 

henne är bara en del av livet, något som gör oss till olika människor. Hon tänker dock inte på 

döden som något positivt.  

 

3. DISKUSSION 
 

3.1 Analys av intervjuresultatet 

 

Alla tre informanterna tycks ha med sig sin gudstro från barndomen, men både Anna och 

Maria har ändrat sina gudsbilder; den stränge barndomsguden har bytts ut mot en kärleksfull 

Gud. Flexibiliteten i själva trossystemet är enligt Antonovsky en viktig faktor, då en rigid tro 

kan smulas sönder av kriser. (Antonovsky, 2005, s. 55-56) Kvinnornas gudstro tycks också 

vara mogen, eller med Allports och Ross’ ord, ha en intrinsikal orientering, vilket innebär att 

den är ett mål i sig själv. Tron är alltså inte ett medel för att uppnå andra mål såsom till 

exempel status och förströelse. Religionen för kvinnorna är med andra ord ett dominerande 

motiv i livet. (Allport & Ross, 1967, s. 434, 441) Gud är deras trygghet som de sätter sin tillit 

till. Kvinnorna har alltså, med Frankls ord, traditioner och universella värden som kan vägleda 

dem. (Frankl, 2006, s. 100, 105) Kvinnornas tro påverkar således deras KASAM, alltså deras 

sätt att se på världen. (Antonovsky, 2005, s. 111) 

 

Liksom i McGuires studie, ger alla kvinnorna exempel på religiösa ritualer som ger dem lugn, 

nya tankar och en slags mental påfyllnad, som stärker deras välmående. (McGuire, 2008, s. 

137) Detta tycks fylla ett behov hos informanterna och Anna uttrycker det tydligast när hon 

säger att hon upplever en tomhet inombords om hon inte har andlig tid med Gud.  

 

I alla tre berättelserna finns temat ”ljus i mörkret”, då kvinnorna upplever det som att Gud, för 

att visa sin personliga omsorg om dem, svarar på böner och skickar människor, andliga 

upplevelser och händelser i deras väg för att beskydda, hjälpa och trösta dem. Saker som 

vanligtvis inte betyder så mycket som en bukett blommor eller en sång, får ett stort 
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symboliskt värde i kvinnornas sorg och det är förmodligen detta som Frankl syftar på, när han 

talar om lidandets kontrastverkan, som bidrar till att människan gläds över bagateller. (Frankl, 

2006, s. 51) 

 

Både Maria och Anna ger exempel på att de har många människor omkring sig som de kan 

dela sina bekymmer och sin sorg med. Clara tycks däremot vara ganska ensam med sina 

problem och i sin sorg över den dödfödde sonen, en sorg som förmodligen fördubblas av 

svärmoderns anklagelser.  

 

Maria och Anna ger båda exempel på starka andliga upplevelser av gudsnärvaro, som får dem 

att orka vidare. Anna och Clara berättar om bönesvar, när alla andra möjligheter är uttömda. I 

både Annas och Claras berättelser förekommer det så kallade förebud. Anna får tidigt en 

upplevelse av att hennes liv kommer att bli stormigt, men att hon står på en trygg klippa, som 

jag här tolkar som Gud. Claras föraningar om det annalkande kriget får henne att hamstra mat 

i sin källare, trots andra människors hån.  

 

Alla informanterna härdar ut för andra människors skull, framförallt för sina närmastes skull 

och det är kanske detta som har gjort att de har fått kraft nog att hantera sina lidanden på ett 

konstruktivt sätt. De är, med Frankls språkbruk, alla medvetna om sin oersättlighet och om sitt 

ansvar. (Frankl, 2006, s. 107) Även Annas ofödda barn har här en viktig roll som gör att hon 

måste orka vidare. Anna är den som tydligast ger exempel på vad Frankl menar med uttrycket 

självtranscendens, som handlar om människans förmåga att höja sig över sina betingelser och 

gränser. (Frankl, 2006, s. 124). Anna lyckades överskrida sig själv, då hon trots den djupa 

sorgen medvetet tvingade sig till att utföra rutiner utan att tänka och att läsa massor av sagor 

för barnen, i syfte att undvika en djup depression. Både Anna och Clara ger flera exempel på 

att de ofta har glömt bort sig själva, för sina barns eller sin makes skull. Detta fenomen kallas 

av Frankl för kärlekens mening. (Frankl, 2006, s. 109) 

 

Kvinnornas största kriser är inte heller de första, de har alla med sig erfarenheter av svåra 

upplevelser sedan tidigare. Detta är ett viktigt faktum enligt Antonovsky, då återkommande 

livserfarenheter av samma slag bygger upp KASAM. (Antonovsky, 2005, s. 47) KASAM-
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komponenten begriplighet tycks vara ganska låg i alla tre berättelserna och lägst verkar den 

vara i Marias fall. Begriplighet innebär enligt KASAM-teorin att informationen är 

förnuftsmässig gripbar, enligt Antonovsky. (Antonovsky, 2005, s. 44) Maria kan inte begripa 

att dottern Lisa, som är så frisk och stark före sin psykos, dör. Anna lever så nära sin sjuke 

och handikappade son att hon förstår att han kan dö och Clara har känt på sig innan att 

förlossningen ska gå fel. Ingen av kvinnorna försöker förklara varför detta hände just dem. De 

visar inte heller upp någon dualistisk världsuppfattning och en ond makt nämns 

överhuvudtaget inte. Ingen av dem tycks heller se de inträffade kriserna som Guds straff över 

begångna synder.   

 

Komponenten hanterbarhet innebär enligt Antonovsky, i vilken utsträckning man upplever att 

man har resurser som står till ens förfogande. Dessa resurser kan vara vänner, familj, släkt 

eller Gud, helt enkelt viktiga personer som man litar på och som man räknar med. 

(Antonovsky, 2005, s. 45) Hanterbarheten tycks vara högre i Marias och Annas fall eftersom 

de har ett rikare och större socialt nätverk än Clara. Alla uppger dock att de har använt sig av 

Gud som en resurs för att klara av svårigheterna.  

 

Med komponenten meningsfullhet syftar Antonovsky på i vilken grad man upplever att livet 

har en känslomässig innebörd och att de krav som livet ställer en inför är värda energi och 

engagemang. (Antonovsky, 2005, s. 46) Enligt Antonovskys teorier är komponenten 

meningsfullhet den viktigaste faktorn för en lyckad krishantering, just i dess egenskap av att 

vara en motivationskomponent. (Antonovsky, 2005, s. 50) Frankl ser människans strävan efter 

att finna en mening som en primär drivkraft. (Frankl, 2006, s. 98)  

 

Maria tycks dock nöja sig med att inte se någon mening med sin förlust. Hon konstaterar bara 

att hon får lämna sina varför och accepterar att hon inte förstår. Detta tycks stämma överens 

med McGuires tes om att det för en troende individ kan vara viktigare att förlita sig på att det 

finns en tanke med det som sker än att fullt ut förstå hur denna tanke ser ut. (McGuire, 2002, 

s.33) Anna och Clara har däremot fyllt händelserna med mening. Anna tycker att det var 

meningsfullt att Victor fick födas in i en kärleksfull familj och hon menar att Victors korta liv 

och även hans begravning fick betyda mycket för många. Även det faktum att Victor inte dog 

hemma blir meningsfullt då familjen slipper att grubbla hela livet om de kunde ha gjort något 

för att rädda honom. Att sonen inte dog hemma blir med Frankls ord ett s.k. negativt 
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glädjeämne, vilket innebär minsta lilla frihet från ytterligare lidande. (Frankl, 2006, s. 54) 

Clara anser att det meningsfulla består i att hon trots allt fick det dyrbaraste i livet, nämligen 

ett lyckligt äktenskap, två fina barn och värdefulla värderingar att ge vidare till dessa. Att 

krigets fasor ledde henne till Sverige ser hon också som meningsfullt.  

 

Maria och Anna tycks ha accepterat och försonats med allt som har hänt dem. Maria beskriver 

att en stark andlig upplevelse gjorde att Gud lyfte av henne sorgen och att hon på så vis får 

sträcka sig framåt i livet. Detta tycks vara i överensstämmelse med Melders intervjumaterial 

som visade att extraordinära upplevelser av ”andlig kontakt” hade en central betydelse för 

respondenternas meningsskapande strukturer och livstolkning. (Melder, 2011, s. 207) Anna 

berättar om hoppet att få återse Victor i himlen.  De tycks ha bearbetat sin sorg ordentligt, 

även om de är märkbart sorgsna under intervjun. Clara har däremot inte accepterat och 

försonats med allt som har hänt henne och hennes kroppsspråk visar tydligt att hon inte har 

bearbetat sina upplevelser. Jag tycks vara en av de första människorna som hon berättar sin 

historia för. Eventuellt kan denna skillnad mellan kvinnorna bero på att både Maria och Anna 

tycks ha haft, och även idag har, en större tillgång till socialt stöd än Clara. Socialt stöd är 

enligt Antonovsky en viktig generell motståndsresurs som ger kraft att bekämpa olika 

stressorer. (Antonovsky, 2005, s. 16-17) 

 

Alla kvinnorna uttrycker att deras gudstro har blivit starkare av allt som de har gått igenom 

och de tror inte att de hade klarat av alla dessa kriser om de inte hade haft sin gudstro. Enligt 

Frankl försvagas en svag tro och försvinner på grund av problem och svårigheter, medan en 

stark tro förstärks av dessa. (Frankl, 1987, s. 115) Antonovsky anser att en troende människa 

med en väl förankrad identitet och ett starkt själv, som vägleds av fundamentala principer och 

samtidigt är självständig och flexibel, har en stark KASAM. (Antonovsky, 2005, s. 54-56, 

212) 

 

Tron gör att Maria känner sig buren och att Anna tycker att hon och maken, trots livets 

svårigheter, har en stark grund att stå på. Alla tre menar också att det är gudstron som har 

gjort att de inte är bittra idag. De verkar vara helt inriktade på framtida uppgifter och alla tre 

uttrycker önskemål om att få hjälpa andra människor som har det svårt. Frankl menar att 

vägen till bot är hängivelse och engagemang och han betonar också vikten av att människan är 
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inriktad på de uppgifter och den mening som hon ska förverkliga i framtiden. (Frankl, 2006, s. 

98, 122)  

 

Ingen av kvinnorna ger heller uttryck för något behov av att skuldbelägga andra eller visar 

några tecken på självömkan, hämndlystnad eller bitterhet, vilket är typiskt för personer med 

låg grad av KASAM. Antonovsky anser att personer med svag KASAM vid jobbiga händelser 

är benägna att anklaga något eller någon annan, medan personer med stark KASAM förmår 

lägga skulden där den hör hemma. (Antonovsky, 2005, s. 200-201) Informanterna är också 

självreflekterande och mycket medvetna om att de kunde ha blivit förbittrade och hårda 

personer av det som har hänt dem. På så sätt tycks de vara medvetna om att de, med Frankls 

ord, har en inre frihet att förhålla sig på olika sätt till sina omständigheter. (Frankl, 2006, s. 

123) 

 

Cullberg menar att en traumatisk händelse kan innebära en vändpunkt i livet och en 

känslomässig fördjupning. (Cullberg, 2006, s. 123) Kvinnorna har också det gemensamt att de 

alla ger uttryck för att deras kriser har bidragit till att ge dem en ökad förståelse för livet och 

för andra människor. Förlusterna tycks ha fördjupat dem och gjort dem mindre ytliga. Lycka, 

njutning, framgång, pengar och självförverkligande verkar inte vara viktigt för kvinnorna. Jag 

vågar inte uttala mig om det är kriserna, gudstron eller ett aktivt samvete hos dem som gjort 

att de har lyckats stå emot vårt individualiserade och kommersialiserade samhälles 

värderingar. Frankls åsikter om att det är människor som saknar traditioner som lätt faller 

offer för likformighet och hans tankar om att det är viktigt att bli medveten om sitt ”jag” för 

att fritt kunna välja och inte viljelöst drivas med i en majoritetskultur, passar in på 

informanternas livsval.  (Frankl, 2006, s. 105 & Frankl, 1987, s. 25) 

 

Alla informanter ger flera exempel på att kriserna har gjort dem mer förstående, lyssnande, 

tacksamma, närvarande, tålmodiga, realistiska, orädda, djupa och ödmjuka. Enligt Frankl har 

människan en kreativ förmåga att förvandla negativa erfarenheter till något konstruktivt och 

att låta lidandet och livets ändlighet utgöra en motivation till att handla ansvarsfullt. (Frankl, 

2006, s. 131) Lidandet har alltså en kraft att göra oss mer äkta och mänskliga, i betydelsen 

mer osjälviska och mindre egocentrerade. Antonovsky menar också att engagerade människor 
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som bryr sig om andra alltid har möjlighet att få förståelse och hitta sina resurser. 

(Antonovsky, 2005, s. 50) 

 

Maria och Anna tar sin gudstro till hjälp när de talar om att vi lever i en fallen värld där vi 

människor ska kämpa mot lidandet, samtidigt som lidandet stärker tron. Lidandet ses som 

något oundvikligt, men som kristen har man döden som något att se fram emot, då lidandet 

upphör i himlen. Clara skiljer sig här från de andra informanterna, då hon inte ser på döden 

som något positivt. Hon talar om lidandet mer i allmänna ordalag som något som helt enkelt 

är en naturlig del av livet. 

 

Kvinnornas olika svar kan här bero på att Maria och Anna hela livet har befunnit sig i en 

kristen kontext, vilket Clara inte har. Claras ”kristna” uppväxt fick ett abrupt slut i 7-

årsåldern, då hennes föräldrar skiljde sig. Senare i livet slutade hon att gå i kyrkan helt, då hon 

gifte sig med en muslim och hon tillhör inte heller någon församling idag. Hon tycks inte vara 

lika präglad av ett kristet språkbruk och av kristna trosföreställningar som de övriga två 

informanterna. Här blir det tydligt hur kvinnornas olika uppfattningar påverkas av det sociala 

sammanhanget. (Barlebo, Wenneberg, 2010, s. 74)  

 

Kvinnorna tycks inte ha några svårigheter med att kombinera tron på en kärleksfull Gud med 

lidande, utan tvärtom tycks deras trygga tro på en god Gud medföra positiva och aktiva 

copingstrategier och på så sätt inverka positivt på den mentala hälsan. Kvinnornas gudstro 

tycks vara oberoende av omständigheterna, med andra ord obetingad, i betydelsen absolut. 

Frankl anser att gudstron antingen är obetingad eller inte existerar överhuvudtaget. En 

obetingad tro dör inte ens efter svåra lidanden och förluster, medan en betingad tro försvagas 

och försvinner vid den första krisen. (Frankl, 1987, s. 115)  

 

Då jag inte har använt mig av någon jämförande kontrollgrupp kan jag emellertid inte 

verifiera att det faktiskt är kvinnornas gudstro som har gjort att de har lyckats uthärda sina 

svårigheter utan att ha förminskats som människor. Jag kan inte heller empiriskt bevisa att det 

är Claras religiösa tro som gjort att hon har lyckats övervinna sitt eget eventuella hat gentemot 

sin svikande mamma, den elaka styvmodern eller den hemska svärmodern. Frankl hävdar 
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dock att det just är ett djupt religiöst liv som kan ge en människa de resurser som krävs för att 

kunna övervinna hat. (Frankl, 2006, s. 125) 

 

Jag kan inte heller på ett helt tillförlitligt sätt dra empiriska slutsatser om kvinnornas 

KASAM-nivå, eftersom jag valde att intervjua dem med öppna frågeställningar, istället för att 

använda mig av Antonovskys utförliga KASAM-formulär. Dock kan jag urskilja vissa 

mönster. Avgörande för en människas KASAM-nivå är de livserfarenheter hon har, då dessa 

erfarenheter avgör vilka generella motståndsresurser (GMR) som hon har tillgång till, enligt 

Antonovsky. Dessa GMR kan utgöras av t ex socialt stöd, kulturell stabilitet eller en stark jag-

identitet. (Antonovsky, 2005, s. 16, 128) I det tidiga vuxenlivet blir en individs placering på 

KASAM-kontinuet mer eller mindre definitiv. (Antonovsky, 2005, s. 147)  

 

Både Maria och Anna tycks ha tillgång till jagstyrka och i alla tre berättelserna finns det flera 

exempel på socialt stöd. Den generella motståndsresursen kulturell stabilitet tycks dock vara 

mindre både hos Anna och hos Clara på grund av flytt respektive flykt mellan olika länder. 

Maria och Anna har trygga uppväxter, vilket Clara saknar. Antonovsky anser att det är 

avgörande att ett barn bemöts i positiv affekt för att utveckla en hög grad av KASAM. 

Fientlighet, likgiltighet och kylighet ger ju ofrånkomligen ett budskap av nedvärdering. Även 

under ungdomsåren är det mycket viktigt att den socio-strukturella verkligheten gynnar 

livserfarenheterna, för att KASAM-nivån ska kunna utvecklas positivt. (Antonovsky, 2005, s. 

135, 141) Av det faktum att Clara utsätts för kontinuerliga övergrepp av viktiga närstående 

under sina barn- och ungdomsår och även under tidigt vuxenliv drar jag slutsatsen att hon har 

en lägre grad av motståndsresursen jagstyrka. Ett tecken på detta är att hon själv inte vågade 

protestera eller be om hjälp för att komma undan övergreppen. Clara är också den av 

kvinnorna som saknat mycket socialt stöd omkring sig. Därför drar jag slutsatsen att hennes 

KASAM är lägre än de andra informanternas, då de har haft tillgång till ett stabilare socialt 

stöd under livet. Detta kan möjligtvis förklara varför Clara är den som inte har bearbetat 

förlusterna ännu, trots att de ligger drygt 20 år tillbaka i tiden. Samtidigt visar inte Clara några 

tecken på att ha en låg KASAM. Hon är varken bitter, självömkande eller hämndlysten utan 

istället utåtriktad, öppen och tacksam. Att hon under flera timmar väljer att dela sin berättelse 

med mig, som för henne är fullständigt okänd, tyder istället på ett stort mod som är typiskt för 

personer med en hög KASAM.  
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3.2 Slutsatser 

 

I min studie har jag velat undersöka om en gudstro kan fungera som en salutogen faktor vid 

större kriser, enligt teorierna om KASAM och logoterapin och hur detta i så fall yttrar sig på 

mikronivån. Alla informanterna tycktes använda sig av sin gudstro för att skapa mening efter 

förlusterna, även om det för Marias del bestod i ett accepterande av att inte förstå. Att få 

lämna sina varför till en högre makt och inte fastna i grämelse och grubblerier, är också det ett 

aktivt förhållningssätt och en copingstrategi.  

 

Liksom Efraimsson anser jag dock att KASAM-teorin är alldeles för deterministisk, eftersom 

en individs definitiva placering på KASAM-kontinuet bestäms av barn- och ungdomsåren. 

Personer som Clara och andra maskrosbarn har därför svårt att passa in i teorin. Eventuellt 

kan detta bero på den slutsats som Griffiths, Ryan och Foster kom fram till när de menade att 

det finns en tydlig skillnad mellan människors förmåga att hantera olika slags problem. I deras 

studie hade informanterna just svårare att lösa relationsproblem än problem av annat slag, 

vilket innebar att deras grad av KASAM varierade.  

 

Jag ansluter mig dock till Frankls uppfattning att det aldrig är för sent att ändra på sig och att 

utvecklas för att bli alltmer mänsklig i betydelsen osjälvisk. Jag tror att människan kan 

överskrida sig själv och sina egna betingelser och att hon har en inre frihet att välja 

förhållningssätt i olika situationer. Samtidigt är Frankls språk och metaforer slående likt 

religiöst dito och hans synsätt tycks bottna i en judiskt-kristen livsåskådning. Jag finner flera 

likheter mellan hans påståenden och bibliska tankar och ett exempel på detta är när Frankl 

menar att människan ska ta sitt öde/kors på sig. (Frankl, 1995, s. 76, jfr Matt. 16:24). Frankls 

tal om att allt det förgångna bärgas till evigheten är ett annat exempel. (Frankl, 2006, s. 116, 

jfr Matt. 6:19-21) Att sanningen ska göra oss fria, hävdar både Frankl och 

Johannesevangeliet. (Frankl, 1995, s. 135, jfr Joh. 8:32) 

 

Jag instämmer därför i Edith Weisskopf–Joelsons kritik att logoterapin är en slags sekulär 

religion. Delvis tycks Frankl faktiskt instämma i detta, då han påstår att: ”En del av de 

människor som nu för tiden söker en psykiater skulle förr i världen ha vänt sig till en religiös 

själasörjare.” (Frankl, 2006, s. 112) Förmodligen finns det goda skäl till Weisskopf–Joelsons 

kritik; varje enskild människas unika kallelse, lidandets speciella uppgift, supra-meningen och 
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att allt det förflutna är oförgängligt är ju omöjligt att bevisa med empiriska, vetenskapliga 

metoder. Kvantitativa och kvalitativa studier kan dock påvisa ett samband mellan människans 

upplevelse av ett meningsfullt liv och psykisk hälsa och många studier tycks också finna ett 

samband mellan en trygg gudstro och positiva copingstrategier. 

 

Svaret på min ursprungliga frågeställning om gudstro kan utgöra en salutogen och 

meningsskapande faktor vid större kriser, blir därför att den kan det. Både KASAM-teorin och 

logoterapin lyfter upp gudstron som en meningsskapande faktor i positiv coping. Dock måste 

gudstron vara flexibel, obetingad och trygg för att kunna bevaras och förbli funktionell som 

meningssystem efter en större kris. Andra viktiga faktorer för att gudstron ska kunna fungera 

som en salutogen faktor vid kriser är en positiv gudsbild och ett stödjande nätverk av andra 

troende.  

 

3.3 Förslag till vidare forskning 

 

Eftersom inga generella slutsatser kan dras av en sådan begränsad studie som denna, skulle 

det var intressant med en större kvantitativ studie där även KASAM-formuläret finns med. Då 

skulle man kunna urskilja om det finns några påtagliga samband mellan människors KASAM-

nivå och deras livsåskådningar. Det vore också spännande att få med ett tydligt 

genusperspektiv för att se om män och kvinnor har olika gudsbilder och förhållningssätt till 

tron och hur detta påverkar deras copingstrategier. Longitudinella studier efterlyses 

fortfarande. Dessa skulle kunna bidra till en ökad förståelse av effekten av människors olika 

copingstrategier på sikt.  
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Intervjumaterial:  

 

Intervjuer inspelade på röstmemo under november och december år 2012: 

 

Intervju Maria. 12-11-27 

Intervju Anna. 12-12-01 

Intervju Clara. 12-12-06 

 

Transkriptionen av intervjun med Maria finns hos författaren.  
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor:  

1. Är du uppväxt i ett kristet hem?  

2. Är du med i någon församling?  

3. Har du några speciella religiösa vanor?  

4. Hur ser din gudstro ut? Hur ser din gudsbild ut?  

5. Berätta om din kris. 

6. Fick du något andligt stöd av någon eller något? Vad betydde det för dig?  

7. Gjorde du något speciellt för att ”härda ut”? 

8. Du har säkert funderat mycket över Varför-frågan? Hur har dina tankar gått? Upplevde du 

krisen som meningsfull eller meningslös? Är det skillnad på hur du ser på den idag? Har du 

nu accepterat det som hände och försonats med det? 

9. Vad betydde din gudstro för dig under den här perioden? Hur påverkades din tro? Blev den 

svagare eller starkare? 

10. Har händelsen förändrat dig som person? I så fall hur? Tror du att ditt liv hade sett 

annorlunda ut om detta inte hade hänt? 

11. Hur ser du för övrigt på lidande och död? 
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