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Abstract 

The aim of this study is to examine what consequences religious experiences can 

have on the existential frame of reference of an individual, and how these conse-

quences emerge. The study focuses on the reflection over religious experiences 

and how an individual through this reflection might be able to extract an existen-

tial frame of reference and the tools to discover and live by this frame of refer-

ence.   

   The material for the study consists of three accounts of religious conversation 

from three individuals who have become Christian as adults. This material is ini-

tially analyzed in a content analysis in which central themes and events and their 

relation to the religious experiences that are being described is identified. Second-

ly, the material is analyzed in a hermeneutic interpretation in which the theoretical 

framework of the study is incorporated. After this, the results of the separate anal-

yses are compared in a comparative analysis. The theoretical framework consists 

of concepts and models taken from existential conversional therapy as it is pre-

sented by Emmy van Deurzen in Det existentiella samtalet (1998) and a model for 

Christian pastoral care by Owe Wikström presented in Den outgrundliga männis-

kan (1999).  

   The conclusion of the study is that the individuals in the three accounts of reli-

gious conversion managed to extract new frameworks for interpreting and organ-

izing their lives and experiences from their religious experiences. These frame-

works, which consists not only of the direct religious beliefs of the individuals but 

also their moral values, self-image and sense of meaning in all aspects of life, 

were created or discovered through a process of deep reflection. Through these 

processes of reflection the individuals were confronted with their former assump-

tions and values and could reformulate and change them according to their experi-

ences and their reflections over them. The reflections could either confront the 

individual with existing discrepancies between the individual’s framework for 

interpretation and assumptions resulting in a change of assumptions, or lead to a 

reformulating of assumptions in accordance with the new framework of interpre-

tation. The identified consequences constitute the existential frames of reference 

of the individuals.  

 

Keywords: existential frame of reference, religious experience, existential psycho-

therapy, dimensions of pastoral care, religious framework.    
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Inte så få mystiker har varit politiskt och socialt utåtriktade eller aktiva, ta till 

exempel Moder Teresa, Teresa av Avila eller Dag Hammarskjöld. Genom om-

vändelsen leds människan till tacksam glädje över och kamp för skapelsen, kul-

turen och det sköna i detta livet. 

   Det betyder att det som ibland kan te sig som världsfrånvändhet, askes och 

bortvändhet ur en annan synvinkel kan ge upphov till den största glädjen, ett po-

litiskt och socialt ansvar och en barnslig tillit till livet och dess rikedom. Tyngd-

punkten ligger på erfarenhet. Människan uppfattar Gud som verklig, agerande i 

den vanliga verkligheten, inte som en förklaringsprincip. (Wikström, 1999, s. 

251) 

 

Så skriver religionspsykologen Owe Wikström i Den outgrundliga människan 

(1999) om de konsekvenser en religiös omvändelse eller en andlig fördjupning 

kan ha för en individ. Oavsett innehållet i den andliga tron eller vilken ställning 

man själv tar till religiositet och tro är det uppenbart att en religiös tro kan på-

verka, förvandla och omvandla en människa på många sätt, och få konsekvenser 

och ta sig uttryck på både ett intellektuellt och ett praktiskt plan. Särskilt inför 

stora livsfrågor och existentiella frågor, om meningen med livet, inför döden och 

ensamheten, men också inför kärlek och lycka, spelar religionen en stor roll i 

många människors liv och ger svar på, eller tröst inför, de svåra frågor som möter 

en människa genom livet. Och inte bara svar och tröst; religionen kan forma en 

människas hela existentiella referensram, ligga till grund för hennes värderingar 

och, som citatet ovan formulerar, uttryckas i hennes handlingar och engagemang i 

världen och för hennes medmänniskor.  

   Med ett stort intresse för existentialism och existentiellt inriktad terapi började 

jag fundera över vilken plats religion och tro kan ha i formandet av en människas 

existentiella kompass som hjälper henne att ta ut en riktning i livet - att finna en 

mening. Utgångspunkten för mina tankar blev prästen och teologie doktor Ted 

Harris bok Konsten att leva innerligt. Det är en lättfattlig och enkel bok om Søren 

Kierkegaards filosofi utformad som en guide genom sökandet efter mening utifrån 

Kierkegaards filosofi för en nutida människa, med början i sinnlighetens stadie, 

via innerligheten till andlighetens stadie (Harris och Lagerström, 2008). Efter att 

ha läst litteratur om existentiellt inriktad samtalsterapi väcktes tankar kring hur det 

skulle kunna vara möjligt att ta upp religiösa upplevelser och erfarenheter i samtal 

och reflektion med målet att komma underfund med hur en individ ska kunna leva 

autentiskt, upptäcka sina egna sanningar om livet och finna en mening. I samtal 

som kretsar kring existentiella frågor och dilemman och teman som meningen 

med livet och känslan av tomhet borde det vara möjligt att också utvinna existen-

tiella referensramar ur en människas religiösa upplevelser och erfarenheter, oav-

sett om man tillskriver dessa upplevelser och erfarenheter någon metafysisk rele-

vans eller ej. 

   Dessa funderingar mynnade till sist ut i den idé som kom att ligga till grund för 

denna uppsats, och som består av en undersökning av vilka konsekvenser religiösa 

upplevelser, mer specifikt religiös omvändelse eller andlig fördjupning, kan ha för 

en individs existentiella referensramar, och hur dessa konsekvenser uppstår. Med 

utgångspunkt i funderingarna kring religiösa upplevelsers plats i existentiell sam-
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talsterapi kommer fokus i uppsatsen att ligga på hur man genom reflektion över 

religiösa upplevelser kan utvinna existentiella referensramar och verktyg ur dem.  

1.1. Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka konsekvenser religiösa upplevel-

ser kan ha för en individs existentiella referensramar, och hur dessa konsekvenser 

uppstår. Fokus kommer att ligga på hur en individ genom reflektion över religiösa 

upplevelser kan utvinna existentiella referensramar och verktyg ur sina upplevel-

ser och erfarenheter.  

   Syftet med denna uppsats är inte att analysera innehållet i de upplevelser och 

erfarenheter som skildras i de tre berättelserna eller de funktioner som ligger 

bakom eller inom religiös omvändelse, och inte heller att försöka fastställa dessa 

upplevelsers relevans eller betydelse i relation till en specifik religiös tradition. 

Dock kan det komma att bli nödvändigt att beskriva och ta hänsyn till innehållet i 

dessa upplevelser för att skapa en kontext kring de skildrade konsekvenserna och 

möjliggöra en analys av de konsekvenser av upplevelser och erfarenheter med 

religiös och existentiell tematik som skildras i de tre berättelserna. 

1.2. Frågeställning 

- Vilka konsekvenser kan religiösa upplevelser ha för en individs existentiella 

referensram? 

- Vilka existentiella verktyg kan utvinnas ur religiösa upplevelser? 

- Hur kan reflektion över religiösa upplevelser användas i processen att utvinna 

existentiella referensramar och verktyg ur upplevelserna? 

1.3. Begrepp 

Med begreppet ”existentiell referensram” avses i denna uppsats den sammanhäng-

ande referensram som en individ förstår och organiserar sina erfarenheter inom, 

och som enligt den existentiella psykologin är väsentlig för en människas förmåga 

att skapa mening i livet. Ett grundantagande inom den existentiella psykologin är 

att människor har en förmåga att själva skapa mening och ordning i sina liv. Nöd-

vändigt för att upptäcka eller skapa denna mening är att människor finner en rikt-

ning i livet, och den existentiella referensramen handlar just om att upptäcka och 

börja leva enligt denna riktning (van Deurzen, 1998, s. 35-36, s. 40, s. 56).  

   Begreppet ”existentiella verktyg” kommer i denna uppsats att användas som ett 

samlingsnamn för de metoder och medel en individ använder för att finna och 

leva enligt sin existentiella referensram. van Deurzen beskriver den existentiella 

terapin som en ”praktisk handledning i levnadens konst”, i den meningen att tera-

pin syftar till att hjälpa en människa att utforska och möta de omständigheter som 

hon lever under, och de möjligheter och begräsningar som finns inom dessa om-

ständigheter. Genom att möta livets ofrånkomliga villkor, begränsningar och möj-

ligheter kan enligt den existentiella psykologin en människa lära sig att ”behärska 

livets konst” och börja leva enligt sin existentiella referensram (van Deurzen, 

1998, s. 40, s. 56-57).  
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1.4. Avgränsningar 

Uppsatsens undersökning kommer att avgränsas till ett material på tre skildringar 

av religiösa upplevelser från individer som blivit kristna som vuxna. Dessa indivi-

der är alla offentliga personer som beskrivit sina upplevelser offentligt. De perso-

ner vilkas berättelser valts ut för att analyseras är Ingela Agardh, Göran Skytte 

samt Anders Borg.  

   Avgränsningen till dessa tre berättelser innebär även ytterligare avgränsningar 

av undersökningens omfång och område. De tre berättelserna handlar alla om per-

soner födda i Sverige under 1940-1960-talet, och den religion som deras upplevel-

ser rör sig inom är protestantisk kristendom. Detta är viktigt att vara medveten om 

då berättelserna befinner sig i en kulturell kontext som består av ett mångreligiöst 

svenskt landskap. Att avgränsningen ändå gjorts till berättelser om protestantiskt 

kristna med svensk etnicitet beror på uppsatsens begränsade omfång. Hade under-

sökningen kunnat göras på ett större material med fler individer hade det varit 

möjligt att ha en större variation mellan individerna för att på så sätt kunna föra in 

exempelvis ålder och religiös tillhörighet som variabler. När materialet på grund 

av uppsatsens begränsade omfång endast består av tre berättelser underlättar det 

dock för den jämförelse som ska göras mellan dessa utifrån uppsatsens frågeställ-

ningar att de också är avgränsade till framför allt religiös tillhörighet.  

   Undersökningen kommer att utgå från en modell för själavårdsarbete kring reli-

giösa upplevelser bestående av fyra dimensioner av själavård som presenteras av 

religionspsykologen Owe Wikström i Den outgrundliga människan (1999) , samt 

tre aspekter av en livsinventering, processen att klarlägga klienters upplevelse och 

förståelse av sin livsvärld inom existentiellt inriktad psykoterapi, vilka presenteras 

av psykologen Emmy van Deurzen i Det existentiella samtalet (1998). Valet av 

teori är baserat på avgränsningen av denna uppsats att fokusera främst på reflekt-

ion som en del i processen att utvinna existentiella referensramar ur religiösa upp-

levelser. I huvudsak är denna uppsats avgränsad till att undersöka hur de konse-

kvenser av upplevelser och erfarenheter med religiös och existentiell tematik och 

andlig fördjupning som skildras i de tre berättelserna har uppstått. 

1.5. Forskningsgenomgång 

Följande avsnitt är en forskningsgenomgång av tidigare forskning som gjorts i 

ämnet eller i delar av ämnet för denna uppsats.  

   För att finna tidigare forskning som är relevant för denna uppsats har en data-

bassökning styrd av nyckelord för denna uppsats utförts i Uppsala universitetsbib-

lioteks databas som visar resultat från Uppsala universitetsbiblioteks katalog 

DISA, Kungliga bibliotekets databas LIBRIS, DiVA, andra nationella och inter-

nationella databaser samt tidskrifter. De nyckelord som har använts i sökningen 

kommer från det syfte och de frågeställningar för uppsatsen som har presenterats, 

och är som följer:  

religiösa upplevelser + existentiell (8 träffar), religious experience + existential 

(10 835 träffar), religiösa upplevelser + konsekvenser (5 träffar), religious experi-

ence + consequences (31 273 träffar), själavårdens dimensioner (2 träffar), relig-

ion + samtalsterapi (0 träffar), religion conversational therapy (123 träffar), re-

ligion + existentiell terapi (1 träff), religion + existential therapy (1 138 träffar), 

själavård + existentiella (8 träffar), pastoral care + existential (680 träffar), exi-

stentiella referensramar (4 träffar), existential frame of reference (2 619 träffar).  
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   Sökningen utfördes den 24 april 2013. Vid sökningar med över 300 träffar blev 

det nödvändigt att göra ett urval redan av resultaten då det inte var möjligt att gå 

igenom alla resultat. Detta gjordes genom att sökresultaten i databasen först sorte-

rades enligt kriteriet ”relevans”, och de första tio sidornas resultat studerades. Ef-

ter detta sorterades sökresultatet enligt ordningen ”nyast först”, och även här stu-

derades de första tio sidorna av sökresultatet.  

   Vid varje sökning har sökresultatet studerats för att urskilja forskning som är 

relevant för denna uppsats. Eftersom uppsatsen specifikt fokuserar på religiösa 

upplevelser sorterades alla resultat av sökningar kring existentiell terapi som inte 

berörde religion eller andlighet bort, en åtgärd som även utfördes på grund av 

uppsatsens begränsade omfång. Urvalskriteriet för sökresultaten var att de skulle 

behandla konsekvenserna av religiösa upplevelser, i relation till existentiella refe-

rensramar, eller behandla hur man inom själavård eller existentiell terapi kan ar-

beta med religiösa upplevelser för att utvinna existentiella verktyg. 

   Vid läsningen av litteratur inför uppsatsarbetet återfanns även tidigare forskning 

som är relevant för ämnet, litteratur som alltså inte hittats genom databassökning-

en. Denna litteratur består av ett kapitel i Den religiösa människan: en introdukt-

ion till religionspsykologin (2012) av Antoon Geels och Owe Wikström (red). I 

detta kapitel behandlas Göran Skyttes omvändelse i kapitlet ”Omvändelsens psy-

kologi”. Skyttes skildring av sin omvändelse i boken Omvänd (20008) analyseras 

enligt Rambos processorienterade modell för omvändelse. Denna modell består av 

sju steg eller stadier - kontexten, krisen, den sökande fasen, mötet med en ny livs-

tolkning, samspelet mellan den omvände och den nya livstolkningen, engagemang 

samt konsekvenserna av omvändelsen. Analysen av Skyttes omvändelseberättelse 

följer i stort Skyttes egen skildring, där kontexten i form av hans uppväxt och 

bakgrund, krisen, sökandeprocessen och Rambos steg fyra till och med sju som 

Geels och Wikström sammanfattar under rubriken ”Det nya livet” alla framkom-

mer tydligt. Syftet med denna analys var snarare att visa hur Rambos processori-

enterade modell kan tillämpas än att analysera och komma med slutsatser kring 

Göran Skyttes omvändelseberättelse, men på grund av sin nära relation till denna 

uppsats syfte är detta arbete ändå relevant och bör nämnas.  

    Jeremy D. Bartz (2009) har skrivit en artikel i vilken han sammanför den exi-

stentiella psykiatrikern och psykologiprofessor Irvin D. Yaloms existentiella psy-

koterapi med en teistisk världssyn för att försöka överbrygga den rådande åtskill-

naden mellan psykoterapi och andlighet och visa hur det är både möjligt och vär-

defullt att ta hänsyn till andliga faktorer i patienters liv inom psykoterapi. Bartz 

syftar med sin artikel till att fastställa ett sätt på vilket både teorier och behandling 

inom den existentiella psykoterapin, som från sitt ursprung med både en ateistisk 

och en teistisk inriktning kommit att helt tillägna sig det ateistiska perspektivet, 

kan förenas med teism. Enligt Bartz är detta viktigt då den traditionella existenti-

ella psykoterapin missar viktiga andliga aspekter av den mänskliga existentensen. 

Att inlemma ett teistiskt perspektiv inom den existentiella psykoterapin ger den 

existentiellt inriktade terapeuten medel för att utvinna verktyg och förståelse ur 

klientens tro och andliga upplevelser. Bartz utför i sin artikel en omvärdering av 

den existentiella psykoterapins personlighetsteori genom att ställa den i relation 

till en teistisk världssyn och pekar på aspekter och existentiella livsfrågor som 

Yaloms existentiella psykoterapi inte behandlar, men som enligt Bartz är högst 

relevanta och som skulle erkännas med ett teistiskt perspektiv inom terapin. I arti-

keln ges också förslag på hur behandling inom existentiellt inriktad psykoterapi 

skulle kunna bli mer fruktbar om utrymme gavs åt teistiska perspektiv, genom att 
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terapeuten skulle kunna arbeta med klientens andliga resurser inför de gränssituat-

ioner och livsfrågor som den existentiella psykoterapin fokuserar. 

     Databasökningarna på själavård och pastoral care genererade ett resultat som 

har viss relevans för denna uppsats. I kapitlet ”Själavård – att börja, men inte sluta 

i erfarenheten” ur MarieAnne Ekedahl och Björn Wiedels (red.) Mötet med den 

splittrade människan: om själavård i postmodern tid (2004) skriver Owe Wik-

ström om själavård och så kallad induktiv teologi, tro som är grundad i erfarenhet 

och sinnesförnimmelser till skillnad från vilja eller läror (så kallad deduktiv teo-

logi). Den induktiva teologin innebär tro som ”en perception”, upplevelser som är 

verkliga för en människa och som ofta kräver tolkning. Enligt Wikström är själa-

vården den situation i vilken en människas upplevelser, samt de existentiella livs-

frågor som hon ställs inför tolkas in i ett språk, i den kristna själavårdens fall den 

kristna traditionen. Inom religionspsykologin studeras de funktioner detta språk 

har för en människa, exempelvis genom att ge trygghet eller en känsla av mening. 

Själavården innebär alltså den process genom vilken en människas existentiella 

upplevelser och frågor, den induktiva teologin, tas på allvar och tolkas in i ett sy-

stem eller ett språk. Wikström ger tre exempel, känslan inför döden, en människas 

behov av bekräftelse samt bönen, för att visa hur denna process går till. Exemplen 

visar hur grundläggande existentiella villkor och frågor kan tolkas in i ett religiöst 

språk vilket ger existentiella verktyg för att hantera dessa frågor och skapa begrip-

lighet åt det svårbegripliga.  

   Den tidigare forskning som befunnits särskilt viktig för denna uppsats är Jeremy 

D. Bartz artikel om en teistisk existentiell psykoterapi. Även om själva teorin som 

Bartz formulerar inte är direkt relevant för denna uppsats syfte och frågeställning-

ar tangerar Bartz artikel frågeställningen i denna uppsats som berör hur reflektion 

över religiösa upplevelser användas i processen att utvinna existentiella verktyg 

och referensramar, och särskilt som teorier från existentiell samtalsterapi kommer 

att användas för att analysera materialet.  

1.6. Material 

I följande avsnitt presenteras det material som ska analyseras i denna uppsats. 

   Materialet består av tre skildringar av tre offentliga personer, journalisten Göran 

Skytte, journalisten Ingela Agardh samt när uppsatsen skrivs nuvarande finansmi-

nister Anders Borg, i vilka de berättar om sin religiösa omvändelse eller andliga 

fördjupning. Göran Skyttes och Ingela Agardhs berättelser består av självbiogra-

fiska böcker, till vilka de själva står som författare, som handlar om deras reli-

giösa omvändelser.  Anders Borgs skildring består av en del av en intervju utförd 

av Fredrik Skavlan i programmet ”Skavlan” som sändes i SVT1 den 22 mars 

2013, samt en kompletterande artikel ur Kyrkans tidning publicerad den 15 de-

cember 2011 bestående av en intervju med Anders Borg. I båda intervjuer berättar 

Borg om sin religiositet.  

  Materialet har valts eftersom de tre individer vilkas berättelser ska analyseras är 

offentliga personer, och deras skildringar av deras religiösa upplevelser har fått 

offentlig uppmärksamhet. Alla berättelser är också relativt aktuella. Göran Skyttes 

bok Omvänd är utgiven 2008, likaså är Ingela Agardhs bok Den största nyheten. 

Intervjun i ”Skavlan” med Anders Borg utfördes 2013, och den kompletterande 

intervjun är från 2011. Alla tre skildringar är subjektiva berättelser som redogör 

för hur individen i fråga uppfattar sina upplevelser, vilket också är det villkor un-

der vilket materialet analyseras.   
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   Som material i uppsatsen kommer endast att användas dessa primärkällor, som 

ska analyseras enligt metoder och utifrån det teoretiskaramverk som presenteras i 

senare avsnitt.  

 

Berättelse 1 

I boken Omvänd (2008) skriver journalisten Göran Skytte om sin relation till and-

lighet och tro från barndomen till idag, då han beskriver sig som en aktivt troende 

kristen och föreläser om sin tro och andliga resa. Skildringen fokuserar på möten 

och samtal som påverkat Skyttes religiositet, och beskriver ur Skyttes perspektiv 

den utveckling hans tro genomgått.  

   En omständighet som är viktig att ta upp till diskussion gällande det valda 

materialet är att Göran Skytte växte upp i ett hem som han i sin bok beskriver som 

”normalreligiöst”, att han blev konfirmerad och att han såg Jesus som en av sina 

hjältar när han var liten. På 1960-talet gick han dock, främst på grund av politiska 

övertygelser, ur Svenska kyrkan, för att sedan 1995 åter gå in i Svenska kyrkan 

(Skytte, 2008). Att Skytte växte upp i en kristen kontext och hade med sig denna 

tradition från barndomen kommer i denna uppsats dock inte att ses som ett pro-

blem för uppsatsens syfte, på så vis att Skyttes religiösa upplevelser och dess kon-

sekvenser endast skulle kunna förklaras som följder av en religiös socialisation 

och uppväxt. Istället kan denna utveckling ses som en styrka för berättelsens plats 

i denna undersökning, då Skytte gått ur Svenska kyrkan som ett aktivt val, för att 

sedan återinträda också då efter ett aktivt övervägande. Det kan med andra ord 

antas att Skyttes religiösa upplevelser både påverkats av och påverkat hans värde-

ringar och existentiella referensramar på ett sätt som kan framgå i hans berättelse.  

  Ytterligare en fråga som behöver problematiseras är det valda materialets ten-

densfrihet, och en omständighet som bör tas i beaktande är vem som står bakom 

det valda materialet och de intressen som kan ligga bakom utgivningen.  Göran 

Skyttes bok Omvänd är utgiven av Libris förlag, som ger ut böcker inom livså-

skådning och teologi samt kristen musik (http://www.libris.se/om_libris, kontroll-

lerat 2013-04-23). Boken är tryckt med stöd av samfundet Pro Fide et Christian-

ismo, ett kristet samfund som har som syfte att arbeta för kristen tro bland annat 

genom bokutgivning (http://www.ne.se/pro-fide-et-christianismo, kontrollerat 

2013-04-23). Medvetenheten om förlaget och samfundets kristna bakgrund är 

viktig när materialet ska analyseras, då detta kan ha påverkat avsikten med Skyt-

tes skildring och hur händelser och konsekvenser skildras i boken. Förhoppningen 

är att en djupgående analys av materialet, som tar hänsyn till detta, trots detta ska 

kunna ge riktiga slutsatser kring uppsatsens frågeställningar.  

 

Berättelse 2 

Även Ingela Agardhs bok Den största nyheten är utgiven år 2008 på Libris förlag. 

Därför bör samma omständigheter som gäller Göran Skyttes skildring tas i beak-

tande i analysen av Agardhs bok, det vill säga att vissa intressen kan ligga bakom 

skildringen av Agardhs religiösa upplevelser.  

   Ytterligare en likhet mellan Skyttes och Ingela Agardhs berättelser som bör pro-

blematiseras är barndomens religiositet som skildras även hos Agardh. Ingela 

Agardh beskriver i Den största nyheten hur hon letade efter Gud i hela sitt liv, och 

skildrar en barndom till viss del präglad av en kristen religiositet och kyrkobesök. 

Redan som barn, skriver Agardh, påverkade en form av kristen religiositet henne 

genom att hon ville vara en ”god” flicka som utförde goda handlingar, en önskan 

som utvecklades till en salvelsefull tro som Agardh beskriver som kännetecknad 
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av ett ungdomligt och självcentrerat högmod. Den ställning som i denna uppsats 

kommer att tas till denna uppväxtens religiositet är densamma som Ingela Agardh 

själv har tagit i sin bok, att det var en religiositet mer präglad av en ungdomlig 

vilja att ”göra rätt” och visa sig duktig än den religiositet som Agardh skildrar 

senare i livet. Precis som Göran Skytte gick Ingela Agardh också ur Svenska kyr-

kan, i samband med att hon började studera vid universitetet, för att sedan återin-

träda. Ingela Agardhs religiösa upplevelser kom efter många års sökande, och 

även hennes skildring präglas av möten och reflekterande samtal och intervjuer 

kring religiösa frågor (Agardh, 2008).  

 

Berättelse 3 

Materialet som ska användas som Anders Borgs skildring är främst den intervju 

med Anders Borg av Fredrik Skavlan som sändes i ”Skavlan”, SVT1 den 22 mars 

2013 (tillgängligt på SVT Play 22 mars till och med 12 maj 2013). Det använda 

materialet består endast av en begränsad del av intervjun, som återfinns från 

00:07:35 till 00:09:43, under vilken Anders Borg berättar om hur han blivit kris-

ten som vuxen. Att välja ett material i form av en intervju i ett underhållningspro-

gram som styrs av en programledare och pågår under en mycket begränsad tid 

innebär givetvis vissa begränsningar och problem, framför allt då intervjun inte 

går på djupet i Borgs berättelse och programledarens frågor i hög grad styr vad 

Borg får tillfälle att berätta om. Förhoppningen är att detta till viss del kan avhjäl-

pas genom det kompletterande användandet av artikeln ”Den kristna tron gör att 

jag känner mig trygg i tillvaron”, publicerad i Kyrkans tidning den 15 december 

2011, vilken består av en intervju med Anders Borg om hans kristna tro. Viktigt 

att ta i beaktande vid användandet av detta kompletterande material är de eventu-

ella begräsningarna i materialets tendensfrihet, då Kyrkans tidning är en tidning 

inom Svenska kyrkan som har som syfte att rapportera om det som sker inom 

Svenska kyrkan (http://www.kyrkanstidning.se/info/om-oss, kontrollerat 2013-04-

23).  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

I följande avsnitt presenteras den teoretiska ram som analysen i denna uppsats ska 

utgå från. Uppsatsen tar utgångspunkt i tre aspekter av en utforskning av klienters 

personliga livsvärld, en så kallad ”livsinventering”, inom existentiellt inriktad 

psykoterapi, som presenteras av Emmy van Deurzen i Det existentiella samtalet 

(1998). van Deurzen beskriver dessa tre aspekter som nödvändiga att kartlägga för 

att möjliggöra en inventering av klientens liv. Som teoretisk ram i denna uppsats 

kommer dessa aspekter att användas för att undersöka hur reflektion över religiösa 

upplevelser kan användas i processen att omvandla upplevelserna till existentiella 

verktyg och referensramar.  

   van Deurzens begrepp är heltäckande och gäller en allmän utforskning av en 

klients livsvärld inom existentiell inriktad psykoterapi, ej begränsat till religiösa 

upplevelser. För att få begrepp och modeller för att förstå specifikt religiösa upp-

levelser och hur reflektion över dessa kan ske är uppsatsens andra utgångspunkt 

de fyra dimensioner av själavård som Owe Wikström beskriver i kapitlet ”Själa-

vårdens identitet” i Den outgrundliga människan (1999). Detta är en modell över 

den kristna själavården som samtal och reflektion, men kommer att användas för 

att spegla och begripliggöra den process kring religiösa erfarenheter och andlig 

fördjupning som skildras i de tre analyserade berättelserna. Wikström beskriver 

hur själavårdsarbetet har som mål att identifiera viktiga existentiella livsfrågor och 

omvandla en religiös verklighetsuppfattning till något personligt relevant (Wik-

ström, 1999, s. 203-205). Syftet med att använda själavårdens fyra dimensioner är 

därför att kunna undersöka hur dessa processer ser ut i de tre berättelserna som 

ska analyseras.  

   van Deurzens tre aspekter av en livsinventering kommer att användas som un-

derkategorier till Wikströms besinningsdimension som presenteras nedan, då 

dessa aspekter kan ge en åskådlig modell över hur existentiella referensramar be-

gripliggörs och omvandlas genom reflektion.  

   Wikströms modell över själavårdens fyra dimensioner kan ses som en teoriskiss, 

och är inte empiriskt prövad, något som behöver tas i beaktning. Den kommer 

trots detta att användas som utgångspunkt för analysen av de tre berättelserna ef-

tersom den innehåller givande begrepp för analysen. Då de tre berättelserna står i 

fokus för analysen är syftet med det teoretiska ramverket att begripliggöra och 

visa på hur processen från upplevelse till konsekvens ser ut i dem, men det före-

kommer givetvis också brister i användandet av de presenterade teorierna.  Det 

kan råda en diskrepans mellan enskilda personer upplevelser och modeller inom 

terapipraktik. Detta kan leda till att användandet av följande teorier osynliggör 

vissa aspekter av upplevelserna, eller inte fungerar effektivt som teoretiska ramar 

för att analysera vissa aspekter av de tre berättelserna. Eventuella konsekvenser av 

detta kommer att tas upp i diskussionsavsnittet.  

 

Livsinventering 

Utgångspunkten i den existentiellt inriktade psykoterapin, så som den presenteras 

av psykologen och psykoterapeuten Emmy van Deurzen i Det existentiella samta-

let, är att människor för att kunna hantera sina problem och ta itu med sina liv 

behöver finna sätt att skapa mening i tillvaron. För att kunna skapa mening i livet 
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är det väsentligt att ha en referensram utifrån vilken individen förstår och organi-

serar sina erfarenheter. Denna referensram måste utformas genom ett aktivt ut-

forskande av existensens omständigheter och villkor, dess begränsningar och möj-

ligheter, även smärtsamma gränssituationer som död och lidande. Syftet med tera-

pin är att identifiera och hantera livets ofrånkomliga villkor, de existentiella livs-

villkoren och livsfrågorna, för att individen ska finna sin riktning och mening i 

livet och våga vara ärlig om sina och livets villkor (van Deurzen, 1998, s. 29-56).  

   En del av denna process är vad van Deurzen kallar för en ”livsinventering”, ge-

nom vilken individen ska nå förståelse om sin livsvärld och sedan kunna arbeta 

med sin upplevelse av världen i relation till de kriser eller problem hon upplever. 

Denna livsinventering består av tre aspekter, som nedan presenteras separat (van 

Deurzen, 1998, s. 152). 

 

Att klarlägga antaganden 

Den första aspekten av livsinventeringen handlar om att klarlägga sina antaganden 

om världen för att sedan kunna kritiskt granska dem (van Deurzen 1998, s. 152). 

Inom den existentiella psykoterapin delas upplevelsen av världen in i fyra dimens-

ioner; naturvärlden, den fysiska, biologiska världen, den sociala världen, som 

består av individens relation till andra människor, privatvärlden, som består av 

individens relation till sig själv, samt idealvärlden, som är en idémässig värld med 

andliga dimensioner, den dimension till vilken individens uppfattningar om ex-

empelvis livet och döden hör (van Deurzen, 1998, s. 112-147). I klarläggandet av 

antaganden tas alla dessa fyra dimensioner av världen i beaktande (van Deurzen, 

1998,s. 152).  

   van Deurzen identifierar ”antagande” som sådant en individ anser vara sant utan 

att ifrågasätta det. Antaganden handlar exempelvis om vad individen räknar som 

verkligt respektive overkligt, och uttrycks ofta i hur individen upplever världen 

och sin egen plats i den. Syftet med att klarlägga dessa antaganden är att föra 

uppmärksamheten till individen som centrum för de egna erfarenheterna för att 

göra det möjligt att omtolka dem och se dem ur nya perspektiv. Att reflektera över 

antaganden kan öka känslan av verklighet, genom att individen börjar se sig som 

aktivt ansvarig och kan ta kontroll över sina upplevelser (van Deurzen, 1998, s. 

152-155).  

    

Att klarlägga värden 

Den andra aspekten av livsinventeringen hör samman med de antaganden som 

klarlagts, och handlar om individens mer djupliggande uppfattningar om vad som 

är viktigt och betyder något. Detta är individens värden eller värdesystem, och de 

antaganden som identifierades i den första aspekten har ofta sin grund i dessa. 

Värdesystemet består av de grundläggande principer, normer och värden som styr 

individens syn på tillvaron, de önskningar, motiv och uppfattningar som enligt 

den existentiellt inriktade psykoterapin utgör individens inre vägledare. Dessa 

värden kallas ofta för ”intuition”, om individen inte reflekterat över och kommit 

till insikt om att hon har särskilda värden som styr hennes syn på tillvaron.  Därför 

är det viktigt att klarlägga vilka individens grundläggande värden är (van 

Deurzen, 1998, s. 168). 

   Att klarlägga värden handlar om att identifiera vad som för individen är viktig-

ast i livet, och vad hon tar på störst allvar. Ytterst handlar det om vad individen 

känner att det är värt att leva, eller dö, för. Syftet med att klarlägga individens 

grundläggande värden är att hon ska lära sig att också handla i enlighet med sitt 
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inre värdesystem, att förverkliga de värden hon identifierat och hennes egen inre 

subjektiva verklighet, som inte längre består av icke genomreflekterade antagan-

den eller normer från en föreställd ”objektiv verklighet”. Genom att göra detta 

upplever individen också en större mening med världen, och hennes förmåga att 

själv skapa sin mening med livet ökar (van Deurzen, 1998, s. 169-172).  

    

Att klarlägga personliga resurser 

När en individ ska börja leva och handla i enlighet med sitt inre värdesystem är 

det viktigt att hon reflekterar över de konsekvenser detta kan komma att få, och 

om hon har förmågan att hålla fast vid de praktiska konsekvenserna av de värden 

hon identifierat. I detta stadie kommer den tredje aspekten av livsinventeringen in, 

då de resurser individen har och kan utnyttja i den process som livsinventeringen 

leder in i utforskas (van Deurzen, 1998, s. 182).  

   Källan till individens förmåga att använda sina resurser i den riktning som är rätt 

för henne är att hon lever reflekterande, och blir medveten dels om sina resurser, 

dels om vilka olika riktningar som är möjliga och hur hon kan använda sina resur-

ser rätt. Även i processen att klarlägga personliga resurser handlar det om att om-

pröva värderingar och omvärdera antaganden, för att skapa en insikt i hur de re-

surser individen har men kanske använder destruktivt skulle kunna omvandlas till 

konstruktiva resurser. Denna klarläggning handlar också om att finna vilka värden 

individen tagit från andra eller från en tänkt ”objektiv sanning” av normer och 

värden, och hur dessa kan omformuleras. Klarläggandet av individens resurser 

handlar om en balansgång mellan att erkänna fel och svagheter och att våga tro på 

sig själv, att ta fram individens självtillit och upptäcka hennes inneboende möjlig-

heter (van Deurzen, 1998, s. 183-187).  

 

Själavårdens fyra dimensioner 

De fyra dimensioner av själavård som presenteras av Owe Wikström i Den out-

grundliga människan (1999) syftar till att visa hur processen att reflektera över 

och tolka upplevelser och erfarenheter ur ett religiöst och existentiellt perspektiv 

kan se ut. Wikström betonar att de fyra dimensionerna så som de presenteras inte 

är infogade i ett teologiskt-kyrkligt sammanhang, utan bygger på psykologisk te-

ori. De fyra dimensionerna är inte heller frikopplade från varandra, utan har sin 

förankring i den helhet som utgör människan, och ska alla leda till en reflektion 

över och en ökad förståelse för existentiella villkor och värderingar (Wikström, 

1999, s. 203-206).  

 

Omsorgen 

Den första dimensionen i modellen är omsorgen. Här handlar det framför allt om 

själavårdarens roll och attityd gentemot människan hon möter. Ledorden är med-

mänsklighet och ödmjukhet, och dessa värden ska speglas inte endast i ord utan 

framför allt i handling och beteende. Wikström betonar dock även vikten av sam-

talet, inte enbart i sammanhang av själavård och terapi utan de vardagliga samta-

len, med vänner, och den reflektion som samtalet medför som möjliggör en ökad 

insikt om de egna värderingarna. Omsorgen förutsätter en kunskap om människan 

som föds ur begrundan och reflektion, och detta bör ske dels i en utåtriktad pro-

cess, som består av begrundan över medmänniskan, och dels i en inåtriktad pro-

cess, som består av begrundan över sig själv (Wikström, 1999, s. 207-209).  
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Besinningen 

Den andra dimensionen i modellen är besinningen. Besinningen uppkommer när 

ett samtal fördjupas och börjar röra sig kring existentiella frågor och teman. 

Denna dimension handlar om förlängningen av olika upplevelser och erfarenheter, 

exempelvis existentiella livsfrågor eller känslor så som storhet, skuld eller me-

ningslöshet som väcks av en särskilt upplevelse (Wikström, 1999, s. 209-210). 

Behovet av besinning kan uppstå både inför stora och omvälvande upplevelser, 

och inför livskriser eller andra tillfällen när en människa ställs inför livets ofrån-

komliga villkor. Besinningsdimensionen skapar utrymme för reflektion, grans-

kande och ifrågasättande av gamla perspektiv och värderingar, för att göra det 

möjligt att identifiera en människas verkliga jag, hennes värderingar och vad hon 

upplever att hon lever för. Syftet med denna djupgående självrannsakan och om-

värdering är att komma fram till en omformulering av mål och riktning i livet som 

bygger på de insikter som besinningen har möjliggjort (Wikström, 1999, s. 209-

211).  

   Wikström identifierar två olika existentiella aspekter av de förlängningar av 

upplevelser och erfarenheter som besinningsdimensionen handlar om. Dessa är 

intensitetens respektive gränsens teman. Intensitetens teman uppmärksammar 

positiva erfarenheter och upplevelser, så som känslor av förundran och upplevel-

ser hos individen av delaktighet i något större än henne själv. Dessa upplevelser 

kan vara både intensiva känslor som väcks av exempelvis musik och mystiska 

upplevelser av något gudomligt eller oändligt. Genom besinningen kan dessa upp-

levelser identifieras och urskiljas som ”inre grundvalar” eller yttersta värden i 

individens liv. Denna process kan delas in i tre steg. Det första handlar om att 

upptäcka sina inre grundvalar, exempelvis vad man lever för och vad som ger 

livet mening. Det andra steget innebär att sätta ord och bilder till dessa inre 

grundvalar, att identifiera de symboler som representerar det viktigaste och mest 

okränkbara i livet. Efter detta följer det tredje steget, som består av en fördjupning 

och kritisk granskning av det som identifierats som det viktigaste i livet, för att 

möjliggöra den rannsakan och omformulering av individens inre grundvalar som 

är besinningens syfte (Wikström, 1999, s. 210-215). 

   Den andra existentiella aspekten är gränsens teman, som till skillnad från inten-

sitetens teman berör de svåra och hotande existentiella livs- eller gränsfrågorna 

som en individ kan ställas inför. Dessa frågor uppkommer ofta vid en förändring 

eller vid livets gränssituationer, och rör sig kring svåra ämnen som död, tidens 

gång, skuld och ansvar. En viktig del av besinningsdimensionen är att skapa ut-

rymme för reflektion kring individens förhållande till dessa frågor. Till frågorna 

kring döden hör ofta tankar om vad som sker efter döden och om individens eget 

och andras lidande. Besinning över ansvaret innebär en reflektion över det egna 

ansvaret för rådande förhållanden, och att få individen att inte endast se sig som 

offer under omständigheterna, men också om frågor om livets mening i ett per-

spektiv där inte bara det jordiska, det som är för stunden, tas i beaktande (Wik-

ström, 1999, s. 216-220).  

 

Tolkningen 

Den tredje dimensionen i modellen är tolkningen. I denna dimension införs ett 

religiöst tolkningsmönster och själavårdaren ställer de upplevelser och erfarenhet-

er som framkommit i omsorgsens och besinningens dimension sida vid sida med 

en (kristen) religiös verklighetsuppfattning. Denna dimension handlar det inte om 

att besvara existentiella livsfrågor intellektuellt, utan snarare om att finna ett för-
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hållningssätt till dem. Detta förhållningssätt är, som Wikström beskriver, främst 

”av känslomässig och social karaktär” (Wikström, 1999, s. 221). De frågor och 

upplevelser som framkommit under besinningens dimension binds genom tolk-

ningen samman med språk och symboler som möjliggör en levandegjord och per-

sonlig förståelse av dessa frågor och upplevelser och även skapar möjlighet till 

identifikation och stöd i den religiösa verklighetsuppfattningen (Wikström, 1999, 

s. 222).  

   Tolkningen i ett själavårdande sammanhang handlar inte främst, som inom ex-

empelvis psykoterapi, om att vårda och läka, även om även denna aspekt finns 

med. I fokus står istället en verklighetsuppfattning som bygger på en dialog med 

en högre Annan, och genom tolkningen blir denna dialog verklig och fördjupad 

för den enskilde individen (Wikström, 1999, s. 223-224).  

     Wikström sammanfattar tolkningsdimensionens process i fyra aspekter. Den 

första är den kristna verklighetsuppfattningen som ram för tolkningen, en helhet 

av både verbalt och icke-verbalt språk för tolkning, exempelvis bibelberättelser 

och psalmer respektive liturgi och kyrkklockor, som skapar och förmedlar erfa-

renheten av en relation. Den andra aspekten är den tolkande själv, själavårdaren 

eller den enskilda individen, och i denna aspekt finns den upplevelsevärld, de för-

utfattade meningar och värderingar hos den tolkande som hon påverkas av. Den 

tredje aspekten är det som tolkas, det vill säga det som framkommit under besin-

ningens dimension om upplevelserna inom gränsens och intensitetens teman, och 

som får en ny betydelse genom den religiösa tolkningen. Tolkningens fjärde och 

sista aspekt är processen som själva tolkningen utgör.  I denna aspekt sammanförs 

de första tre aspekterna och den tolkande begripliggör det tolkade enligt ramen för 

tolkningen (Wikström 1999, s. 225-228).  

 

Fördjupningen 

Den fjärde dimensionen i modellen är fördjupningen, som kan ses som en för-

längning av tolkningen och innebär den väg eller de medel genom vilka individen 

börjar leva i efterföljelse av sina lärdomar och erfarenheter. Denna dimension 

handlar om en fördjupning av tron och den religiösa tolkningsram som individens 

upplevelser och erfarenheter har satts in i, och därför är den viktigaste aspekten av 

denna dimension den dialog och relation till en Annan som individen upplever sig 

leva i (Wikström, 1999, s. 244-246). 

   Två aspekter av fördjupningsdimensionen är viktiga för analysen i denna upp-

sats. De är medlen och vägen, som på olika sätt skapar och visar på de konsekven-

ser individens upplevelser har. Som medel nämner Wikström stillheten, lugnet, 

tystnaden och ensamheten som möjliggör en inåtvänd reflektion, samt den andliga 

läsningen, vars syfte inte är att ge ny kunskap utan att ”fördjupa tillägnandet av 

det man redan vet” (Wikström, 1999, 246-247). Läsningen hänger tätt samman 

med meditation och bön och sker mer på en känslonivå än en intellektuell nivå, 

men även intellektuell läsning av teologisk litteratur ingår i detta medel. Ytterli-

gare ett särskilt medel är den så kallade ambulandobönen, en bön som pågår under 

promenad, ett exempel på medel som syftar till att ge de förutsättningar av stillhet 

och tid som behövs för den fördjupade reflektionen (Wikström, 1999, s. 248-249).  

   Vägen handlar, i kristen själavård, om ”efterföljelse av Kristus”, det vill säga att 

följa den väg som finns inom den religiösa tolkningsramen. Tolkningsramen ger 

med andra ord en förebild för det egna livet, ett exempel att följa, både i indivi-

dens relation till sig själv och till andra. I denna aspekt kommer de praktiska kon-

sekvenserna av tron fram, den moraliska medvetenhet och de handlingar som den 



 16 

andliga fördjupningen ska leda till. En betydande del av denna aspekt inom den 

kristna traditionen är känslan av att den Andra är en aktiv Annan, som kan ingripa 

i världen på olika sätt. Enligt Wikström leder denna känsla till att en människa ger 

sig hän till denna Andra, och samtidigt får en ökad kärlek och tacksamhet över 

livet och det som finns runt omkring henne. På så vis kan denna process leda till 

ett ökat engagemang i världen och exempelvis ett socialt eller politiskt ansvar 

(Wikström 1999, s. 250-251).  

 

2.2. Arbetsmodell 

 

I följande arbetsmodell illustreras de centrala begrepp från Wikström och van 

Deurzen som kommer att användas för att analysera uppsatsens material. I denna 

modell ligger van Deurzens tre aspekter av en livsinventering som underkatego-

rier till Wikströms besinningsdimension, för att möjliggöra en undersökning av 

hur processer inom en reflektion över religiösa upplevelser kan klarlägga och om-

vandla delar av en individs existentiella referensramar.  

 
Figur 2:1. Teoretisk arbetsmodell 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Presentation av metod 

I följande avsnitt presenteras den metod som ska användas för att analysera det 

valda materialet i denna uppsats och besvara uppsatsens frågeställningar. Under-

sökningen kommer att bestå av en innehållsanalys samt en hermeneutisk tolkning 

av materialet, och dessa två metoder kommer att tillsammans med uppsatsens teo-

retiska ramverk att kombineras i en analys av materialet. Metoden för analys pre-

senteras i tre analysscheman nedan.  De delar av materialet som utgörs av böcker 

och artiklar kommer att analyseras utan vidare bearbetning, men för att möjligöra 

en analys av intervjun med Anders Borg i ”Skavlan” har intervjun transkriberats 

till text. 

 

Innehållsanalys 

I Att förstå religion: metoder för teologisk forskning (2006) skriver Carl-Henric 

Grenholm om olika typer av innehållsanalys som passar för analys av olika sorters 

texter. Grenholm gör skillnad mellan innehållsliga idéanalyser av argumentativa 

texter, som syftar till att beskriva och klargöra en text och dess logiska struktur 

samt att göra det möjligt för forskaren att ta ställning till textens rimlighet, och 

innehållsanalyser av texter som inte bär ett teoretiskt, argumentativt budskap, ex-

empelvis berättelser. En innehållsanalys av denna sorts texter syftar till att klar-

göra känslor, upplevelser eller skeenden i en berättelse, hur dessa förmedlas och 

vilket syfte de har i berättelsen. Denna sorts innehållsanalys handlar alltså inte om 

att visa på de idéer en text innehåller och om dessa idéer är rimliga, utan vill nå 

andra lager av texten (Grenholm, 2006, s. 213-214). En innehållsanalys av denna 

typ passar det material som ska analyseras i denna uppsats, då materialet består av 

berättelser som inte är av argumenatativ, teoretisk karaktär med idéer som uppsat-

sen syftar till att pröva. Istället syftar undersökningen till att klargöra de känslor, 

upplevelser och skeenden som är centrala i berättelserna för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar.   

   I innehållsanalysen av materialet kommer texterna att analyseras för sig själva, 

utan teorier som ram. Denna del av analysen kommer till stor del att styras av 

materialets innehåll, men analysen kommer att utgå från några bestämda aspekter 

av materialet som har valts för att besvara uppsatsens frågeställningar. I denna 

innehållsanalys ska centrala händelser samt teman i texterna identifieras och 

struktureras, och fokus ska ligga på hur dessa händelser och teman relaterar till 

varandra.  

   En viktig aspekt att ta i beaktande inför analysen av texterna är deras representa-

tivitet och genereliserbarhet, och vilken representativitet och genereliserbarhet 

tolkningarna som framkommer genom analysen har. I Handbok i kvalitativa me-

toder (2011) skriver Göran Ahrne och Peter Svensson om representativitet och 

genereliserbarhet i relation till så kallade livshistorier, livsberättelser och berättel-

ser om livserfarenheter som bildar forskningsobjektet för biografiforskning. Det 

valda materialet för denna uppsats kan till viss del beskrivas som livshistorier, 

med ett särskilt fokus på vissa aspekter av individens liv (Ahrne och Svensson, 

2011, s. 69). Frågan om representativitet och genereliserbarhet är relevant när det 

gäller det material som ska analyseras i denna uppsats eftersom materialet består 

av endast tre berättelser från tre individer. Detta reser frågor om vad representati-
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vitet och generaliserbarhet innebär i detta sammanhang. Ahrne och Svensson 

(2011) beskriver hur representativitetsfrågan med avseende på livshistorier bör 

handla om vad berättelsen representerar. Istället för fakta och generaliseringar 

ska fokus ligga på insikter och förståelse, det vill säga att representativiteten i 

detta fall innebär att materialet består av berättelser från få individer som har in-

sikt i en fråga istället för många individer som inte har denna insikt, och att detta 

kan ge en bättre förståelse för fenomenet som studeras (Ahrne och Svensson, 

2011, s.69). Begreppet ”livshistoria” som genre eller forskningsobjekt kommer 

inte att fortsättningsvis användas i denna uppsats, men uppmärksammas i denna 

metodgenomgång eftersom de problem rörande representativitet som uppkommer 

i relation till livshistorier också kan förekomma när det gäller uppsatsens material. 

Det synsätt på en berättelses representativitet som formuleras av Ahrne och 

Svensson kommer att användas i denna uppsats, då materialet för analysen valts 

på grund av att dess upphov har en personlig och uttryckt erfarenhet av det ämne 

som är utgångspunkten för denna uppsats frågeställningar.  

 

Hermeneutisk tolkning 

Innehållsanalysen av materialet kommer under den andra delen av analysen att 

kombineras med en hermeneutisk tolkning. Enligt det hermeneutiska förhållnings-

sättet behöver allting tolkas, och alla företeelser och fenomen får mening i mötet 

med den tolkande människan, i texters fall med läsaren. Läsaren har med sig för-

utsättningar för sin tolkning från sin kulturella kontext, och i forskningsarbetet 

med att tolka en text måste forskaren vara medveten om dessa sina förutsättning-

ar. Den mening som läsaren konstruerar i texten vid sin läsning är alltså central i 

det hermeneutiska förhållningssättet, och en hermeneutisk tolkning kan aldrig 

vara fullkomligt förutsättningslös. Däremot måste forskaren alltid vara medveten 

om sina perspektiv och förutsättningar för att kunna tolka texten (Grenholm, 

2006, 248-251).  

   Utgångspunkten för den hermeneutiska tolkningstraditionen så som den besk-

rivs av Mats Alvesson och Kaj Sköldberg i Tolkning och reflektion: vetenskapsfi-

losofi och kvalitativ metod (2008) är att meningen hos en del endast kan förstås 

om den sätts i samband med helheten och helheten endast kan förstås om den sätts 

i samband med delarna, en princip som bildar den så kallade hermeneutiska cir-

keln. För att komma ur denna cirkel talas det inom hermeneutisk tolkningstradit-

ion istället om den hermeneutiska spiralen, som gör det möjligt för den hermeneu-

tiskt inriktade forskaren att gå från del till helhet, tillbaka till del, djupare in i sitt 

forskningsobjekt och därmed successivt få en djupare förståelse. Denna hermene-

utiska spiral som går mellan del och helhet är grundmodellen inom en av de två 

hermeneutiska huvudorienteringarna, den objektiverande hermeneutiken. Den 

andra huvudorienteringen är den aletiska hermeneutiken, som istället för del och 

helhet förespråkar en växling mellan förförståelse och förståelse (Alvesson och 

Sköldberg, 2008, s. 191-194). 

   Inom den objektiverande hermeneutiken är den intuitivt inkännande förståelsen 

central, och skillnaden mellan det forskande subjektet och det utforskade objektet 

betonas. Denna åtskillnad kritiseras av den aletiska hermeneutiken, som istället 

menar att förståelsen är en grundläggande egenskap hos människan, som varje dag 

använder sig av sin förståelse för att orientera sig i tillvaron. Därför är det, enligt 

den aletiska hermeneutiken, viktigt att utforska denna grundläggande förståelse 

först, det vill säga förförståelsen. Denna förförståelse handlar exempelvis om hur 

forskningen kan påverkas av forskarens tolkningar och tidigare förståelse av ett 
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fenomen. Istället för förståelsen som det slutgiltiga målet för forskningen, som 

den objektiverande hermeneutiken förespråkar, handlar den aletiska hermeneuti-

ken om att avslöja något fördolt. Trots dessa skillnader mellan de två huvudinrikt-

ningarna av den hermeneutiska tolkningstraditionen är det möjligt att kombinera 

dessa metoder så att utforskandet av del-helhet och förförståelse-förståelse får 

komplettera varandra. (Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 197-201). 

   Alvesson och Sköldberg beskriver hur den hermeneutiska tolkningsmetoden inte 

innehåller några fasta regler för tolkning, men att det däremot går att formulera 

fyra viktiga karaktäristika av hermeneutisk tolkning. Dessa är tolkningsmönster, 

text, dialog samt subtolkningar. Tolkningsmönster innebär tolkningens helhet, den 

helhet som bildas av deltolkningarna av en text. Tolkningsmönstret bör vara både 

intern och externt konsistent, det vill säga att det bör råda koherens mellan de 

olika tolkningarna. Tolkningsmönstret ska göra de enskilda delarna av texten be-

gripliga, samtidigt som det ska ge mening åt texten som helhet. Utgångspunkten 

är uttolkarens förförståelse, som genom tolkningen ska bli till en djupare förstå-

else av texten (Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 203-205). 

   Texten är föremålet för tolkningen, men innebär inte samma sak som ”fakta” 

eller ”data”. Meningen med den hermeneutiska tolkningen är att fakta ska utvin-

nas ur texten, genom tolkningen. Denna fakta är den mening som texten innehåller 

och som tolkningen ska ge forskaren en djupare förståelse för (Alvesson och 

Sköldberg, 2008, s. 205-206). 

   Dialogaspekten innebär att den hermeneutiska tolkningen består av att forskaren 

ställer frågor till texten och ”lyssnar” till dess svar. Tolkningen sker alltså i dia-

logform. De första frågorna kommer ur forskarens förförståelse, och förändras 

sedan under processen allteftersom tolkningen ger forskaren ny förståelse. Här 

blir principen med den hermeneutiska tolkningen som en spiral tydlig; det sker en 

växelverkan mellan förförståelse och den förståelse som växer fram genom dialo-

gen med texten. Alvesson och Sköldberg betonar också vikten av att under tolk-

ningens gång diskutera både argument och motargument för att nå det rimligaste 

resultatet utifrån den kunskap som har utvunnits ur texten. Validering inom den 

hermeneutiska tolkningen sker alltså på så vis genom argumentation av olika 

tolkningar för att komma fram till vilken som är rimligast (Alvesson och Sköld-

berg, 2008, s. 206-208).  

   Del- eller subtolkningar innebär de tolkningar som formuleras under processens 

gång, och som också är en aspekt av målet att komma fram till den tolkning som 

är mest sannolik utifrån den information som finns. Del- eller subtolkningarna 

sätts under tolkningens gång i samband med tolkningsmönstret, och både om-

vandlar och omvandlas av detta övergripande tolkningsmönster, det vill säga hel-

heten. I denna process ingår också de fakta som utvunnits ur texten och de frågor 

som forskaren ställer till materialet, som tillsammans med delarna och helheten 

bildar den hermeneutiska spiralen (Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 208-211). 

Dessa fyra karaktäristika av den hermeneutiska tolkningen kommer att utgöra den 

huvudsakliga modellen för analysen av materialet. 

  Inom den objektiverande hermeneutiken har av Emilio Betti formulerats fyra 

kriterier för den hermeneutiska tolkningen, varav två handlar om undersökningens 

objekt och två om forskaren som undersökningens subjekt. Det första kriteriet är 

objektets hermeneutiska autonomi, det vill säga att objektet måste förstås utifrån 

sig själv och de intentioner som ligger bakom objektet. Det andra kriteriet är me-

ningens koherens, vilket innebär att det som även tidigare nämnts ska råda kohe-

rens mellan de meningar som framkommit genom tolkningen, och att en helhet av 
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mening ska återfinnas i de enskilda delarna. Det tredje kriteriet handlar om förstå-

elsens aktualitet, och här betonas att tolkningen aldrig kan inneha en absolut ob-

jektivitet utan endast en relativ objektivitet, på grund av forskarens referensramar. 

På grund av detta är det viktigt att uppmärksamma förförståelsen. Det fjärde och 

sista kriteriet är den hermeneutiska meningskorrespondensen. Som tidigare 

nämnts är den intuitivt inkännande förståelsen viktig inom den objektiverande 

hermeneutiken, och genom denna inlevelse hos subjektet i objektet upprättas ett 

”osynligt meningsband” mellan forskaren och forskningsobjektet (Alvesson och 

Sköldberg, 2008, s. 215-217). Dessa fyra kriterier kommer att tas i beaktande i 

analysen i denna uppsats samt diskuteras under diskussionsavsnittet, framför allt i 

relation till de problem kring validitet, representativitet och genereliserbarhet som 

tidigare behandlats. 

   I följande avsnitt presenteras modeller över hur det valda materialet kommer att 

analyseras för att besvara de angivna frågeställningarna för denna uppsats. Den 

hermeneutiska tolkningsmetoden kommer att användas under den andra delen av 

analysen som ett genomgående förhållningssätt till texterna. Dispositionen av ana-

lysen kommer att utgå från de tre berättelserna.  

3.2. Analysschema del 1 

 
Figur 3:1. Modell för analys 1 
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3.3. Analysschema del 2 

I den andra delen av analysen kommer de metoder som presenterats att användas i 

kombination med uppsatsens teoretiska ramverk som en modell för analys av 

materialet i syfte att besvara de angivna frågeställningarna. Analysen kommer att 

ske genom att de begrepp och dimensioner som utgör den teoretiska ramen identi-

fieras i de händelser och teman som urskilts i de tre berättelserna i den första ana-

lysen, genom en hermeneutisk tolkning. För att förenkla denna undersökning 

kommer den tolkande analysen att ske efter följande modell som förklarar hur de 

teoretiska begrepp som presenterats kommer att användas. 

 

 Figur 3:2. Modell för analys 2 
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3.4. Analysschema del 3 

Efter de två analyserna av de enskilda berättelserna, där centrala händelser och 

teman först identifieras och sedan analyseras med hjälp av uppsatsens teoretiska 

ramverk, kommer resultatet av de enskilda analyserna att sammanföras och jämfö-

ras. Denna del av analysen syftar till att undersöka om någon dimension eller 

aspekt som identifierats utifrån det teoretiska ramverket får större eller mindre 

utrymme i de tre berättelserna än andra, och om det förekommer några likheter 

mellan vilka funktioner de olika dimensionerna och aspekterna har i de tre berät-

telserna. Analysen kommer att utföras enligt följande modell.  

 

 

 
Figur 3:3. Modell för analys 3 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

Berättelse 1 

I boken Omvänd skildras Göran Skyttes väg mot den kristna tro han bekänner sig 

till som en stegvis process med både stora kliv framåt och kliv tillbaka, präglad av 

ett ständigt resonerande kring motstridiga känslor och en motsägelsefull livsstil.  

   Skytte växte upp med ett intresse för teologi och religion, men hans ungdom 

utmärktes främst av hans politiska engagemang som kommunist under 1960- och 

delar av 1970-talet. I denna miljö var avståndet till kristendomen och tro och re-

ligion överhuvudtaget stort, och 1967 utträdde Skytte som medlem ur Svenska 

kyrkan (Skytte, 2008, s. 9-16). 

   Skildringen av Göran Skyttes väg till omvändelse, som han själv väljer att kalla 

den process genom vilken han blev kristen, innehåller fyra huvudsakliga och ge-

nomgående teman som återkommer i flera stadier av den stegvisa utvecklingen. 

Dessa teman är synden, konflikten mellan det goda och det onda i en människa, 

att leva i tro samt öppenheten gentemot det mystiska och mirakulösa. Skildringen 

präglas av en växelvis rörelse mellan tvivel och tro, mellan motstånd och tillit, 

och utvecklingen följer mycket nära händelser och skeenden i Skyttes eget liv, 

som både påverkar och påverkas av denna utveckling. 

   Utgångspunkten för Skyttes andliga sökande är det psykiska sammanbrott han 

fick efter att i många år klättrat uppåt i karriären inom mediabranschen. Skytte 

beskriver sig själv som framgångsrik och stöddig men också med ett dåligt själv-

förtroende, och denna dubbla identitet ledde till ett sammanbrott och, vilket endast 

kan tolkas ur texten, ett medvetet självmordsförsök. Skytte började vårdas inom 

psykvården, men började samtidigt sända ett eget tv-program där han intervjuade 

inbjudna gäster. Under samma tid började han försöka be och besökte kyrkan, 

som ett första steg i ett andligt sökande. Till en början ville Skytte inte blanda in 

sitt eget religiösa intresse i sitt tv-program, men nästan omärkligt började han 

bjuda in gäster med andlig anknytning i alla fall, och ställde frågor kring och dis-

kuterade religion, tro och gud. Detta utgör en central händelse i Skyttes berättelse 

om sin omvändelse eftersom det gav honom möjlighet att diskutera och reflektera 

över tron, och i skildringen uttrycker Skytte hur det redan vid denna tid fanns en 

längtan hos honom att bli kristen (Skytte, 2008, s. 21-30). 

   Under de följande åren blir den stegvisa och ojämna karaktären av den utveckl-

ing som Skyttes skildring redogör för tydlig. Konflikterna i Skyttes liv och religi-

ositet dominerar skildringen, och de händelser och teman som framkommer i tex-

ten kan alla relateras till en process av ett sökande. Skytte vet att han vill bli kris-

ten, och söker aktivt efter sin tro, men upplever och ser också problem med detta. 

Under en period hamnar Skytte i en konflikt med ledande personer inom Svenska 

kyrkan, ser en oroväckande utveckling inom kyrkan och överväger att gå ur 

Svenska kyrkan igen, och i en annan period hamnar han i en andlig svacka och 

börjar ifrågasätta hela sin tro. Efter en kort period av tvivel och andligt mörker 

beskriver Skytte dock hur han kommer till ännu en ”andlig vändpunkt”, vilket är 

mötet med den präst som kommer att bli den vägledare Skytte själv upplevt att 

han behöver. De bestämmer sig för att göra en bok med predikningar och reflekt-

ioner tillsammans, vilket ger Skytte ännu en möjlighet att samtala om och reflek-

tera över sin tro. Skytte ger uttryck för hur viktiga samtalen blir för honom då han 



 24 

beskriver hur dessa samtal gett honom möjligheten att ställa alla de frågor han så 

länge har behövt ställa. Frågorna rör sig kring de ämnen som rört sig i hans egna 

tankar; ”om tro och otro, om himmel och helvete, om synd och skam, om ont och 

gott, om bot och bättring, om allt.”(Skytte, 2008, s. 135-136). Snart upplever 

Skytte att han har kommit till ett stadie då han verkligen kan bekänna sig som 

kristen (Skytte, 2008, s. 116-124; s. 133-138; s. 193).  

   Skyttes fortsatta religiösa utveckling präglas främst av två av de huvudsakliga 

teman som har identifierats i texten, men alla fyra teman aktualiseras samtidigt i 

dessa. Skytte uttrycker i texten hur en konsekvens av hans nyvunna tro är att det 

gudomliga och vardagen smälter samman, och att han upplever sin gud i det lilla. 

Öppenheten gentemot mystika upplevelser och det Skytte kallar ”mirakel” får 

mycket utrymme i processen.  Texten innehåller skildringar av händelser som 

Skytte varit med om och som han ser som ett slags ”underverk”, exempelvis när 

han fick hjälp att sluta röka eller när han höll på att bli svårt sjuk på en resa men 

plötsligt tillfrisknade. Skytte skriver att ”[…] denna öppenhet mot det mirakulösa, 

det förunderliga, gör livet rikare och mer meningsfullt att leva”, vilket visar hur 

hans religiösa utveckling fått tydliga konsekvenser på hans perspektiv på livet och 

hans vilja att leva (Skytte, 2008, s. 188 -191). Inom detta tema återfinns också en 

skildring av en glädje som Skytte beskriver har sitt ursprung i hans nya tro. Det är 

en lågmäld glädje som Skytte kan känna inför exempelvis en god predikan, och 

han jämför denna glädje med känslan på en fullsatt läktare vid ett perfekt mål un-

der en fotbollsmatch. Skytte likställer dessa två upplevelser och beskriver hur att 

uppleva båda kan vara ”obeskrivligt vackert”, vilket visar på vilken plats tron tar i 

Skyttes liv, som en källa till glädje och beundran över något skönt. Skytte uttryck-

er inte att hans tro börjar ta denna plats istället för fotbollen, utan snarare jämsides 

den, vilket visar hur Skytte på grund av sin tro upplever sitt liv bli mer mångsidigt 

och med fler värdefulla glädje- och skönhetsupplevelser (Skytte, 2008, s. 177). 

   Det andra tema, som framträder starkast i skildringen av Skyttes omvändelse 

och hans reflektioner kring densamma är synden, som hänger tätt samman med 

konflikten mellan det goda och det onda i en människa samt temat som rör det att 

leva i tron. Genom hela texten redogörs för konflikter och motstridiga känslor 

som både bidrar till och försvårar Skyttes andliga utveckling, och ett ämne som 

ofta återkommer är utmaningen det innebär att leva i och enligt tron. Vid flera 

tillfällen är det händelser, tankar eller handlingar som inte går ihop med den tro 

Skytte är på väg mot eller vill vara på väg mot, men som förblir en del av honom 

och hans liv, som får honom att tvivla både på sig själv, på sin tro och på sin gud.  

   Men synden som genomgående tema i skildringen och reflektionen över synden 

leder också till att en konsekvens av Skyttes tro tydligt framkommer i texten. 

Skytte resonerar kring varför man inom kristendomen talar om synd, och varför 

det är viktigt för honom att göra sig själv medveten om sina synder. Under en vis-

telse i ett kloster i Italien gör han en förteckning över sina synder, och inser att 

synderna tycks vara omöjliga att komma ifrån. Han drar slutsatsen att en medve-

tenhet om sina egna synder är en förutsättning för att han ska kunna bli en bättre 

människa och kristen. Genom att fokusera på synden, menar han, vågar han er-

känna sin egen synd och be om förmågan att bryta med sina synder och förändra 

sig (Skytte, 2008, s. 148-150). Den kristna tron verkar för Göran Skytte alltså in-

nebära en möjlighet till självrannsakan och att omvärdera sitt liv och sina hand-

lingar så att han kan bli en ”bättre människa”. Istället för att som tidigare tvivla på 

sin tro vid mötet med synden, använder han tanken på synd och bot som ett verk-

tyg för att arbeta med sitt eget liv, sina värderingar och handlingar. 
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   När Skytte till sist känner att han verkligen kan bekänna sig som kristen efter 

den långa processen av sökande, tvivel, reflektion och samtal och ger ut boken 

med predikningar och reflektioner som han skapat tillsammans med en präst bör-

jar han också resa runt och föreläsa om sin andliga utveckling och omvändelse. 

Detta ger honom framförallt mer tid och möjlighet att reflektera över sin tro, sin 

utveckling och vem han är. 

   De konsekvenser som Skytte upplever att hans omvändelse haft på hans eget liv 

blir tydligast när han jämför sitt liv i strålkastarljuset som firad journalist med sitt 

nya liv i tron. Han beskriver hur det tidigare livet var grått och trist jämfört med 

livet som kristen, att ljuset han upplever idag är betydlig starkare än mediavärl-

dens strålkastarljus. Detta beror inte på att allting har blivit bra utan att han genom 

sin tro fått ”[…] ett annat förhållningssätt än tidigare” (Skytte, 2008, s. 175). 

Skytte räknar upp exempel på förändringar han menar att människor ofta vittnar 

om att den kristna tron ger en människas förhållningssätt till livet; det handlar om 

att känna att man inte bär allting själv, att man vet att man är älskad, att man har 

tillit till godheten och att man kan be (Skytte, 2008, s. 176). Dessa förhållningssätt 

uttrycks också i Skyttes skildring av sin egen andliga utveckling, liksom tanken på 

att man genom medvetenhet om synden kan bli en bättre människa. I fokus i 

skildringen ligger alltså tron och vägen mot tro som en del av en personlig ut-

veckling. Den andliga utvecklingen följer ingen rak linje, men kan ändå samman-

fattningsvis sägas grovt bestå av några få element som återkommer genom pro-

cessen och blir avgörande för dess gång. Dessa är sökandet, samtalet, tvivlet och 

självrannsakan, element kring vilka resonemanget kommer att utvecklas vidare i 

nästa del av analysen.  

 

Berättelse 2 

Ingela Agardhs skildring av sina religiösa upplevelser och sin väg mot att bli tro-

ende kristen, och att leva i sin tro, kan delas upp i två tidsperioder eller delar, med 

en avgörande skiljelinje mellan. Agardh formulerar själv hur det går att se dessa 

tidsperioder eller delar av hennes liv som olika liv; som ett gammalt och ett nytt 

liv, och hur hon behövde förlora sitt gamla liv helt för att hitta ett nytt (Agardh, 

2008, s. 80). 

   Det gamla livet, eller den första delen av Agardhs skildring, består av tre grund-

läggande beståndsdelar eller teman. Dessa är det andliga sökandet, yrkeslivet och 

sjukdomarna. Både det andliga sökandet och yrkesrollen som journalist ger enligt 

skildringen utrymme och motivation till funderingar och reflektioner kring både 

andliga frågor och frågor som rör företeelser och situationer i vardagen, i sam-

hället och hos mänskligheten i stort. Agardh resonerar kring politik och journali-

stikens villkor, men också kring varför andlighet får så lite utrymme i media och 

vad det innebär att vara människa med de svårigheter och rädslor som det kan 

innebära (Agardh, 2008, s. 48-54). Hon letar efter den gud som hon vill tro på, 

men som hon inte upplever sig möta på riktigt. När både hon och hennes man blir 

sjuka, Agardh i en cancer som först övervinns men sedan kommer tillbaka, inten-

sifieras också hennes tankar om andlighet, moral och döden, men fortfarande är 

hon i ett stadie av sökande och har inte funnit det hon letar efter(Agardh, 2008, s. 

44-45; s.73).  

   Skiljelinjen mellan de två olika tidsperioderna eller liven i texten är snarare än 

en tydlig gräns ytterligare en fas av skildringen, ett mellanliggande och avgörande 

mellanspel som börjar med att Agardh hamnar i en depression. Depressionen tar 

sig både fysiska och psykiska uttryck, och Agardh börjar fundera över ondska 
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som idé och företeelse, och hur mycket ondska det finns i henne själv, tankar som 

skrämmer henne djupt. Hon känner sig otillräcklig och livet börjar verka menings-

löst, och ångesten är hennes ständiga följeslagare. Samtidigt fortsätter hon sitt 

andliga sökande, samtalar med troende människor och vänner, och försöker förstå 

och tolka sitt eget liv och sin situation utifrån kristendomen och bibelberättelserna 

om Jesu lidande. Då sker det avgörande, att Agardh upplever hur Jesus kommer 

till henne och säger åt henne att hon inte behöver förstå. Dessa ord blir förlösande 

för Agardh, och markerar inträdet i den andra tidsperioden eller det andra livet, 

skildringens andra del (Agardh, 2008, s. 65-80).   

   I denna andra del av texten är det stora temat att leva i tro och vad tro kan ge 

och göra för en människa. Den stora händelsen, den religiösa upplevelsen som 

innebar att Agardh kom till tro, relateras till ett reflekterande och omformulerande 

av Agardhs värderingar och perspektiv på livet. Reflektionerna och värderingarna 

rör medmänsklighet och kärlek, att få uppleva att man duger som man är inför sin 

gud, men även lidande och döden. Den religiösa upplevelsen tycks ha gett Agardh 

ett nytt verktyg för tolkning av och reflektion över det hon ser, upplever och mö-

ter i livet, både i sitt eget liv och inför andra. Som en grundbotten, både för den 

religiösa upplevelsen och för de reflektioner och insikter som Agardh fick efteråt, 

ligger hennes upplevelser som skildrades i textens första del, som ytterst kan 

sammanfattas i de tre temana det andliga sökandet, yrkeslivet och sjukdomarna. 

Tankarna och ämnena för dessa reflektioner är desamma, men det blir tydligt att 

Agardh tolkar och hanterar tankarna och de situationer som de uppkommer ut 

annorlunda: 

 
Undermin flygräddaperiod bad jag: ’Gud, låt inte planet störta’” I dag ber jag: 

’Gud, låt mig dö med värdighet.’ Förr ville jag att alla skulle älska just mig. I 

dag tackar jag Gud för att jag har en man, en dotter och en god vän att älska. 

Perspektivet har blivit annorlunda. Jag, som alltid ville lägga mig i allting, har 

också lärt mig att släppa kontrollen. Jag behöver inte styra och ställa i alla sam-

manhang, från moral till hur bordet ska dukas (Agardh, 2008, s. 87). 

 

I detta stycke framkommer två viktiga förändringar som Agardh upplever efter sin 

religiösa upplevelse, att hon kommit till tro. Den första handlar om kärleken; att 

hon istället för att vilja bli älskad ser värdet i att få älska. Senare i texten resonerar 

Agardh också kring kärlek som delaktighet, att våga dela sin svaghet och sorg och 

”göra sig besvär för andra människor”, som hon menar är en viktig del av den 

kristna vardagen. Detta är en tydlig konsekvens av hennes religiösa upplevelse, 

som på ett sätt bottnar i hennes tidigare tankar om lidande och människors rädslor 

(Agardh, 2008, s. 92).    

   Den andra förändringen som framkommer uttrycks i styckets två sista meningar, 

och innebär att Agardh upplever sig kunna släppa kontrollen. I en del av texten 

beskriver hon hur hon under en större del av sitt liv varit en sådan människa som 

alltid vill ha det på sitt sätt, som styr och ställer och begär mycket. Efter att hon 

kom till sin tro, beskriver Agardh, har hon vunnit ett ”mod att ta bort begäret” 

(Agardh, 2008, s. 98). Detta kan relateras både till Agardhs nya perspektiv på kär-

lek, och hennes minskade behov av kontroll. Hon kan inte längre begära att bli 

omtyckt och älskad, utan känner sig tacksam för det hon har och ser, och även att 

andra människor kan bli älskade. Hon beskriver hur hon talar till sin gud och 

överlämnar mycket i denna guds händer; med andra ord gör hennes tro det möjligt 

för henne att släppa lite av kontrollen. Detta kan också relateras till Agardhs be-

skrivning av hur hon ser sin tro som något som ger henne känslan av att duga som 
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hon är, älskad oavsett allt, och hon uttrycker också hur tron för henne skapar en 

ökad medmänsklighet (Agardh, 2008, s. 101-113). I berättelsen skildras också hur 

Agardh efter och genom sina upplevelser omvärderar vad som är viktigt i livet 

och börjar ifrågasätta många värden i samhället. Hon skriver om strävan efter per-

fektion: 

 
Vi ska vara så lyckade i Sverige, i allt, hela tiden. Massmedia bidrar till den 

missuppfattningen. Jag vill säga att man kan ha en halvlyckad hustru, Sveriges 

sämsta telefonavtal, och dyr oljeledning och ha det ganska bra ändå. Vi måste 

inte klara av allt. Vi kan inte klara allt (Agardh, 2008, s. 106).  

 

Hon kritiserar hur samhället ser ut, att människor måste inrätta sig efter ett möns-

ter och en norm, och hoppas på att fler ska våga erkänna sina svagheter för att 

därmed bli starkare; ”Kanske kan insikten om våra tillkortakommanden göra att vi 

ser våra tillgångar”, skriver hon bland annat (Agardh, 2008, s. 106-107). Med 

andra ord ser Agardh konkreta konsekvenser av sin tro som går från reflektion till 

handling och speglas i vardagen som troende, i hennes perspektiv på livet och sin 

syn på sig själv. 

   Den sista delen av skildringen präglas till stor del även av reflektioner kring 

döden, då Agardh för tredje gången drabbats av cancer som denna gång är obotlig. 

När boken skrivs vet hon inte hur lång tid hon har kvar att leva. I dessa reflektion-

er blir den nya trons konsekvenser för Agardh mycket tydliga. Hon skriver:  

 
Och – jag är inte rädd. I och med frälsningen försvann all rädsla. Inte är jag rädd 

att bli överfallen och mördad, det går nog ganska fort om det händer. Inte är jag 

rädd för döden, jag är övertygad om att Jesus Kristus står på andra sidan floden 

med en hjälpande hand, och den övertygelsen finns också när Gud annars känns 

avlägsen. […] Inte är jag rädd för människor längre. Tiden på tv väckte min 

skepsis mot människor som ville ha mycket eller som kom med hot. Numera ser 

jag människor i ögonen med glädje (Agardh, 2008, s. 114).  

 

Samtidigt väcker sjukdomen och närheten till döden hos Agardh frågor kring vad 

hon mer kommer att hinna göra i sitt liv, framför allt i relation till hennes tankar 

kring att leva ett liv i tro. Genom sin tro, beskriver Agardh, behöver hon inte 

känna rädsla eller otrygghet när hon står i dödens närhet, men just när det gäller 

att leva ett kristet liv beskriver Agardh vissa våndor och utmaningar, både utifrån 

utgångspunkten att hon snart kommer att dö och att hon kommer att leva i många 

år till. Hon anser att hon inte har gjort vad hon kunnat i sitt liv, och rannsakar sig 

själv, både i sitt förflutna och den hon är när boken skrivs, och varför hon levt 

som hon levt och gjort de val hon gjort. Hon känner sig otillräckligt, och även om 

döden innebär slutet beskriver Agardh hur hon på ett sätt vant sig vid tanken på att 

döden är nära, och att hon inte är säker på att hon skulle klara av att leva i många 

år till (Agardh, 2008, s. 116-117):  

 
Jag ska ju vara Ingela och inte någon annan. Men jag borde vara mer Ingela, mer 

riktig. Leva ett liv i Kristus och på så vis sprida Guds kärlek. Detta är en av de 

saker som skrämmer mig när jag tänker på möjligheten av ett mirakel. Tänk om 

cancern försvinner och jag lever i 30 år till? Orkar jag leva det liv jag 

vill?(Agardh, 2008, s. 117).  

 

Detta tydliggör det tema som är genomgående i Agardhs skildring, och som hand-

lar om människans svaghet och ofullkomlighet. Även om Agardh menar sig ha 

insett att en människa inte behöver sträva efter att vara perfekt, och att hon enligt 
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sin tro är älskad av sin gud oavsett vad, finns självtvivlet och känslan av att vara 

ofullkomlig där. 

   De huvudsakliga konsekvenserna som de skildrade upplevelserna haft för 

Agardh tycks dock vara hennes egen tillförsikt och glädje inför livet och andra 

människor. Hon beskriver hur hon inte upplever rädsla, och hur hon ser vad som 

kommer ske med henne som ett beslut som ligger hos den gud hon tror på. Tron 

blir relevant i det vardagliga livet, exempelvis i relation till den cancer som var 

Agardhs vardag, och hon beskriver hur det tron gett henne är ”ett nytt fundament” 

som gjort livet annorlunda (Agardh, 2008, s. 121). Det går en tydlig linje mellan 

skildringens första del och de teman som aktualiserades i den, och den andra de-

len, efter den religiösa upplevelse då Agardh kom till tro. Denna består i att, som 

Agardh uttryckt det, tron gav henne ett nytt fundament, nya perspektiv; hon levde 

samma liv som förut, men levde det i sin tro. 

 

Berättelse 3 

I Anders Borgs skildring av sin religiositet framkommer två huvudsakliga teman 

som både utgör orsaker till hans religiositet och konsekvenserna av den tro som 

han beskriver. Dessa genomgående teman, som utgör skildringens två ben, är dels 

tryggheten som Borg uttrycker att hans tro ger, och dels de värderingar som han 

ser som inbyggda i den kristna tron som han sökt sig till. 

   Texterna innehåller begränsade skildringar av vad som ledde fram till att Anders 

Borg blev kristen, efter att ha gått ur Svenska kyrkan som 18-åring och alltid defi-

nierat sig som ateist, men det framgår att det var händelser i hans familj som fick 

honom att börja närma sig sina religiösa funderingar ("Skavlan", SVT, 2012-03-

22). 

   Borg uttrycker, när han får frågan om han minns när han bad för första gången, 

att han ”skickar en tanke till Gud i svåra situationer”. Han motiverar i samband 

med detta sin tro som en logisk följd av att be till en högre makt i dessa svåra situ-

ationer, genom att resonera kring om det är möjligt att be i en stund för att i nästa 

stund hävda att man inte tror. Borgs slutsats är att det inte är möjligt att vända sig 

till en gud och söka trygghet och kärlek i denna tro, men sedan inte stå för det. 

Denna formulering, ”att om man gör det [ber, förf. anm.] så får man väl på nåt sätt 

stå för det också”, indikerar att Borgs religiositet bygger på ett personligt resone-

rande och att han konfronterat sig själv med sina sanningar och värderingar 

("Skavlan", SVT, 2012-03-22). Borg har gått från att vara ateist, via att genom 

mötet med svåra situationer och händelser i sin familj börja be, till att konfrontera 

sin relation till den högre makt han vänder sig till i svåra situationer. Genom detta 

har han kommit fram till att hans egen handlingssätt är ett tecken på att han tror, 

och att han då måste stå för sin tro i alla stunder.  

   Anders Borg är tydlig med att hans nya religiositet inte kom genom ”en fräls-

ningsupplevelse”, utan att hans tro i mycket är ett resultat av resonemang och fun-

deringar från hans egen sida ("Skavlan", SVT, 2012-03-22). I dessa resonemang 

blir de två teman som är genomgående i texterna tydliga, och dessa är också tätt 

sammankopplade med de konsekvenser av sin religiositet som Borg ger uttryck 

för. Det framkommer att Borg ser de kristna värderingarna som relevanta både 

privat och i hans politiska arbete. I intervjun med Kyrkans tidning säger han:  

 
Den kristna tron är viktig för att jag ska kunna känna en trygghet i tillvaron, att 

jag i grund och botten känner att det finns en mening i tillvaron. Att det finns en 

mening med mitt eget liv, och med mina nära och käras liv, att kunna hoppas att 

mina barn ska få en bra tillvaro (Lundberg, 2011).  
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Tryggheten som Borg uttrycker att hans tro ger återkommer han till genom skild-

ringarna. Denna trygghet har att göra med att ha något att vända sig till, vilket 

framkommer i resonemanget om att be, och att känna att det finns en mening i 

livet, men också om de värderingar han ser som grundläggande beståndsdelar av 

den kristna tron. Borg återkommer i skildringen till det kristna ”kärleksbudskap-

et”, och uttrycker hur en viktig utgångspunkt för honom är ”att vi ska acceptera att 

människor gör fel och att vi förlåter varandra” ("Skavlan", SVT, 2012-03-22). 

Han beskriver också hur det som han ser som grundläggande värderingar som 

ligger rotade i den kristna tron ger honom en känsla av ”vardagstrygghet”. Det 

handlar om  

 
kärleksbudskapet, om förlåtelsen, att misstag kan göras, att man på nåt sätt ac-

cepterar varandra och gör sitt bästa och tar ansvar för, för våra mänskliga relat-

ioner […]("Skavlan", SVT, 2012-03-22).  

 

I detta resonemang skapas i skildringen också en övergång mellan orsakerna till 

Borgs tro och konsekvenserna av densamma. Genom sina formuleringar gör Borg 

det tydligt att de värderingar han ser som grundläggande kristna värderingar också 

är hans värderingar, och att det är enligt dessa värderingar han försöker leva. 

Dessa värderingar kan också tolkas som de huvudsakliga konsekvenserna av de 

religiösa upplevelser Borg beskriver; Borg uttrycker hur han inte läser Bibeln eller 

går särskilt ofta i kyrkan, utan att det är just den trygghet som kommer genom de 

medmänskliga värderingar han beskriver som är grundpelaren i hans tro 

("Skavlan", SVT, 2012-03-22). 

   Sammanfattningsvis går det att skönja en utvecklingsgång i Anders Borgs skild-

ring av sin religiositet, som kommer att återkomma i nästa del av analysen. Denna 

utveckling går från personliga upplevelser – ”svåra situationer” och händelser 

inom familjen –, genom ett oreflekterat bearbetande av dessa situationer – att be 

men samtidigt kalla sig ateist -, till funderingar och reflektioner kring vad det 

egentligen innebär att be, vilket i sin tur leder till ett ställningstagande för den 

egna religiositeten. Det sista steget i denna utvecklingsgång är de konsekvenser 

för värderingar och syn på livet och medmänniskor som skildras som en grund-

läggande del av denna religiositet.  

4.2. Analys 

I följande del av analysen kommer materialet att analyseras med hjälp av den mo-

dell som har presenterats i metodavsnittet (se Figur 3:2). I analyserna tolkas de 

centrala teman och händelser som identifierats i berättelserna i den första delen av 

analysen genom de teoretiska begrepp som utgör denna modell.  

 

Teoretisk analys av berättelse 1 

I den första delen av analysen identifierades fyra teman, sökandet, samtalet, tviv-

let och självrannsakan, som driver Göran Skyttes andliga utveckling och åter-

kommer genom den process som skildras. Skyttes sökande utgörs till stor del av 

det som inom Owe Wikströms modell av fyra dimensioner av själavård placeras 

inom besinningsdimensionen, och besinningen, den fördjupade reflektionen över 

upplevelser, sker främst genom Skyttes samtal tillsammans med andra. Dessa 

samtal kan till viss del förstås genom Wikströms omsorgsdimension, då Skytte 

skildrar flera vardagliga och reflekterande samtal tillsammans med vänner, men 
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eftersom samtalen ofta fördjupas och rör sig kring livsfrågor och andliga frågor är 

det genom besinningens dimension som dessa samtal främst förstås (Wikström, 

1999, s. 207-209, s. 209-211). Den besinning som framför allt dessa samtal utgör, 

och sedan tvivlet och självrannsakan som kommer ur den, leder i skildringen till 

det som i Wikströms själavårdmodell kallas för tolkningen. Genom sin process 

utvecklar Skytte en ny, religiös tolkningsram för sin förståelse av allting som sker, 

ett tolkningsmönster som enligt Skytte talar om att det finns något större än ho-

nom själv. Berättelsen kan tolkas som att Skytte söker ett sätt att förstå världen på, 

att göra händelser, känslor och upplevelser begripliga genom, och finner detta 

genom en process av besinning och av tolkning enligt en religiös tolkningsram 

som han har utvunnit genom denna besinning (Wikström, 1999, s. 207-209, s. 

221, s. 223-224). 

   Utvecklingen i berättelsen utgår från Skyttes sökande, en medvetenhet om en 

känsla av att någonting fattas. Upplevelserna som skildras rör sig främst inom det 

som Wikströms modell för själavård kallar för gränsens teman, och i skildringen 

framgår att Skyttes sökande som vuxen inleddes i samband med hans psykiska 

sammanbrott som hade att göra med den dubbla identitet som han upplevde sig 

ha. Hans andliga sökande och reflektioner tycks dock inte vara reaktioner enbart 

på detta sammanbrott, utan även en del av Skyttes vidare funderingar kring svåra 

livsfrågor, det egna ansvaret samt en djup självrannsakan, funderingar som även 

de kan placeras inom gränsens teman. Även om det kan tolkas som att samman-

brottet utlöste sökandet verkar det redan innan ha funnits en längtan efter andlig-

het hos Skytte, och konsekvenserna av sammanbrottet skildras inte som en ome-

delbar omvändelse eller insikt utan snarare en händelse i en väv av funderingar 

och frågor som ledde honom in i ett aktivt, andligt sökande (Wikström, 1999, s. 

216).   

   Att besinningen i Skyttes skildring till så stor del utgörs av samtal kan förstås 

genom den aspekt av en livsinventering som van Deurzen beskriver som ett klar-

läggande av personliga resurser. Skytte identifierar och använder sina personliga 

resurser, som består av hans arbete som journalist och hans förmåga att ställa frå-

gor, i sitt andliga sökande. Hans arbete som journalist med ett eget tv-program ger 

honom möjlighet att styra sitt arbete så att han får tillfälle att samtala om andliga 

frågor med insatta personer, men han tar också tillfällen till privata samtal. När 

han ställer frågor till den präst som han skriver en bok tillsammans med är det inte 

bara journalisten Skytte som arbetar utan även privatpersonen, och han uttrycker 

hur hans arbete lärt honom att inte vara rädd för att ställa enkla och ”dumma” frå-

gor. Han jämför den goda frågan med den goda bönen: ”enkel, kort, rakt på sak, 

orädd, sanningssökande”, vilket liksom fotbollsliknelsen som presenterades i ana-

lysens första del också visar hur hans växande tro börjar färga av sig och påverka 

andra områden av hans liv och vice versa. Dessa personliga resurser som han tar 

tillvara i sina samtal är mycket viktiga i den utveckling som skildras eftersom det 

ger honom möjlighet att gå på djupet i sitt sökande och utnyttja samtalen för att 

lära sig mer om den tro han är på väg mot (van Deurzen, 1998, s.182).  

   Sökandet och samtalet som en del av det aktiva, andliga sökandet leder Skytte in 

i tvivel och självrannsakan, som även de utgör viktiga beståndsdelar i Skyttes 

skildring. I denna del av skildringen befinner sig den process Skytte genomgår i 

den tredje av Wikströms själavårdsdimensioner, tolkningen. Skytte beskriver hur 

en del av den andliga process som han är inne i innebär att han börjar se mönster i 

allt som sker. Detta mönster utgår från en tolkning som Skytte gör av händelser 

och upplevelser, enligt hans nya, kristna tro; skildringen visar alltså hur Skytte tar 
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till kristendomens förklaringsmodeller och börjar tolka allting enligt utgångspunk-

ten att det finns någonting som är större än honom och som styr alla skeenden 

(Wikström, 1999, s. 221-224). Som en del av hans självrannsakan leder denna nya 

tolkningsram in Skytte i det som van Deurzen benämner som ett klarläggande av 

antaganden, då Skytte genom sin självrannsakan reflekterar över och omformule-

rar sina tidigare antaganden (van Deurzen, 1998, s. 152-155). Utifrån sin nya, re-

ligiösa tolkningsram börjar Skytte se mönster i sådant som han tidigare såg som 

sammanträffanden. Hans tidigare antagande var att allting som skedde berodde på 

slumpen, turen eller hans egen förmåga, men i och med sin andliga utveckling har 

han omvärderat dessa antaganden och ser ett mönster i alla händelser. I detta 

skede av berättelsen börjar Skytte alltså tolka alla sina upplevelser utifrån ett reli-

giöst tolkningsmönster som gör att han måste omformulera sina tidigare antagan-

den om verkligheten. Han beskriver sin läsning av Bibeln och teologisk litteratur 

som en nyckel till detta nya verktyg för tolkning för att ”börja förstå tillvaron på 

ett nytt och annorlunda sätt”, men det är också möjligt att se hur de samtal Skytte 

haft tillsammans med präster och andra troende också gett honom delar av detta 

verktyg (Skytte, 2008, s. 158-161).  

   Även det tvivel och de svårigheter Skytte möter tolkar han in i en kristen tolk-

ningstradition och teologi. När han hamnar i en period av tvivel som får honom att 

ifrågasätta hela sin tro beskriver han denna period som ”natten”, ett stadium i ett 

inom kristendomen välkänt och väl beskrivet mönster för andlig utveckling och 

omvändelse. Natten är den andliga torkan, en period då den troende upplever att 

dennes gud kanske ändå inte finns och hamnar i ett tröstlöst, andligt mörker. 

Skytte vet att natten inom kristen teologi har ett positivt syfte, att öka den reli-

giösa övertygelsen, men han fruktar ändå natten och vad den ska göra med ho-

nom, och vill egentligen inte alls hamna i den (Skytte, 2008, s. 116). Skytte tolkar 

alltså in sina upplevelser, som tycks handla om de svårigheter i att komma till tro 

som han upplever, i en kristen tradition och teologi för att kunna förstå dem. Efter 

denna ”natt” beskriver Skytte hur han kommer till en andlig vändpunkt, vilken 

består i att han möter just den präst med vilken han senare har sina viktiga samtal. 

Natten kan tolkas som att Skytte fortfarande inte fullkomligt öppnat sig för den tro 

han själv söker efter, men att han ändå är medveten om att det är ett nödvändigt 

steg. Det han saknar är de verktyg för att tolka och förstå tillvaron som han senare 

i processen får, och som gör det möjligt för honom att släppa taget om den kon-

troll han krampaktigt håller fast vid när han önskar få slippa den andliga ”natten” 

och fruktar vilka konsekvenser den kommer att ha för honom.  

   Utifrån Wikströms fjärde dimension, fördjupningsdimensionen, och aspekten av 

denna dimension som utgörs av medel för andlig fördjupning är det möjligt att 

visa hur Skytte, när han genom sin växande tro får verktyg för att tolka sin till-

varo, också finner andra medel genom vilka hans tro fördjupas. Dessa medel är 

framför allt bön och stillhet, vilket visar sig exempelvis när Skytte åker till ett 

kloster i Italien där han gör förteckningen över vilka synder han begår under en 

dag. Vid ett annat tillfälle redogör Skytte för hur han utför ambulandobönen som 

Wikström beskriver som ett medel i sin modell, det vill säga en bön som utförs 

medan den bedjande går. Skyttes bön präglas av tacksamhet och bön för andra 

människor samt honom själv, vilket visar att han nu tolkar sin tillvaro som utanför 

hans egen kontroll då hans gamla antaganden om att allting styrs av slump eller 

skicklighet har luckrats upp. Istället vänds hans tacksamhet mot det Wikström 

kallar den Andre, en aktiv Annan i form av en högre makt som ingriper i världen, 
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och som Skytte därför upplever det som nödvändigt att tacka och överlämna sig åt 

(Skytte, 2008, s. 145-146; Wikström, 1999, s. 246-251). 

   Denna process visar hur Skytte genom en besinning över sina upplevelser, 

främst genom samtal med andra, får verktyg för att genom självrannsakan omfor-

mulera sina antaganden och föra in sina upplevelser i en ny tolkningsram. Denna 

nya tolkningsram innebär att han förstår sina upplevelser enligt tron på att det 

finns en högre makt som står över människan, och att ingenting sker på grund av 

slumpen utan enligt ett gudomligt mönster. Skyttes nya tolkningsram utformar det 

som Wikström inom fördjupningsdimensionen kallar för vägen, i vilken de prak-

tiska konsekvenserna av tron framkommer (Wikström 1999, s. 250-251). Skytte 

uttrycker hur han genom sin nya, religiösa tolkningsram reflekterar över synden 

på ett nytt sätt, och nu förstår begrundan över synden som ett verktyg för att bli en 

bättre människa. Skildringen visar hur Skytte genom sin nya, religiösa tolknings-

ram börjar följa den väg som finns inom denna tolkningsram, och hur detta där-

med får konsekvenser för hans moraliska medvetenhet. Den nya tolkningsramen 

får även konsekvenser för Skyttes känsla inför världen och livet, vilket uttrycks 

genom hans tacksamhet och hans känsla av att livet är meningsfullt att leva. Detta 

kan relateras till det psykiska sammanbrott som skildrats tidigare i texten, då 

Skytte i flera aspekter upplevde livet som svårt och hopplöst och möjligtvis inte 

värt att leva. Den nya tolkningsram Skytte utvunnit genom sina uppleveser ger 

honom däremot en ny känsla av mening eftersom han anar något större än honom 

själv i allting, och därmed kan han släppa kontrollen och begripliggöra även de 

mest svårbegripliga händelser (Wikström 1999, s. 250-251).  

 

Teoretisk analys av berättelse 2 

Skildringen av Ingela Agardhs religiösa upplevelse, då hon blev kristen, inleds i 

berättelsens första del av upplevelser inom det som Wikström i sin själavårdsmo-

dell kallar för gränsens teman. Till dessa upplevelser inom gränsens teman hör 

den cancer och den depression som Agardh drabbas av och som ställer henne in-

för tankar om framför allt ondska och döden, men som också blir avgörande för 

det andliga sökande som hon redan befinner sig i (Wikström, 1999, s. 216-220). 

Dessa upplevelser inom gränsens teman åtföljs av en upplevelse inom det Wik-

ström benämner intensitetens teman, den avgörande händelsen i Agardhs skild-

ring, då hon får känslan av en gudomlig närvaro och upplever att Jesus kommer 

till henne och talar till henne (Wikström, 1999, s. 212-215).  

   Upplevelserna inom gränsens teman återfinns alltså framför allt innan denna 

avgörande upplevelse inom intensitetens teman, vilket visar hur de olika upplevel-

serna har olika funktioner i Agardhs berättelse. Gränsupplevelserna ställer henne 

inför svåra livsfrågor, oro och rädsla, och ökar hennes önskan att finna en tro. 

Upplevelsen inom intensitetens tema består i just en stark religiös upplevelse vars 

direkta konsekvens är att Agardh kommer till tro. Denna intensiva upplevelse får 

denna funktion eller konsekvens genom att Agardh i denna del av utvecklingen 

utför den tolkning av sin upplevelse som utgör den tredje dimensionen av Wik-

ströms modell. Agardh tolkar sin upplevelse som att det är kristendomens Kris-

tusgestalt som hon fått uppleva och att hon har funnit kristendomens gud (Wik-

ström, 1999, s. 221).  

   Agardhs tolkning av sina upplevelser inom en kristen tolkningsram leder henne 

till en besinning över upplevelserna, som liksom Wikström beskriver i sin modell 

handlar om en djup reflektion över det upplevda. Besinningen sker i Agardhs 

skildring till stor del genom samtal tillsammans med andra över andliga frågor, 
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men det går också att se hur denna besinning pågått under en längre tid i hennes 

liv i form av funderingar och samtal som varit mycket viktiga för henne för hen-

nes andliga sökande (Wikström, 1999, s. 209-211). Den stora skillnaden mellan 

berättelsens första och andra del är att besinningen i den andra delen sker efter och 

över den intensiva upplevelse som fick Agardh att komma till tro. Av skildringen 

framgår att ett samtal Agardh hade tillsammans med en arbetskamrat som var 

pingstvän utgjorde en viktig orsak till att hon började läsa Bibeln. Att Agardh se-

nare använt sin bibelläsning som ett medel för att fördjupa sin tro, och försökt 

förstå och tolka sina egna upplevelser bland annat utifrån bibelberättelser visar 

hur väsentligt detta samtal var för henne och för hur hon senare kom att tolka sina 

upplevelser både inom gränsens och inom intensitetens teman (Agardh, 2008, s. 

73; Wikström, 1999, s. 247-248).   

   Genom besinningen inför sina upplevelser tvingas Agardh utföra det som van 

Deurzen kallar för ett klarläggande av antaganden och av värden, då Agardh i 

ljuset av sin nya tro måste omvärdera sina värden och omformulera flera tidigare 

antaganden. Hon blir mer kritisk till sig själv och sina handlingar och reflekterar 

över varför hon gjort som hon gjort tidigare, exempelvis när hon ber om ”mod att 

ta bort begäret” och börjar känna att hon kan släppa lite av sitt tidigare kontrollbe-

hov. De antaganden som framkommer i berättelsen rör sig främst kring det van 

Deurzen benämner den sociala världen och privatvärlden, och handlar till stor om 

Agardhs personliga antaganden om sin egen person och sitt eget liv, exempelvis 

att hon måste blir älskad och omtyckt och att hon alltid måste ha kontroll över 

allting. Tidigare har Agardh inte ifrågasätt dessa antaganden, utan sett dem som 

självklara och förstått sitt liv utifrån dem (van Deurzen 1998, s. 121-145, s. 152-

155).  

   Skildringen av hur Agardh omvärderar vad som är viktigt i livet och vilka vär-

den som styr i samhället, exempelvis hennes resonemang kring strävan efter per-

fektion, visar hur hon efter sina upplevelser och besinningen över dessa får nya 

värderingar och verktyg för att leva sitt liv som inte rör sig enbart i det andliga 

och privata området utan i hög grad påverkar hennes syn på människan och sam-

hället. Kring samma tema som hennes kritik över samhälle, likformighet och kra-

ven på att verka stark när att erkänna sin svaghet kanske skulle göra en människa 

starkare rör sig hennes nya insikt om alla människors lika värde, som hon beskri-

ver hur hon borde förstått tidigare men som slår henne som en plötslig förklaring 

(Agardh, 2008, s. 84; van Deurzen, 1998, s. 169-172).  Allt detta bottnar dock i 

den tro som hon har funnit, och i vissheten om att hon i sin guds ögon duger som 

hon är som hennes tro gett henne. Med andra ord identifierar och kritiserar hon 

tidigare icke genomreflekterade antaganden och värden kring samhället och män-

niskan, både sina egna och samhälleliga antaganden och värden, utifrån sin tro, 

som utgör hennes nya tolkningsram. På detta sätt leder besinningen i berättelsens 

andra del till att den nya kristna tron ger Agardh nya verktyg för att tolka och för-

stå sina upplevelser och känslor, men också en känsla av ökad trygghet och en 

förhöjd känsla inför livet. Därmed får den intensiva upplevelsen för Agardh kon-

sekvenser för det som Wikström kallar de inre grundvalarna, genom att hon får en 

ny referensram att förstå och leva sitt liv utifrån (Wikström, 1999, s. 213) 

   Genom besinningen över sina upplevelser och inträdet i fördjupningsdimension-

en av Wikströms modell, då individen börjar leva enligt sina nya lärdomar och 

erfarenheter, klarlägger och aktualiserar Agardh också det van Deurzen benämner 

personliga resurser, det vill säga de resurser en individ har möjlighet att använda 

sig av för att kunna leva sitt liv enligt sina nya värden och existentiella referens-
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ramar (van Deurzen, 1998, s. 182). Dessa personliga resurser klarläggs genom den 

reflektion kring att leva sitt liv i den kristna tron som en stor del av Agardhs skild-

ring består av, och de svårigheter som möter den som vill leva detta liv. När 

Agardh kommer till sin insikt om alla människors lika värde reflekterar hon ex-

empelvis kring svårigheten att föra ut insikt i handling, och skriver: ”Jag kan inte 

omsätta det i handling varje dag, men jag vet.” (Agardh, 2008, s. 84). Agardhs 

personliga resurser handlar alltså delvis om konkreta handlingar och sätt att föra 

ut sin tro i sitt agerande, och hon upptäcker snart att ”teori är lättare än praktik” 

(Agardh, 2008, s.113). Men i Agardhs fall handlar hennes personliga resurser 

också om tid, det vill säga tiden som hon har kvar att leva. Hon funderar över om 

hon kommer kunna leva ett liv i sin tro om hon får leva många år till, och om hon 

verkligen gjort vad hon kan med de år hon fått. Tidsaspekten av de personliga 

resurser som Agardh aktualiserar i sin skildring visar på den känsla av otillräck-

lighet som hon kämpar med. Det kan tolkas som att det är just ur dessa känslor av 

tvivel och svaghet som hennes tro föds och får en funktion i hennes liv. Det är ur 

de gränsupplevelser som kan beskrivas som präglade av svaghet, då hon var de-

primerad och sjuk, som hon kommer till tro, och att den avgörande upplevelsen 

för Agardh består i att hon upplever hur Jesus kommer till henne och säger att hon 

inte behöver förstå är en nyckel till detta. Agardhs tro handlar om att ur sin svag-

het utvinna sin styrka, att acceptera sin ofullkomlighet och att man ibland inte 

måste förstå allting. Den process som Agardhs andliga utveckling ytterst består av 

innebär alltså att genom besinningen komma till ro med sina svagheter och accep-

tera sig själv, och de konsekvenser av hennes upplevelser som skildras utgår alla 

från denna process. Tillsammans utgör dessa konsekvenser den existentiella refe-

rensram som Agardh uttrycker det som sitt mål att leva enligt, och de existentiella 

verktyg som hon använder för att nå sitt mål.  

  

Teoretisk analys av berättelse 3 

Utvecklingen som identifierades i den första delen av analysen visar att Anders 

Borgs skildring börjar med upplevelser som kan placeras inom det Wikström kal-

lar gränsens teman. Borg beskriver att det var händelser i hans familj som fick 

honom att börja fundera över sin tro, och att han beskriver hur han inför svåra 

situationer ”skickar en tanke till Gud” kan tolkas som att det var just inför sådana 

svåra situationer som hans religiösa funderingar väcktes ("Skavlan", SVT, 2012-

03-22; Wikström, 1999, s. 216). 

   Beslutet att bli kristen, eller insikten om att han är kristen, kan ses som en kon-

sekvens, men också en del av en besinning över dessa gränsupplevelser. Genom 

besinningen över upplevelserna inom gränsens teman blir Borg medveten om hur 

han reagerar inför dessa upplevelser; de konsekvenser som framkommer i skild-

ringen är en följd av hur Borg till en början spontant reagerat inför dem. Besin-

ningen över upplevelserna består i att Borg reflekterar över vad det innebär att 

möta de svåra situationer och händelser som han kortfattat berättar om i skildring-

en, och reagera genom att be.  

   Denna besinning leder hos Borg till det van Deurzen inom en livsinventering 

benämner som ett klarläggande av antaganden och av värden. I Borgs fall utgörs 

detta av en reflektion över och omtolkning av antaganden samt att han identifierar 

och fastställer sina värden, vilket mynnar ut i att han börjar bekänna sig som kris-

ten. Genom att dra slutsatsen att det inte är möjligt att be till en gud eller annan 

högre makt och samtidigt vara ateist, eller inte ”stå för det” som han uttrycker det, 

konfronterar Borg sig själv med sina egna antaganden och värden, och blir 
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tvungen att formulera och tolka om dem (van Deurzen, 1998, s. 152-155, s. s. 

168-172).  

    Det egna antagande som Borg ställs inför och måste omtolka hör till idealvärl-

den så som detta begrepp beskrivs hos van Deurzen, och innebär att det inte finns 

någon gud eller högre makt (van Deurzen, 1998, s. 145). Det framgår inte av 

skildringen om Borg ansåg sin ateism vara sann utan att ifrågasätta det, det vill 

säga om det var ett oreflekterat antagande från hans sida, men det var ett anta-

gande som i hög grad hade att göra med vad han ansåg vara verkligt respektive 

overkligt. Upplevelserna inom gränsens teman samt besinningen över dem inne-

bar att Borg blev tvungen att omtolka detta antagande, och bli kristen, eftersom 

hans egna handlingar inte stämde överens med hans antagande. I Borgs berättelse 

förekommer en tydlig reflektion över antaganden, som består i att han börjar se 

sitt ansvar i relation till sina handlingar, det vill säga att han ber till en högre makt 

trots att han kallar sig ateist. Genom att identifiera denna diskrepans mellan anta-

gande och handling och därefter omtolka sina antaganden, kan Borg ta kontroll 

över sina upplevelser och antaganden om världen och få en identitet – kristen – 

och en ny tolkningsram där hans antaganden och handlingar stämmer överens 

med varandra (van Deurzen, 1998, s. 152-155). 

   Denna överensstämmelse i den nya trosidentiteten återfinns också i de värden 

och värderingar som kan identifieras i skildringen, och det klarläggande av värden 

som förekommer. Anders Borgs skildring kan tolkas som att han redan från början 

hade värderingar och ett värdesystem, som han inser stämmer bra överens med de 

värden och värderingar som han upplever finns inom kristendomen. Eftersom han 

uttrycker så starkt att han tycker att de kristna värderingarna är viktiga är det rim-

ligt att anta att den religiösa upplevelsen, när han blev kristen, också fått honom 

att reflektera över sina värden och upptäcka ett inre värdesystem som han vill 

handla enligt. Borg står gärna bakom de kristna värderingarna så som han tolkar 

dem, och på ett sätt kan det tolkas som att religionen sanktionerar värden som 

Borg redan har. Därmed blir Borgs klarläggande av sina värden samtidigt en tolk-

ning av de upplevelser som placerats inom gränsens teman samt slutsatserna Borg 

dragit ur dem. Borg tolkar in sina tankar och värderingar i en kristen tradition, 

vilket skapar en överensstämmelse mellan upplevelse, handling, antagande och 

värden.  

   Det medel för andlig fördjupning som framkommer i skildringen är framför allt 

bönen. Borg uttrycker att han varken läser Bibeln eller går i kyrkan särskilt ofta. 

Däremot undervisar och samtalar han med sina barn om den kristna tron, vilket 

också kan tolkas som ett medel för andlig fördjupning, eftersom en grundläggande 

beståndsdel i Borgs tro verkar vara just kärleken och sociala relationer (Lundberg, 

2011; Wikström, 1999, s. 248-249). 

   Som analysen visat har de religiösa upplevelser som skildras i Borgs berättelse 

främst konsekvenser för hans moraliska medvetenhet och för hans känsla inför 

livet och omvärlden. Konsekvenserna för hans moraliska medvetenhet består i att 

tron för honom formulerar grundläggande värden som kärlek och förlåtelse. Tron 

ger honom också en känsla inför livet och omvärlden som han uttrycker är viktig, 

det vill säga tryggheten och meningsfullheten. Båda dessa ben, moral och känsla, 

formar existentiella referensramar i Borgs liv som han uttrycker utgör viktiga ut-

gångspunkter. De värden han nämner, så som förlåtelse och ansvar, utgör också 

delar av hans existentiella referensram eftersom dessa moraliska värden tar sig 

uttryck i handling. Borgs formuleringar, exempelvis att kärleksbudskapet och för-

låtelse ”är en viktig utgångspunkt”, kan tolkas som att dessa värden formar ut-
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gångspunkter just för hans handling, och därmed utgör de delar av Borgs existen-

tiella referensram (”Skavlan", SVT, 2012-03-22). 

   Dessa värden och känslor kan ha varit viktiga för Borg även innan han bekände 

sig som kristen. Särskilt när det gäller de värderingar Borg formulerar kan det 

tolkas som att det snarare var en insikt om att de kristna värderingarna passade 

hans egna som fick honom att bli kristen, än att steget in i kristendomen fick ho-

nom att fullständigt omformulera sina värderingar. Däremot uttrycker Borg tydligt 

hur hans nya tro gett honom en ökad känsla av trygghet och meningsfullhet, vilket 

alltså kan ses som utpräglade konsekvenser av hans tro.  

   Grunden i Anders Borgs berättelse är dock besinningen, reflektionen, över reli-

giösa upplevelser och över de egna reaktionerna eller handlingarna inför dessa 

upplevelser. Berättelsen visar hur Borg undersökt om hans egna antaganden och 

handlingar stämmer överens med varandra, genom att reflektera över sina hand-

lingar och sina antaganden och sedan konfrontera sig själv med eventuella brister 

på överensstämmelse dem emellan. Detta har gjort det möjligt för honom att om-

värdera sina antaganden och klarlägga sina värden, och därmed hitta en tolknings-

ram för sin förståelse av världen, och genom detta en identitet, som innebär att 

antagande, värden och handling överensstämmer.  

4.3. Jämförande analys 

Genom analyserna av de enskilda berättelserna som utgör uppsatsens material har 

de mest centrala beståndsdelarna i berättelserna urskilts, och en jämförande analys 

av resultatet av dessa analyser visar på vissa betydande likheter dem emellan. I en 

jämförelse av berättelsernas centrala beståndsdelar, de teman och händelser som 

analyserats utifrån den teoretiska ramen, framträder vissa gemensamma mönster, 

främst vad gäller vilka dimensioner och aspekter som har drivande funktioner i 

berättelserna och för de konsekvenser som skildras.  

   De tre berättelserna utgår alla från upplevelser som leder till en besinning, re-

flektion, över dessa upplevelser, och i framför allt den första och andra berättelsen 

har samtalet en viktig funktion för denna besinning. I alla berättelser leder besin-

ningen till ett klarläggande av antagande som blir avgörande för individens ut-

veckling, vilket visar att besinningen och klarläggande av antagande, samt till viss 

del klarläggande av värden, är de mest framträdande dimensionerna och aspekter-

na i berättelserna.  

   I två av berättelserna (Skytte och Agardh) har även tolkningens dimension en 

central funktion i utvecklingen. I dessa berättelser är tolkningens dimension viktig 

för vilka konsekvenser de skildrade upplevelserna och besinningen får, då resulta-

tet av hela processen blir en ny tolkningsram som bygger på den religiösa tolk-

ningsram som individen genom tolkningens dimension tagit till sig. Den dimens-

ion som visat sig minst förekommande i de tre berättelserna är omsorgens dimens-

ion, då de samtal som skildrats snarare varit de fördjupade samtal kring existenti-

ella och andliga frågor som är karakteristiska för besinningens dimension. Detta 

tyder på att de, för den utveckling som skildras i berättelsernas, viktigaste samta-

len har varit just de som fördjupat reflektionen över de upplevelser och frågor som 

individerna ställts inför, eftersom det är dessa samtal som får utrymme i berättel-

serna.  

   Mellan berättelse 1 och 2 och berättelse 3 råder en väsentlig skillnad. När ut-

vecklingen i de två första berättelserna går från upplevelser genom besinning och 

ett omformulerande av antaganden till en ny tolkningsram visar berättelse 3 istäl-

let på en utveckling som handlar om att individen klarlägger sina antaganden och 
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konfronteras med sin egentliga tolkningsram. I denna berättelse får individen 

alltså inte en helt ny tolkningsram, som i de två första berättelserna, utan konfron-

terar genom besinningen sig själv med sina egna antaganden och finner då att han 

är kristen. Oavsett denna skillnad visar dock alla tre berättelser på en utveckling 

där individen upplever något som gör hen tvungen att omformulera sina antagan-

den och värden, en process som sker främst genom den reflektion som utgör be-

sinningens dimension. Denna utveckling får konsekvenser för individens existen-

tiella referensram, tolkningsram och förståelse av och känsla inför livet, världen 

och sig själv.  

   Detta visar på ett gemensamt mönster i de tre berättelserna där besinningen, till 

viss del tolkningen, samt ett klarläggande av antagande har en särskilt framåtdri-

vande funktion. Besinningen leder till en tolkning som leder till ett klarläggande 

av antaganden, som i berättelse 1, eller direkt till ett klarläggande av antaganden, 

om tolkningen som i berättelse 2 kommer före besinningen eller som i berättelse 3 

inte förekommer lika starkt alls. Detta gemensamma mönster visar på den vikt en 

fördjupad reflektion över de skildrade upplevelserna har i de tre berättelserna för 

att möjliggöra en tolkning av dem och utvinna konsekvenser ur dem, oavsett om 

det handlar om att konfronteras med sina egentliga antaganden, eller att börja 

tolka sina erfarenheter och upplevelser så att gamla antaganden måste omformule-

ras.  

4.4. Slutsatser 

I följande avsnitt kommer de resultat som framkommit genom analyserna att pre-

senteras, utifrån frågeställningarna för denna uppsats.   

 

Vilka konsekvenser kan religiösa upplevelser ha för en individs existentiella refe-

rensram? 

De existentiella referensramar som kan identifieras i de tre berättelserna utgörs av 

de tolkningsramar som individerna skildrar att de fått eller kunnat klarlägga ge-

nom sina religiösa upplevelser. Tolkningsramen, oavsett om det handlar om en ny 

tolkningsram som individen tar till sig genom sin religiösa omvändelse eller om 

en redan existerande tolkningsram som individen genom en process av besinning 

och klarläggande av antaganden har upptäckt hos sig själv, fungerar som en refe-

rensram som individen förstår och organiserar sina erfarenheter och upplevelser 

utifrån.  

   Analyserna av de tre berättelserna visar att de religiösa upplevelser som skildras 

i dessa berättelser formar individers hela existentiella referensram. I berättelserna 

framträder konsekvenser av religiösa upplevelser som inte bara direkt gäller indi-

videns tro och hållning i andliga och religiösa frågor utan också gäller moraliska 

värderingar, ambitioner, självbild, samhälleliga eller medmänskliga engagemang 

samt mer känslomässiga relationer till världen och livet så som kärlek och känslor 

av meningsfullhet. Detta utgör en individs existentiella referensram eftersom det 

är utifrån dessa värden, värderingar och känslor som individen förstår och tolkar 

sina erfarenheter och upplevelser, men framför allt för att de tolkningsramar som 

formar individens existentiella referensram också tar sig uttryck i handling och 

livsstil.  

   Den genomgående konsekvens som religiösa upplevelser har för individers exi-

stentiella referensramar i de tre skildringarna är alltså att de leder till att individen 

reflekterar över sina upplevelser och utifrån denna reflektion antingen finner en 

religiös tolkningsram som får individen att omformulera sina antaganden och bil-
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dar grundvalen för en ny tolkningsram, eller klarlägger och omformulerar sina 

antaganden och upptäcker sin egentliga tolkningsram. Denna tolkningsram och de 

värden och antaganden som den innebär utgör den existentiella referensram som 

individerna avser att börja leva enligt.  

  

Vilka existentiella verktyg kan utvinnas ur religiösa upplevelser? 

Analyserna av de tre berättelserna har visat hur en framträdande aspekt i skild-

ringarna är klarläggandet av antaganden, som en konsekvens av religiösa upple-

velser och besinningen över dem. Även ett klarläggande av värden och av person-

liga resurser framträder i skildringarna som konsekvenser av de religiösa upple-

velserna och reflektionen över dem som skildras. Detta innebär att individen ge-

nom sina upplevelser och processen av besinning upptäcker eller formulerar nya 

antaganden och värden i enlighet med sina religiösa upplevelser som kommer att 

utgöra dennes existentiella referensram, samt identifierar vilka resurser han eller 

hon kan använda för att upptäcka eller kunna leva i enlighet med sin existentiella 

referensram.  

   De existentiella verktyg som framkommer i berättelserna är de verktyg med 

vilka individen utforskar och upptäcker sin existentiella referensram, som formas 

av de religiösa upplevelserna samt besinningen över och tolkningen av dem. De 

huvudsakliga verktyg som framkommer är samtal tillsammans med andra, både i 

form av reflektion och av personliga resurser som verktyg för reflektionen, den 

religiösa tolkningstradition som individen utformar sin tolkningsram utifrån samt 

klarläggandet av antaganden och värden, då ett klarläggande av dessa är nödvän-

digt för att individen ska kunna upptäcka eller forma sin existentiella referensram. 

De existentiella verktyg som utvinns ur de religiösa upplevelser som skildras i 

berättelserna är alltså den reflektion och självrannsakan som leder individen till att 

bli klarare medveten om hur hen vill leva och vilka värderingar som ska styra 

hens liv.  

 

Hur kan reflektion över religiösa upplevelser användas i processen att utvinna 

existentiella referensramar och verktyg ur upplevelserna? 

Analyserna av de tre berättelserna visar att reflektionerna över religiösa upplevel-

ser i de tre skildringarna varit nödvändiga för att individerna skulle kunna utvinna 

existentiella verktyg och referensramar ur sina upplevelser. Besinningen över reli-

giösa upplevelser har antingen konfronterat individerna med nya, religiösa tolk-

ningsramar som de börjar förstå och tolka sina erfarenheter och upplevelser och 

omformulera sina antaganden och värden enligt, eller konfronterat individerna 

med deras egna tolkningsramar och klarlagt brister på överensstämmelse mellan 

handling och tolkningsram.  

   En grundläggande komponent i reflektionen över religiösa upplevelser för att 

möjliggöra att existentiella referensramar och verktyg utvinns ur dessa är i alla tre 

berättelser klarläggandet av antaganden och värden. Detta klarläggande utgör i 

berättelserna antingen en konsekvens av en ny, religiös tolkningsram som utvun-

nits genom reflektion över religiösa upplevelser, eller en direkt funktion av re-

flektionen över religiösa upplevelser och en konfrontation med dessa upplevelser 

där den nya tolkningsramen blir en följd av klarläggandet.  

   Detta visar på två olika funktioner som reflektion över religiösa upplevelser kan 

ha för att utvinna existentiella referensramar och verktyg som de skildras i de tre 

berättelserna. Den ena funktionen är då reflektionen sker över den religiösa tolk-

ningsram som individen antagit efter sin religiösa upplevelse. Då handlar reflekt-
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ionen om att klarlägga antaganden och värden för att omformulera och anpassa 

dem till den religiösa tolkningsramen så som individen förstår den. Den andra 

funktionen är då reflektionen sker över de religiösa upplevelser och vad de, eller 

individens reaktion på upplevelserna, kastar för ljus över individens antaganden 

och värden. Då handlar reflektionen för individen om att omformulera och an-

passa sina antaganden till att stämma överens med dennes handlingar och, i för-

längningen, till individens tolkningsram så som det framkommit genom den reli-

giösa upplevelsen.  

  Den mest framträdande dimensionen i de tre berättelserna så som analyserna 

visat är besinningens dimension, som handlar om den fördjupade reflektionen 

över existentiella livsfrågor. Detta visar att det i de tre berättelserna just är den 

fördjupade reflektionen, som behandlar de vidare konsekvenserna av en upple-

velse, förlängningen av upplevelsen, som är viktig för att möjliggöra för en indi-

vid att utvinna existentiella referensramar och verktyg ur sina upplevelser. Re-

flektionen gör det möjligt för individen att förstå sina upplevelser eller sin tolk-

ning av sina upplevelser på djupet, för att sedan ta det vidare in i den existentiella 

referensram som utgör individens riktning i livet.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 

Det teoretiska ramverk som har använts för att genomföra analysen av uppsatsens 

material består av begrepp, teorier och modeller från dels den existentiellt inrik-

tade psykoterapin och dels Owe Wikströms modell över den kristna själavården 

som samtal och reflektion som presenterats i Den outgrundliga människan (1999). 

Syftet med att använda dessa teorier var att få begrepp för att undersöka hur en 

individ genom reflektion kan omvandla sina religiösa upplevelser till existentiella 

verktyg och referensramar, då både de aspekter från den existentiellt inriktade 

psykoterapin och de dimensioner från själavårdsmodellen som har använts beskri-

ver arbetet med att klarlägga och utforska en individs liv och personliga livsvärld 

och identifiera viktiga, existentiella livsfrågor för att kunna begripliggöra och or-

ganisera individens liv.  

   Teorierna har olika upptagningsområden, då den existentiellt inriktade psykote-

rapin består av en allmän utforskning av en individs liv medan själavårdsmodellen 

utgår från ett religiöst sammanhang. Att använda båda dessa teoretiska ramverk 

och modeller på materialet för denna uppsats visade sig vara givande, då de mer 

allmänna begreppen behövdes för att åskådliggöra vilka konsekvenser religiösa 

upplevelser och den fördjupade tron som skildrades i berättelserna fick utöver 

direkta konsekvenser för individens religiositet. Begreppen från den existentiellt 

inriktade psykoterapin gjorde det möjligt att åskådliggöra vilken process inom de 

fyra dimensionerna av själavård som identifierades i berättelserna som framför allt 

fick konsekvenser för individens existentiella referensramar.  

   Viss kritik kan även riktas mot valet av teori för denna uppsats. Den teoretiska 

ramen har sin utgångspunkt i terapipraktik och modeller för terapipraktik och 

själavård, i vilken begreppen och dimensionerna innehar en rörlighet och anpassas 

till individens berättelse. I denna uppsats har istället berättelserna tolkats med 

hjälp av dessa begrepp och dimensioner, vilket minskar rörligheten och ökar ris-

ken för att vissa aspekter av berättelserna osynliggörs eller att begreppen inte 

räcker för att begripliggöra berättelserna. Risken var alltså att teorin i alltför hög 

grad skulle styra analysen och resultatet. Mot detta kan det dock argumenteras att 

det genom analysen fortfarande finns en rörlighet i användandet av teorin, och att 

det för att möjliggöra att ett givande resultat som besvarar uppsatsens frågeställ-

ningar utvinns behövs göras en avgränsning när det gäller vilka aspekter av berät-

telserna som innefattas i analysen. Detta innebär inte att teorin osynliggör de delar 

av berättelserna som inte passar uppsatsens syfte och frågeställningar. Exempelvis 

hade berättelserna kunnat skildra en omvändelse som inte skett genom reflektion, 

och då hade detta framkommit i analysen av materialet i och med att teorin an-

vändes för att söka efter aspekter och dimensioner i materialet och inte att nöd-

vändigt bevisa att dessa aspekter och dimensioner fanns i materialet. Kombinat-

ionen av begrepp från kristen själavård och existentiell psykoterapi minskade 

också risken för att exempelvis processer av reflektion som inte rör direkt reli-

giösa frågor eller erfarenheter skulle osynliggöras i analysen.  

   Att pröva denna kombination av Wikströms begrepp från kristen själavård och 

van Deurzens begrepp från existentiellt inriktad terapi på ett empiriskt material 

visade också på att det kan vara fruktbart att införa denna kombination exempelvis 

inom det som i Wikströms modell för själavård kallas för besinningens dimension. 
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Genom de aspekter från en livsinventering inom existentiellt inriktad psykoterapi 

som användes tydliggjordes den process som sker inom besinningens dimension, 

och dessa aspekter gav mer djupgående begrepp för att beskriva hur en individ 

genom sin reflektion över religiösa upplevelser och genom att utifrån denna re-

flektion anta en ny, religiös tolkningsram kan utvinna existentiella referensramar 

ur dessa upplevelser och denna tolkningsram. Att just klarläggandet av antagan-

den, en aspekt från den existentiellt inriktade psykoterapin, visade sig vara avgö-

rande för individernas förståelse av och reflektion över sina religiösa upplevelser 

samt de konsekvenser dessa fick i berättelserna visar på vikten av att skapa förstå-

else kring vad det egentligen är som sker när en människa efter en religiös upple-

velse omformulerar eller upptäcker en religiös tolkningsram och börjar leva i en-

lighet med den. Med hjälp av begrepp från den existentiella terapin kan det vara 

möjligt att förtydliga och ge konkreta verktyg och termer för att finna en individs 

”inre grundvalar” så som denna process formuleras inom besinningens dimension 

i Wikströms modell. 

5.2. Metodisk reflektion 

De metoder som användes för att analysera uppsatsens material var innehållsana-

lys samt hermeneutisk tolkning, och analysen utfördes i tre steg med en första 

innehållsanalys utan teoretiskt ramverk följt av en hermeneutisk tolkning av 

materialet utifrån den presenterade teorin. Innehållsanalysen visade sig givande 

för att identifiera de händelser och teman samt relationen dem emellan och till de 

religiösa upplevelser och konsekvenserna av dessa, som sedan analyserades i ana-

lysens andra del utifrån en hermeneutisk tolkningsmetod. Den hermeneutiska 

tolkningen gjorde det möjligt att arbeta växelvis med materialets olika teman och 

händelser och gå från helhet till delar tillbaka till helhet för att urskilja mönster 

och viktiga processer i berättelserna. Användandet av den hermeneutiska tolk-

ningsmetoden skapade också en medvetenhet om förförståelsens roll i en analys. 

Frågeställningen för uppsatsen utgår från denna förförståelse, då analysen av 

materialet skett genom den hermeneutiska dialog med texten som presenterades i 

metodavsnittet. Detta innebär att de första frågor som ställts till texten kommer ur 

den förförståelse som från början formulerat syftet och frågeställningarna för upp-

satsen, det vill säga uppfattningen att religiösa upplevelser kan ha konsekvenser 

för en individs existentiella referensram. Genom den hermeneutiska tolkningens 

förhållningssätt till texten var det utifrån detta möjligt att sedan formulera fler 

frågor som bygger på den nya förståelse som tolkningen gav. Med hjälp av den 

teoretiska ramen utgjorde den hermeneutiska tolkningsmetoden en givande metod 

för att skapa en djupare förståelse för berättelserna.  

   De fyra kriterier för den hermeneutiska tolkningen som presenterades i metod-

avsnittet har fungerat som goda riktlinjer när det gäller analysens validitet, repre-

sentativitet och genereliserbarhet. Två problem för uppsatsens validitet, represen-

tativitet och genereliserbarhet är att materialet för uppsatsen endast består av tre 

berättelser och att det inte råder tendensfrihet i materialet, en fråga som behandla-

des i materialavsnittet. När det gäller uppsatsens begränsade material står det klart 

att det inte går att generalisera ur uppsatsens resultat, men att berättelserna ändå 

innehar en representativitet för det fenomen som skildras i berättelserna. Eftersom 

uppsatsens syfte inte är att fastställa fakta utan att undersöka hur det är möjligt att 

arbeta kring vissa upplevelser och de konsekvenser som kommer ur dessa upple-

velser kan uppsatsens resultat ge en representativ förståelse för detta arbete, som 

skildras i de tre berättelserna. När det gäller materialets tendensfrihet aktualiseras 
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frågan om materialets hermeneutiska autonomi. Eftersom syftet med denna upp-

sats innebär att berättelserna måste förstås utifrån sig själva, det vill säga att det är 

individens subjektiva upplevelse och de konsekvenser individen själv redogör för 

som är intressanta, bör detta inte utgöra något problem för analysens resultat.  

   De modeller som skapats utifrån de presenterade metoderna och det teoretiska 

ramverket var mycket givande att använda i analysen, och utgjorde en nödvändig 

kombination av teori och metod. Genom analysen utifrån dessa modeller upp-

nådde analysen en meningskoherens mellan de olika tolkningarna utan betydande 

motsägelser. Detta i kombination med en kritisk hållning till uppsatsens material 

och analysens resultat visar att de valda metoderna för uppsatsen har fungerat väl.  

5.3. Empirisk reflektion 

I litteraturgenomgången av tidigare forskning som är relevant för denna uppsats 

syfte och frågeställningar presenterades tre studier och artiklar som berörde kon-

sekvenser av religiösa upplevelser i relation till existentiella referensramar, eller 

hur man inom själavård eller existentiell terapi kan arbeta med religiösa upplevel-

ser för att utvinna existentiella verktyg. Mest relevant för denna uppsats befanns 

Jeremy D. Bartz (2009) artikel om en teistisk existentiell psykoterapi vara. I denna 

artikel formulerade Bartz en teori om hur man inom existentiell psykoterapi bör 

uppmärksamma och ta till vara på religiösa upplevelser vid behandling av troende 

klienter (Bartz, 2009). Resultatet av analysen i denna uppsats visade sig delvis gå 

i linje med Bartz uppfattning, då resultatet visar på hur reflektion över religiösa 

upplevelser i kombination med begrepp från existentiell psykoterapi i de tre berät-

telserna begripliggör hur individerna i skildringarna utvinner existentiella refe-

rensramar som spänner över inte bara andliga områden. Skillnaden är att Bartz 

tydligt argumenterar för att teistiska perspektiv bör få utrymme i sekulär, existen-

tiell terapi, medan resultatet i denna uppsats fokuserar på en kombination av kris-

ten själavård och aspekter av existentiell terapi (Bartz, 2009). Denna uppsats talar 

alltså inte för att berättelserna visar hur religiösa upplevelser kan användas i exi-

stentiell psykoterapi, utan snarare hur en fördjupad reflektion över religiösa upp-

levelser, med utgångspunkt i en modell för den kristna själavården, behöver inslag 

av både religiösa perspektiv och tolkningsramar och existentiella begrepp som 

begripliggör alla, även icke-religiösa områden i livet för att kunna leda till att en 

individ kan utvinna en existentiell referensram genom den. Denna slutsats har 

uppnåtts genom att en kombination av teorier som liknar Bartzs har prövats på ett 

material, vilket har visat hur individer genom reflektion över religiösa upplevelser 

kan utvinna existentiella referensramar. Då materialet i denna uppsats är begränsat 

och resultatet som nämndes ovan inte är generaliserbart men däremot kan sägas 

inneha en representativitet för det fenomen som skildras när berättelserna förstås 

utifrån sig själva, går det dock givetvis inte att dra några större slutsatser kring 

varken själavård eller existentiell terapi så som Bartz gör i sin artikel. Syftet med 

denna uppsats var att visa vilka konsekvenser religiösa upplevelser kan ha för en 

individs existentiella referensram och verktyg samt hur reflektion över religiösa 

upplevelser kan användas för att utvinna dessa så som det skildras i de tre berät-

telserna, och därför är det inte möjligt att ur resultatet av analysen dra någon regel 

för reflektion över religiösa upplevelser.  

   Av den övriga forskning som presenterades i litteraturgenomgången har Owe 

Wikströms text ”Själavård – att börja, men inte sluta i erfarenheten” viss relevans 

för resultatet i denna uppsats. Wikströms text utgör inte någon studie eller teori, 

men argumenterar för det som också framkom i analysen i denna uppsats, det vill 
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säga att reflektion över religiösa upplevelser och existentiella frågor, i Wikströms 

text i ett själavårdssammanhang, möjliggör för individen att tolka in sina upple-

velser i en religiös tolkningsram och på så vis utvinna existentiella verktyg för att 

förstå och hantera sitt liv och sina erfarenheter (Wikström, 2004). Denna tolk-

ningsram kan sägas motsvara det som i denna uppsats benämns existentiella refe-

rensramar. I relation till Wikströms text har denna uppsats försökt visa på hur 

denna process kan gå till utifrån skildringar av verkliga upplevelser och processer 

med utgångspunkt i det antagande som Wikström argumenterar för, men inte be-

gränsat till ett själavårdssammanhang.  

5.5. Avslutande reflektioner 

De resultat som framkommit genom analysen i denna uppsats visar på hur det kan 

vara möjligt för en individ att genom en fördjupad reflektion över religiösa upple-

velser upptäcka och omvandla sina existentiella referensramar. Resultatet bygger 

på tre subjektiva berättelser om religiös omvändelse, och utgör i sig inte fullstän-

diga och generaliserbara resultat. Det kan dock indikera ett sätt på vilket det skulle 

vara möjligt att ur religiösa upplevelser medvetet utvinna existentiella referensra-

mar genom att, som de processer berättelserna som utgör materialet i denna upp-

sats skildrar, klarlägga antaganden och värden och identifiera viktiga inre grund-

valar för flera av livets områden. Det är framför allt den aktiva reflektionen, det 

medvetna arbetet med att förstå en upplevelse och omvandla den till existentiella 

referensramar, som bör betonas. Analysen av de tre berättelserna visar på hur reli-

giösa omvändelser som inte är av plötslig och oreflekterad art kan forma en indi-

vids existentiella referensramar, vilket kan ge verktyg för att arbeta aktivt och 

reflekterande med religiösa upplevelser. Framför allt utgör resultatet möjliga ut-

gångspunkter för en fortsatt och mer omfattande religionspsykologisk forskning 

kring ämnet. En sådan studie skulle kunna använda fler aspekter och begrepp från 

den existentiellt inriktade psykoterapin, och studera fler berättelser, alternativt 

fördjupa förståelsen för de processer som skildras ytterligare genom att utföra 

undersökningen i form av kvalitativa intervjuer. I en fortsatt och mer omfattande 

undersökning skulle generaliserbarheten och representativiteten i materialet kunna 

stärkas och säkerhetsställas. Detta inte enbart för att ett större material ökar gene-

raliserbarheten utan även för att en sådan undersökning skulle kunna ske kring ett 

bredare material. Exempelvis skulle denna undersökning kunna studera inte enbart 

berättelser från individer som blivit kristna i vuxen ålder utan även upplevelser 

inom andra religioner eller andra sorters upplevelser.  Detta skulle vara intressant 

eftersom denna studie använder begrepp från en modell för kristen själavård som 

teoretisk ram. I en fördjupad studie skulle det alltså vara möjligt att undersöka om 

det mönster som framgår i processerna när de studeras utifrån begrepp från kristen 

själavård också förekommer i processer som uppkommer inom andra religioner 

eller ur andra sorters upplevelser. Att resultatet i denna uppsats visar hur religiösa 

upplevelser fått individerna i skildringarna att klarlägga och omformulera anta-

ganden de haft om sig själva och världen väcker frågor om det är möjligt att an-

vända religiösa upplevelser i vanlig, icke-religiös terapi. I berättelserna får indivi-

dernas religiösa tolkningsramar stora konsekvenser exempelvis för deras mora-

liska medvetenhet. Om det är möjligt att få en fördjupad förståelse för hur reli-

giösa upplevelser och tolkningar av dessa påverkar hur en människa omvärderar 

sitt liv och sina värderingar och börjar leva enligt en ny existentiell referensram 

skulle detta också öka möjligheten att använda dessa upplevelser för att medvetet 
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utvinna genomreflekterade existentiella referensramar och skapa en medvetenhet 

kring varför en individ handlar och lever som hon gör.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka konsekvenser religiösa upple-

velser kan ha för en individs existentiella referensramar, och hur dessa konse-

kvenser uppstår. Fokus skulle ligga på hur en individ genom reflektion över reli-

giösa upplevelser kan utvinna existentiella referensramar och verktyg ur sina upp-

levelser och erfarenheter. Frågeställningarna för uppsatsen utgick från detta syfte, 

och var som följer: vilka konsekvenser kan religiösa upplevelser ha för en individs 

existentiella referensram? Vilka existentiella verktyg kan utvinnas ur religiösa 

upplevelser? Hur kan reflektion över religiösa upplevelser användas i processen 

att utvinna existentiella referensramar och verktyg ur upplevelserna? 

   Analysen utfördes på ett material bestående av tre berättelser av individer som 

blivit kristna i vuxen ålder. Det teoretiska perspektivet bestod av begrepp från 

existentiellt inriktad psykoterapi samt en modell för den kristna själavården. Från 

den existentiellt inritade psykoterapin användes tre aspekter av en utforskning av 

klienters personliga livsvärld, en så kallad ”livsinventering”, som bestod i klarläg-

gande av antaganden, klarläggande av värden samt klarläggande av personliga 

resurser. Ur modellen för kristen själavård användes fyra dimensioner av själa-

vård, omsorgsens, besinningens, tolkningens samt fördjupningens dimension, för 

att försöka skapa förståelse kring de specifikt religiösa upplevelser som skildra-

des.  

   Den metod som användes för att genomföra undersökningen var en analys i tre 

steg, där den första delen av analysen bestod av en innehållsanalys där centrala 

teman och händelser identifierades och ställdes i relation till de religiösa upplevel-

ser som skildrades samt de konsekvenser av dessa som framkom. Den andra delen 

av analysen bestod av en hermeneutisk tolkning med utgångspunkt i det teoretiska 

ramverket för uppsatsen, vilket följdes av en jämförande analys av resultatet från 

den hermeneutiska tolkningen.  

   Analysen visade att individerna i de tre berättelserna ur sina religiösa upplevel-

ser utvann nya tolkningsramar som de började förstå och organisera sina erfaren-

heter och upplevelser utifrån. Avgörande för att dessa tolkningsramar, som utgör 

individernas existentiella referensramar, skulle kunna utvinnas var i berättelserna 

individernas reflektion över sina upplevelser, till stor del i form av samtal med 

andra. Dessa reflektioner fick individerna att klarlägga antaganden och värden 

som tidigare styrt deras liv och omformulera dem i enlighet med de skildrade upp-

levelserna och reflektionen över dem. Analysen visade att reflektionen både kunde 

konfrontera individen med diskrepanser mellan dennes tolkningsram och anta-

gande så att antaganden måste omformuleras, och leda till att individen omformu-

lerade sina antaganden i enlighet med en ny tolkningsram. De konsekvenser av de 

religiösa upplevelser som utvanns genom reflektionen över dessa upplevelser i de 

tre berättelserna rörde sig i en förlängning kring flera områden i individernas liv, 

framför allt moral, självbild, samhälleligt och medmänskligt engagemang och 

känslor inför världen och livet som kärlek och känslor av meningsfullhet. Dessa 

konsekvenser utgör individernas existentiella referensramar och anger den rikt-

ning de avser att leva sina liv i.  
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