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Abstract

This essay investigates if the spiritual and/or religious search among people in secularized countries

can be a result of fear. The method used for this purpose was hermeneutics, since it offers room for

interpretation  and  an  understanding  of  human  intentions  and  ideas.  Carl  G.  Jung's  and  Bertrand

Russell's research on religion became the theoretical foundation since both scientists argue that fear and

religion are connected, though in different ways, where Jung sees a positive connection while Russell

sees  a  negative  one.  Futhermore,  Olaf  Hammer's  distinction  between  the  concepts  religion  and

spirituality was also part of this foundation. For previous research Matthias Bluemke's (and others) and

René Hefti's scientific reports were used to demonstrate how fear and religion/spirituality might be

connected to one another. The following investigation revolved around the degree to which people are

affected by fear, how fear is handled and what impact religion and spirituality might have on fear. The

books that were analyzed were: Tänka, snabbt och långsamt, by Daniel Kahneman, which describes the

function of the human brain;  Flytande rädsla, by Zygmunt Bauman, which describes fear in modern

time; and lastly  Skuggeffekten,  by Deepak Chopra and others, which uses a spiritual perspective to

describe how fear has been handled historically and how it should be handled in modern day time. In

the  final  discussion  a  comparison was  made  between  the  result  of  the  investigation  and previous

research. The result showed that fear and religion/spirituality in multiple ways have a deep connection

to each other, and that fear can result in an inner search for balance in which spiritual experiences can

arise. The result was therefore contrary to Russell's theory but, for the most part, in line with Jung's.
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Sammanfattning

Detta arbete utreder om rädsla kan vara orsak till att människor i sekulariserade områden söker sig till

andlighet och/eller religion. Metoden hermeneutik användes i huvudsak för detta ändamål då den ger

utrymme för att tolka och förstå mänskliga intentioner och idéer. Vidare vilade den teoretiska grunden

på Carl G. Jungs och Bertrand Russells positiva respektive negativa religionsteorier som båda hävdade

att rädsla har en direkt koppling till religion men på olika sätt. Även Olaf Hammers distinktion mellan

begreppen religion och andlighet fungerade som grund. Matthias Bluemke (med flera) och René Hefti

användes  som  tidigare  forskning  för  att  demonstrera  hur  rädsla  och  religion/andlighet  kan  ha

kopplingar till varandra. Arbetets undersökning gick därefter ut på att studera i vilken grad människan

påverkas av, och hanterar rädslor, men också vilken påverkan religion och andlighet har på sådana

känslor.  De  böcker  som  analyserades  utifrån  detta  var  Tänka,  snabbt  och  långsamt,  av  Daniel

Kahneman, som behandlar hur människans hjärna fungerar;  Flytande rädsla,  av Zygmunt Bauman,

som behandlar rädslor i modern tid; samt Skuggeffekten, av bland annat Deepak Chopra, som utifrån ett

andligt  perspektiv  behandlar  hur  rädsla  bemötts  historiskt  och  hur  den  bör  bemötas  idag.  I  den

avslutande diskussionen gjordes en komparation av resultatet från denna undersökning med tidigare

forskning  för  att  se  vilka  resultat  som bör  vara  mest  trovärdiga.  Resultatet  visade  att  rädsla  och

religion/andlighet i allra högsta grad har en koppling till varandra på fler än ett sätt och att rädsla kan

leda till ett inre sökande efter balans vilket kan resultera i andliga upplevelser. Resultatet visade sig

strida mot Russells forskning men överlag i linje med Jungs.

Nyckelord: Det omedvetna, rädsla, orsaker rädsla, hantering rädsla, religion, andlighet.
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1. Inledning

Det är vanligt förekommande att människor i stunder av rädsla spontant vänder blicken mot skyn och

tillber en kraft som de aldrig förr erkänt. Det är också ett vanligt att andliga människor beskriver deras

tro som ett resultat av en traumatiskt eller svår erfarenhet.1 På grund av dessa återkommande mönster

hos människor världen över uppstår frågan: Kan andlighet och religion tyckas mer attraktivt för vissa

för att de har förmågan att stilla de rädslor som finns inuti varje individ? Kanske är det så att människor

som löper större risk för ångest eller inre demoner av olika slag, eller människor med svåra uppväxter

och erfarenheter i bagaget, faktiskt tenderar att dras till osynliga krafter i större mån än människor som

i mindre grad tvingas lirka med det egna psyket för att hantera livet. 

Detta arbete ämnar inte att utreda huruvida övernaturliga fenomen är ett mänskligt påhitt. Istället

ämnar studien se om människans dragning till andlighet och religion - verkliga krafter eller ej - växer

på grund av de rädslor som präglar det mänskliga psyket. Västvärlden lever trots allt i en relativt trygg

miljö utan större hot, vilket gör det intressant att undersöka vad som egentligen sker om rädslan ändå

florerar men istället på ett genetiskt plan.2 Det har visat sig att även om länder som exempelvis Sverige

rent teoretiskt sekulariserats, så lever tron och andligheten i allra högsta grad. Bara för att detta inte

sker inom institutionaliserade trossamfund så är fenomenet ändå stort hos individen3.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att studera huruvida människor i sekulariserade områden dras till religion

och andlighet  med ett  omedvetet  motiv  att  hantera  inre rädslor  och på så vis  göra den mänskliga

erfarenheten mer hanterbar. Frågeställningarna blir således:

• Vilken roll spelar rädslan i den andliga och religiösa tron?

• På vilket sätt skulle rädsla kunna vara en bidragande orsak till att människor vänder sig till

högre eller övernaturliga makter?

Den teoretiska bakgrund som kommer användas ger exempel på två religionsteorier varav den ena

kopplar religion till det omedvetna och dess impulser, såsom rädsla, medan den andra ser rädsla som ett

resultat  av religion.  Denna teoretiska bakgrund kommer användas i undersökningen för att  besvara

frågeställningarna. Undersökningen kommer därför mer specifikt studera i vilken grad rädsla påverkar

människan, hur rädslan hanteras och vad religion och andlighet gör för en sådan rädsla.

1 Tjurfjell, D. ”Svenskar tror men inte på Gud”. Dagens Nyheter, 2015-05-26. Hämtad 2016-01-08:
http://www.dn.se/insidan/svenskar-tror-men-inte-pa-gud/ 
2 Bauman, Z. Flytande rädsla. Göteborg: Daidalos AB, 2006, s.  7, 9
3 Tjurfjell, 2015, http://www.dn.se/insidan/svenskar-tror-men-inte-pa-gud/ 
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1.2 Disposition

Efter introduktionen samt syfte och frågeställningar inleds arbetet med en teoretisk genomgång vari två

teorier om religionsbildning, en positiv och en negativ, presenteras. Den ena behandlar Carl Gustav

Jungs religionsteori medan den andra behandlar Bertrand Russells. Under teori-delen presenteras också

några av de viktiga begrepp som arbetet kommer kretsa kring, bland annat via Olaf Hammer. Därefter

följer en genomgång av mer aktuell tidigare forskning än den som delges under teori. Det handlar om

René Heftis undersökning om hur religion och andlighet kan användas för att stilla inre rädslor såsom

ångest och andra psykiska besvär,  medan den andra,  av  Matthias  Bluemke, Jamin Halberstadt  och

Jonathan Jong, behandlar människans inneboende rädsla för döden som en eventuell orsak till religiöst

sökande.  Detta  följs  av  metodval,  vilken  ska  att  skapa  en  tydligare  ram  för  undersökningens

genomförande.  Under  material  och avgränsningar  presenteras  litteraturen  som  ska  studeras  och

analyseras. Det åtföljande kapitel två  utgörs av undersökning och analys utifrån de religionsteorier och

den tidigare forskning som presenterats. Under diskussion och slutsatser i kapitel 3 diskuteras resultatet

med syfte att besvara frågeställningarna.

1.3 Teori och teoretiska begrepp

Forskarna  Carl  G.  Jung  och  Bertrand  Russel  har  båda  gett  sig  på  uppgiften  att  förklara

religionsfemonenet och hur det uppkommit hos människan. Dessa två forskares teorier skiljer sig i

bemärkelsen  att  Jung upplever  religion  och  andlighet  som något  positivt  medan  Russell  anser  att

världen skulle må bättre utan religion. Innan dessa teorier presenteras behöver begreppen religion och

andlighet förtydligas och särskiljas något.

1.3.1 Religion och andlighet

Andlighet och religion är två begrepp som är viktiga att särskilja. Enligt Olaf Hammers ord i boken

Mystik och Andlighet - kritiska perspektiv, är andlighet en upplevelse, i allra högsta grad individuell,

och den bygger ofta på intuition snarare än intellekt. Religion däremot utgörs av en ram och struktur

som följs  av en grupp människor.  Den saknar  således  det  intuitiva närmande som andlighet  har.  I

religion  förekommer  ofta  hierarkier  och  generellt  även religiösa  symboler.  Enligt  Hammer  kan en

religiös person erfara andlighet, det vill säga en individuell upplevelse på ett känslomässigt plan, men

han  säger  också  att  icke-religiösa  personer  kan  erfara  andliga  upplevelser.  Därför  särskiljs  idag

religiösa personer från andliga då en andlig person inte behöver ha band till  vare sig institutioner,

grupper  eller  särskilda  läror,  utan  snarare  kan  leva  ut  andligheten  intuitivt,  utan  ramar,  och  helt

individuellt. Den andliga upplevelsen är således tillgänglig för alla, oavsett tro.4

4 Hammer, O. Mystik och andlighet - Kritiska perspektiv. Stockholm: Dialogos Förlag, 2013, s. 106-112, 114-119.
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1.3.2 Jungs religionsteori

Författaren  och  psykiatrikern  Carl  G.  Jung  går  i  boken  Psychology  and  Religion:  West  and  East

(sammanställd 1958), in på ämnet religion kontra psykologi där han vill visa hur religion är en verklig

funktion i de omedvetna delarna av psyket och således något verkligt i sig självt. Han drar en parallell

till elefanten och menar att den är verklig enbart för att den existerar i egenskap av fenomen; även om

människan vill tro att psyket är skapat av människan, att religion är ett resultat av individens idé, så är

det snarare tvärtom. Enligt Jung kan en idé uppstå av sig själv, precis som att elefanten inte behöver

vara skapad. Religion är därför verklig av anledningen att dess plats i psyket är verklig. Med andra ord

fångade religionen  människan, inte tvärtom. Jung förklarar att även om människan kan bemöta religion

med  exempelvis  böner,  sakrament,  yoga  och  så  vidare,  som är  medvetna  handlingar,  så  är  dessa

handlingar i själva verket födda ur ett frö som redan innan fanns tillgängligt i hjärnan – religionen

själv.5 

Jung beskriver hur det osynliga omedvetna ofta avfärdas som något imaginärt eftersom det inte går

att  ta  på.  En  människa  som  känner  sig  sjuk  men  saknar  fysiskt  påtagliga  bevis  för  sjukdom  är

fortfarande lika  sjuk, även om det inte syns. Därför kan psyket, som mer är en flytande idé än något

påtagligt, orsaka fysiska problem – verkliga problem som kan botas om psyket behandlas. Psyket är

således inte alls imaginärt och ingenting i det heller, inte ens religionen som ofta avfärdas som  påhitt.

Eftersom stora delar i psyket är omedvetna kan dessa, för individens medvetande, framstå som yttre

varelser.  Detta  eftersom de ofta  bryter  mot det  medvetna egots intentioner,  vilket  får  individen att

uppleva sig som två eller flera individer. När det omedvetna inkräktar på, eller påverkar medvetandet så

vill medvetandet möta upp och hantera det. Detta samspel jämför Jung med treenigheten där den helige

anden  är  medlaren  som försöker  föra  samman fadern  (det  omedvetna,  visdomen)  med  sonen  (det

medvetna egot). Detta kan upplevas vara yttre krafter i samklang med individen.6

I boken  Människan och hennes symboler (sammanställd 1964), tar Jung upp begreppet arketyper:

delar av människosläktets omedvetna, som ärvts sen människans början. Han menar att människans

arketyper  kommunicerar  med  människan,  ofta  genom symboler  som bland  annat  finns  att  finna  i

drömmar, men också i religion. Till skillnad från Freud menar Jung att arketyper inte är meningslösa

bihang utan en primitiv men aktiv del av det kollektiva omedvetna, ett omedvetna som delas av alla

människor. Det innebär att arketyperna i allra högsta grad spelar in i varje människas medvetande. Att

människor exempelvis tenderar att koppla symbolen mörker till något negativt eller ondskefullt beror

på att symbolen mörker länkar  samman det rationella medvetandet med de omedvetna instinkterna hos

arketyperna: individen upplever något negativt, det medvetna vill förklara upplevelsen och symbolerna

5 Jung, C. G. Psychology and Religion: West and East. H. Read, M. Fordham & G. Adler (Red.). New York: Bollingen 
Foundation Inc, 1958, s. 6-8

6 Ibid. s. 10-14, 16, 131-132, 141-143
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leder vägen. Enligt Jung blir dessa symboler nödvändiga brobyggare för att en människa ska kunna

uppleva en känsla av mening med livet. Utan denna bro, eller en förnekelse av exempelvis religionens

symbolism av ljus  och mörker,  skulle  människan uppleva  obalans  och oro.  Används istället  bron

uppstår harmoni och individen slipper strider mellan egot och det omedvetna. Jung beskriver att denna

harmoni kan liknas vid en religiös upplevelse – en överväldigande känsla av helhet och logik.7 

En arketyp som alla människor delar i det kollektiva omedvetna kallar Jung för skuggan. Namnet

kommer från att människan kastar mörker över, eller förtrycker, vissa delar av det omedvetna eftersom

hon finner  de  obehagliga.  Skuggan  utgörs  av  de  delar  i  psyket  som människan  inte  vill  veta  av:

mörkret, ondskan och natten. Dessa står således i motsats till psykets andra halva: ljuset, godheten och

dagen. Upplevelser av rädsla och ilska är sådana som normalt förvisas till skuggan. Detta gör att de

påverkar  människan  på  ett  omedvetet  plan  eftersom  de  aldrig  välkomnas  (sammanlänkas)  till

medvetandet. Enligt Jung är världens konflikter ett resultat av skuggan; människan vill inte påminnas

om sina mörka sidor och försöker därför bekämpa dessa genom projicering till något yttre. Projicering

innebär att människor, istället för att vända sig inåt och kasta ljus över skuggan genom att erkänna den,

söker  mörkret  i  omvärlden.  Västvärldens  sekularisering  har,  enligt  Jung,  förstärkt  projiceringen

eftersom religion ofta lett människor till självrannsakan. Numera gräver sällan människor tillräckligt

djupt för att någonsin nå sitt verkliga inre. Därför krävs ofta en upplevelse av stort lidande för att

individen  åter  ska  vända  blicken  inåt  eftersom denne  då  behöver  finna  mening  för  den  upplevda

smärtan. Att människor historiskt sett vänt sig till religion för att hantera osäkerheter beror på att de

symboler de känner igen från sitt inre (de som ska leda till balans och en religiös upplevelse) återfinns i

religionerna, de ger mening. Religionen har nu valts bort i den bevis-törstande vetenskapliga tidsåldern,

eftersom den anses sakna trovärdiga bevis. Men enligt Jung behöver en upplevelse av Gud inte vara

osann  bara  för  att  den  inte  är  synlig  eller  mätbar.  Enligt  Jung är  det  i  allra  högsta  grad  en  sann

upplevelse när skuggan möts av ljus och balans uppstår.8 

1.3.3 Russells religionsteori

Bertrand  Russell,  nobelpristagare  och  filosof,  vill  med  sitt  föreläsningsmaterial  Why  I  am  not  a

Christian,  reda ut begrepp såsom kristendom, Gud och rädslans roll för religionen. Där menar han

bland  annat  att  kristendomen  till  stor  del  förlorade  sin  funktion  när  idén  om ett  helvete  började

ifrågasättas.  Denna idé har  historiskt  sett  avtagit  i  styrka och fallit  bort  mer och mer vilket  också

försvagat religionen i sig då den, enligt Russel, på så vis förlorar sin poäng: att vara en moraliskt god

människa i förberedelse för efterlivet. Guds existens vill Russell förklara – och förkasta – genom att gå

igenom ett antal vanliga teorier om denna.9

7 Jung, C. G. Människan och hennes symboler. London: Aldus books limited, 1964, s.  45-47, 89
8 Ibid. s.  83-95, 101-103
9 Russell B. Why I am not a Christian and Other Essays on Religion and related subjects. P. Edwards (Red.). NewYork: 
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En teori behandlar idén om design, närmare bestämt att naturen tycks så in i minsta detalj uträknad

att  det  ”måste”  finnas  en  medveten  skapelsekraft  bakom:  en  Gud  som planerat  den.  Detta  menar

Russell är en slarvig och daterad tanke eftersom naturens perfektion störs av alltför många misstag.

Exempelvis ifrågasätter Russell hur ondska kan finnas om en designer stått bakom. Han ifrågasätter

även logiken i varför någon skulle designa den oundvikliga följden att designen ska upphöra, en logik

som finns i faktumet att solen, jorden, och människoarten någon gång kommer att dö ut. Vidare menar

han att om allting började med att Gud - en skapandekraft med egenskaperna god och allsmäktig -

skapade universum till sin avbild, så skulle det omöjligt kunna existera ondska eftersom Gud är god.

Enligt  Russell  är  dessa enkla men uppenbara  resonemang ett  tydligt  bevis  på  att  världen inte  alls

kommit  ur en medveten designerkälla.  Han går  också in på något  snarlikt,  i  teorin som behandlar

orsaker: vad orsakade att livet och universum uppstod från första början? Russel förklarar att idén om

Gud som orsak kan förkastas endast genom en enda följdfråga: om Gud skapade människan, vem

skapade Gud? Med det menar han att det alltid är möjligt att kasta ut frågan om vad som fanns innan.

Enligt Russel är idén om att det överhuvudtaget finns en början endast är ett resultat av den mänskliga

hjärnans oförmåga att  föreställa sig en icke-början,  eller  en evighet utan start  och slut. Människan

behöver se en början,  ett  händelseförlopp och ett  slut,  annars blir  verkligheten inte greppbar.  Men

huruvida detta verkligen finns är en helt annan fråga, enligt Russell.10  

Russell tar även upp varifrån idén om rätt och fel eller gott och ont kommer och frågar läsaren om

denne ens kan uppfatta rätt och fel utan att tänka på Gud. Han menar att om Gud uppfann rätt eller fel

så borde Gud själv inte vara beroende av rätt eller fel. Gud skulle inte kunna kallas god om godheten

uppfanns av Gud. I så fall måste godheten uppfunnits innan Gud. Russel menar här att om Gud ska

kunna klassas som rätt eller god, så måste det innebära att ytterligare en medveten kraft skapade Gud

och beslutade att göra Gud god. Han spär på detta ytterligare genom att hävda att hela idén om en

rättvis Gud omöjligt kan stämma eftersom det räcker att  kasta en blick på världen för att inse hur

orättvis den är – hur skulle detta faktum överhuvudtaget kunna vara möjligt om det fanns en rättvis

skapare bakom allt? Istället förklarar han att idén om rättvisa uppstått till följd av att människan har ett

behov av att tro på en högre kraft, en kraft som tar hand om människan och lugnar människan i denna

orättvisa värld. Idén om en sådan fadersgestalt är i sig själv också bristfällig, enligt Russell, eftersom

den moraliske Kristus talade om ett evigt fördömande och ett uteslutande av människor från paradiset.

Att söka tröst i en faders famn är en sak, men om samme fader även är fördömande och  delar ut straff

så ställer sig Russel frågan hur denne skulle kunna agera tröst.11 

Russell försöker, med sina teser, demonstrera att människor är troende på grund av känslomässiga

Simon & Schuster Inc, 1957, s. 5-6
10 Russell, 1957, s. 6-7, 9-11
11 Ibid. s. 13-14, 17-18
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grunder, inte intellektuella, eftersom en tendens bland religiösa människor är att se mellan fingrarna på

uppenbara motstridigheter liknande de han själv räknar upp. Människan väljer att helt enkelt ignorera

brister i trosföreställningarna. Vidare menar han att religionen stått för många av de värsta handlingarna

i  världshistorien,  som exempelvis  judeförföljelserna,  och  att  religionen  alltför  ofta  använts  för  att

motivera soldater i krig genom att dela in människor som onda och goda i rättvisans namn. Han menar

att religionen utövar maktmissbruk, vilket enkelt kan ses i att kyrkan gång på gång stridit emot den

kristna moraliska  läran.  Enligt  Russel  är  religion ett  verktyg som används för  att  orsaka  ondska i

världen och människans vana att  förneka detta är  bara ett  tecken på att  människan själv uppfunnit

denna motstridiga Gud.12 

Russel  fastslår  att  grunden  till  religion  finns  att  hitta  i  ett  sökande  efter  ordning  och  ett

maktmissbruk vars bas finns i rädslan för det okända och trösten i att en högre kraft alltid står bakom

och skyddar. Detta är också anledningen till den dubbelmoral som präglat religionen genom historien

eftersom terror och förföljelser har sin grund i precis samma rädsla som den som får människor att söka

sig till en högre makt. Människan fruktar det okända, skapar religionen som förklaringsmodell för livet

och använder sen religionen för att skrämmas ytterligare, dels i en vanvettig kamp mot ondska eller

”den andre” men också för att hålla de troende i schack. Botemedlet, enligt Russel, är vetenskap. Denna

ska kunna hjälpa individen att  stå på egna ben istället  för att  falla offer för högre makter.  Genom

vetenskapen  kan  individen  sluta  söka  svar  utanför  sig  själv  och  istället  inse  att  de  egna

ansträngningarna, komna ur den egna intelligensen, kan leda till något gott. I motsats till att falla offer

för rädslan av att vara ovärdig, som religioner ofta predikar om. Så istället för att söka bot mot rädslan

hos en ”fantasi-figur” som i själva verket inte alls kan göra något gott för världen eftersom den helt

enkelt inte finns, menar Russel att människan själv är kapabel till att förändra världen genom rationellt

tänkande.13

1.3.4 Begreppssammanfattning

De teoretiska  begrepp  som står  i  fokus  i  detta  arbete  är:  det  omedvetna  (vilket  inkluderar  Jungs

forskning rörande arketyper och skuggan), rädsla (med fokus på den inbyggda rädslan i det omedvetna)

samt orsaker/hantering av rädsla (vari religion och andlighet kommer att agera centrala). Dessa begrepp

har, förutom i Hammers förklaringsmodell, sin bas i Jungs och Russells forskning på varför religion

uppstått  i  människors liv  och ämnar besvara frågeställningarna om vilken roll  rädslan spelar i  den

andliga och religiösa tron samt på vilket sätt rädsla kan vara en bidragande orsak till att människor

vänder sig till högre makter.

För att besvara frågeställningarna ska arbetet studera i vilken grad rädsla påverkar människan, hur

12 Russell, 1957, s. 21-22
13 Ibid. s. 22-24
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rädslan hanteras och vad religion och andlighet gör för en sådan rädsla. Detta eftersom Jung menade att

det omedvetna, med dess religiösa symboler och skuggsidor, i allra högsta grad är en verklig entitet hos

människan samt eftersom den omedvetna rädslan historiskt sett dragits till just religion och andlighet.

Något som kontrasterar Russells  teori  om att  religion är en viktig orsak till  att  rädsla uppstår från

början. 

1.4 Tidigare forskning

Här presenteras två exempel på aktuell forskning inom ämnet rädsla och religion/andlighet. Den första

behandlar idén om religion och andlighet som verktyg för att hantera inre rädslor och psykiska besvär

såsom ångest. Den andra studien testar idén om huruvida rädsla för döden kan vara en möjlig orsak till

religionens existens.

1.4.1 Religion och andlighet som verktyg

René Hefti har skrivit avhandlingen  Integrating Religion and Spirituality into Mental Health Care,

Psychiatry and Psychotherapy, där han behandlar idén om religion och andlighet som ett eventuellt

hjälpmedel när det kommer till att hantera psykisk obalans. Som avhandlingens titel lyder menar han

att dessa två fenomen är gynnsamma hos individer med ångest och depression och önskar se dessa

integreras i psykvården i högre grad. Hefti skriver att en intervjuundersökning från 1995, genomförd av

Karen  N.  Lindgren  and  Robert  D.  Coursey,  visar  att  hela  70-80  procent  av  människor  med

psykologiska besvär använder sig av religion och/eller andlighet för att hantera dessa. Anledningen

beskrivs vara att religion och andlighet kan ge en känsla av meningsfullhet som erbjuder individen ett

personligt syfte till att överhuvudtaget vara vid liv. En sådan upplevelse kan i sin tur agera fungerande

orsaksförklaring till  de besvär individen upplever i form av psykiska signaler och reaktioner.  Hefti

berättar  att  människor  som använder  religion  och andlighet  i  rehabilitering  tenderar  att  skrivas  ut

snabbare vilket tros bero på att individen upplever ett villkorslöst stöd av Gud. Detta stöd är ständigt

tillgängligt och närvarande, det har förmågan att stärka individen och det kan inbringa trygghet och

hopp. En liknande upplevelse kan även komma ur stödet från gemenskapen av ett religiöst samfund där

medlemmarna finns till hands för varandra. Enligt Hefti kan andlighet stärka både självkänslan och

upplevelsen av det egna självet eftersom individen finner ett slags andligt egenvärde som är åtskilt från

det fysiska och materiella. Det blir en villkorslös värdighet som inte kan mätas i prestationer. Denna

värdighet ska vidare kunna stärka känslan av en inre helhet där individen upplever sig fullbordad på ett

andligt plan vilket minskar pressen i livet och strävan efter självförverkligande som ofta hör det till. 14

Hefti hänvisar även till  Lesslie Tepper och Steven A. Rogers (med flera), som  i en amerikansk

observationsundersökning  från  2001  studerade  406  patienter  på  en  hälsoklinik  för  att  se  hur  de

14 Hefti, R. ”Integrating Religion and Spirituality into Mental Health Care, Psychiatry and Psychotherapy”. Religions, 
2011-09-02. Hämtad 2017-01-22: http://www.mdpi.com/2077-1444/2/4/611, s. 611-613
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hanterade sina psykiska svårigheter. Resultatet visade att hela 80 procent av dessa använde religion som

huvudsaklig hantering av sina besvär. Vidare visade undersökningen att religiös tro och praxis kan vara

särskilt  framgångsrik  när  det  gäller  människor  med  besvär  av  den  svårare  sorten  eftersom dessa

individer upplevde större välmående tack vare sin tro. Dock betonar Hefti att  dessa positiva effekter

måste ses från fler perspektiv och inte lovordas rakt av. Han syftar då till att även om religion och

andlighet tycks välanvänt och kan resultera i större välmående så kan användningen av det också få

totalt motsatt effekt. I sådana fall handlar det ofta om att individen upplever ilska mot en orättvis Gud,

eller  ett svek eller straff från en högre kraft.  En sådan upplevelse av avvisande, från en kraft som

egentligen ska omfamna allt och alla, kan slå hårdare mot en troende individ än hos en icke-troende

som inte alls upplever sig bestraffad eller sviken.15

Hefti  tar  även upp en europeisk intervjuundersökning utförd 2006 av bland andra Sylvia Mohr,

vilken visade att 71 procent av 115 individer upplevde meningsfullhet inför sina psykiska besvär tack

vare användningen av religion och andlighet. Genom den kontextualisering som kan komma genom

exempelvis religiösa myter och berättelser,  eller  genom erfarenheten av andliga upplevelser,  kunde

dessa människor bättre hantera sina besvär eftersom de upplevde en orsak  bakom dem, vilket i sin tur

ledde till ökad avslappning och mentalt välbefinnande. Undersökningen visade dessutom att tron på

högre krafter resulterade i att 28 procent av personerna i undersökningen vågade trotsa sina inre rädslor

och ångest genom att lämna sina hem och integrera socialt med andra människor, i stunder då de helst

bara ville stanna hemma. Detta på grund av de upplevde stöd från en närvarande kraft. Resultaten till

trots visade undersökningen även att religionen, hos tre procent av dessa individer, resulterade i ökad

rädsla och isolering och Hefti menar att användandet av religion och andlighet således bör ske med

försiktighet och utifrån individens respons gentemot det.16

Heftis  arbete  demonstrerar  tydligt  hur  religion  och andlighet  inte  bara  kan skapa  en  känsla  av

meningsfullhet vilket minskar stressen inför psykiska besvär och således gynnar rehabilitering, utan att

religion  och  andlighet  dessutom  kan  hjälpa  människor  som  tenderar  att  isolera  sig  till  följd  av

inneboende rädslor, genom att ge dem modet att gå emot dessa. Det handlar här om att lägga sin tillit i

något större och att inte känna sig ensam med de besvär som finns. Då denna kraft är tillgänglig för

vem som helst är den också väl använd, åtminstone enligt de undersökningar som Hefti presenterar. Det

kan  således  konstateras  att  ett  obalanserat  psyke  gynnas  av  att  känna  orsak  och  samband  bakom

obalansen  eftersom  det  öppnar  för  större  acceptans  och  mindre  strid  mot  de  egna  mentala

upplevelserna.  Hefti  förespråkar  att  religion  och  andlighet  bör  inkluderas  mer  i  psykvården  som

verktyg för att bygga upp inre balans och komma till ro med de besvär som patienter upplever, dels för

att det tycks fungera och dels för att många redan använder sig av det, utifrån  erfarenheten att det

15 Hefti, 2011, s. 613-614
16 Ibid. s. 614
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faktiskt hjälper17.

1.4.2 Religion och rädsla för döden 

Artikeln Foxhole atheism, revisited: The effects of mortality salience on explicit and implicit religious

belief, av Matthias Bluemke, Jamin Halberstadt och Jonathan Jong, behandlar idén om rädsla som orsak

till att människor dras till religion utifrån ett kritiskt perspektiv. Arbetet utgår från tidigare forskning

rörande människans inneboende rädsla för döden som motivering till religiös tro, och ämnar undersöka

om rädsla verkligen kan vara bidragande orsak till att människor accepterar religion som verklighet.

Som  grund  för  undersökningen  menar  författarna  att  forskning  måste  skilja  på  implicita

undersökningar,  såsom associationstester,  och  explicita  undersökningar  med  tydligt  uttalade  frågor

såsom frågeformulär.  De utgår  ifrån tesen att  tidigare forskningsresultat  visat  rädsla som orsak till

religion på grund av att forskningen till störst del bestått av explicita undersökningsfrågor vilket således

riskerar att minska dess trovärdighet. För att gå till botten med detta valde dessa forskare att istället

genomföra en tredelad undersökning där både implicita och explicita inslag togs i beaktning för att

skapa ett mer överskådligt resultat. Syftet var således att på samma sätt som tidigare undersöka om

rädslor kan orsaka religiös tro, men istället för att enbart ställa frågorna rakt ut – det vill säga om

individerna i undersökningen trodde på Gud eller ett liv efter döden – så valde Bluemke att skapa mer

invecklade och implicita experiment vid sidan av de explicita.18

Den första undersökningen gjordes på 93 stycken psykologistudenter, som delats in i kategorierna

troende och icke-troende. Detta försågs sen med frågeformulär som skulle besvaras via en skala. Denna

bestod av graderna ”håller med fullständigt” till ”håller inte alls med”. Undersökning 1 var således av

den explicita  sorten och påståendena som ställdes formulerades på ett  direkt  vis,  som exempelvis:

”Vissa människor kommer till himlen när de dör”. Efter att formuläret fyllts i ombads deltagarna att

skriftligen  besvara  frågan:  ”Vad  tror  du  sker,  rent  fysiskt,  efter  döden?”  Detta  var  således  en

undersökning som, enligt författarna, följde det ramverk som den mesta tidigare forskning inom fältet

använt sig av. Resultatet visade att de troende deltagarna höll sig till sin religiösa tro och besvarade

frågorna därefter medan de icke-troende stod på sig i sin icke-tro. Detta resultat visade således ingen

koppling mellan rädsla för döden och religion.19

Den andra undersökningen hade en annorlunda utformning i  egenskap av att  vara implicit.  Där

användes 26 kvinnliga och 25 manliga psykologistudenter varav 42 stycken ansåg sig vara religiösa

och 59 stycken ansåg sig vara icke-religiösa. Dessa ställde i ett tvådelat experiment med fem minuters

17 Hefti, 2011, s. 611
18 Bluemke, M., Halberstadt, J. & Jong, J.  ”Foxhole atheism, revisited: The effects of mortality salience on explicit and
implicit  religious  belief”.  Journal  of  Experimental  Social  Psychology,  september  2012. Hämtad  2017-01-21:
https://www.researchgate.net/publication/222101459_Foxhole_atheism_revisited_The_effects_of_mortality_salience_on_ex
plicit_and_implicit_religious_belief, s. 983
19 Ibid. s. 985, 987
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paus mellan de båda  delarna vari  deltagarna genomförde en icke-relaterat  uppgift.  Del  1  av testet

påminde om studie 1 i sitt utformande och behandlade tankar om döden i förhållande till fantasi. Del 2

bestod av ett datorbaserad test där deltagarna fick kategorisera synonymer till ”verklig”, såsom sann,

existerande och faktisk; ”imaginär”, såsom: fantasi, falsk och illusion; samt ”övernaturlig”, med fokus

på religiösa inslag. Detta skedde under tidspress och deltagarna uppmanades att så snabbt som möjligt,

men också så noggrant som möjligt, utföra kategoriseringarna genom att använda ett tangentbord. Varje

ord presenterades tre gånger i olika ordning. I första fasen tvingades deltagarna använda samma tangent

för att trycka in ”verklig” och ”övernaturlig” medan ”imaginär” hade en annan tangent. I andra fasen

delade  ”övernaturlig”  och  ”imaginär”  tangent.  Avslutningsvis  fick  deltagarna  genomföra  ett

frågeformulär med tillhörande skrivfråga om döden, på samma sätt som i studie 1. Frågeformuläret från

studie  2  visade  att  de  religiösa  personerna  stod  fast  vid  sin  religiösa  tro  medan  de  icke-troende

deltagarna plötsligt började uppvisa en större acceptans inför religion som något faktiskt och verkligt.

De stod således inte fast vid sin icke-tro när denna, under frågeformuläret, kopplades samman till deras

tankar på döden.20

Test 3  innehöll, i likhet med studie 1 och 2, en skrivuppgift rörande döden. Efter detta presenterades

20 substantiv för deltagarna som skulle kategoriseras som ”verklig” eller ”imaginär” så snabbt som

möjligt.  Återigen uppstod tidspress vilket minskade utrymmet för resonemang. Tio av substantiven

hade kopplingar till kristendom, närmare bestämt ord som: ”ängel”, ”Gud” och ”mirakel”.  Fem av

substantiven  representerade  verkliga  ting,  såsom  ”helikopter”.  De  återstående  fem  substantiven

representerade  imaginära  entiteter  såsom  ”ande”,  ”Narnia”  och  så  vidare.  Precis  som  i  studie  2

resulterade undersökningen i att de icke-religiösa under tidspress fick svårt att klassificera religiösa

koncept som imaginära och istället drogs mot motsatt håll, det vill säga de svarade mer i samklang med

de religiösa deltagarna.21

Bluemke fastslog efter denna undersökning att deltagarna under den mer ”åsiktsbaserade” studie 1

stod  fast  vid  sina  medvetna  tankar  om religion  medan deltagarna  under  de  följande  två  studierna

omedvetet kopplade den aktiverade rädslan för döden med religion. Vidare bedömde Bluemke att de

icke-troende deltagarna i större  mån upplevde religion som något verkligt under test 2 och 3, trots att

deras medvetna tro före testerna talade emot detta.22

1.4.3 Sammanfattning av tidigare forskning

Den tidigare forskningen visar att människor som lider av inneboende rädslor i form av ångest eller

rädsla för döden i större mån accepterar religion och andlighet som något verkligt och således tenderar

dras till religion och andlighet för effektivare hantering av psykisk obalans. Även om den forskning

20 Bluemke, et al., 2012, s. 985-987
21 Ibid. s. 986-987
22 Ibid. s. 987
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som Hefti refererar till är baserad på intervjuer och observationer som borde ge ett mindre trovärdigt

resultat på grund av det explicita genomförandet, så visade Bluemkes implicita forskning ett liknande

resultat vilket borde förstärka tesen om att rädsla kan leda till religion och andlighet.

1.5 Metod

För detta arbete lämpar sig kvalitativ forskning med inriktning på hermeneutik som metod eftersom det

krävs både tolkning och förståelse för att läsa de böcker som ska undersökas. Att söka ta reda på  om

rädsla kan vara en bidragande orsak till att vissa människor dras till religion och/eller andlighet är att

försöka förstå människors intentioner, vilket är svårt utan dialog. Därför krävs utrymme för tolkningar

och därför är hermeneutik vanligt använt inom psykologi och sociologi.23

Per-Johan Ödman som skrivit boken Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik,

menar  att  hermeneutik  lämpar  sig  i  sådana  fall  där  ingen  dialog  kan  förekomma,  exempelvis  vid

läsningen av en bok. Vid sådana tillfällen måste läsaren föra en invärtes dialog med sig själv. Att tolka

en text innebär att söka förståelse för den med syfte att få grepp om den. Dock kan förståelse se olika ut

beroende på vem som förstår, eftersom människor greppar omvärlden olika. Enligt Ödman är det den

individuella  erfarenheten som avgör hur den subjektiva tolkningen kommer att  se ut.  Till  exempel

måste läsaren under tolkningsprocessen tyda innebörden hos olika tecken, vilket i praktiken innebär att

läsaren tilldelar dem mening för att  uppnå förståelse.  I  detta arbete skulle exempelvis  tecknet ”det

omedvetna”, som Jung talar om, kunna dyka upp igen i den litteratur som ska undersökas. Det skulle

troligtvis innebära att begreppet tolkas till att ha samma innebörd som det som Jung givit det eftersom

det  ligger  närmast  i  erfarenhet.  Problemet  är  att  det  kanske inte  alls  är  fallet,  vilket  kan  försvaga

trovärdigheten i tolkningen. Vidare är en viktig del i hermeneutiken att  förklara vad det är som tolkas.

Detta eftersom en tolkning omöjligt kan upplevas sannolik för en åhörare om denne inte ser vägen fram

till tolkningen och logiken bakom den.24

Även om tolkningen i detta arbete grundar sig i tidigare forskning så är det ofrånkomligt att göra

individuella antaganden vilket bör klargöras redan här. När ett resultat fastställs utifrån tolkning gör det

således att resultatets trovärdighet minskar eftersom böcker kan läsas och förstås på olika sätt av helt

olika individer. Detta, menar Ödman, beror på att individens perspektiv utgår från en historisk varelse

som byggt upp ramar vari tolkning kan ske. Den tidigare forskningen och teorin är således särskilt

viktig för att öka arbetets trovärdighet. När en undersökning sker med hjälp av hermeneutik innebär det

inte att undersökningen kommer fram till en sanning, utan snarare tillför ett förslag på en sanning, eller

som Ödman kallar det: en hypotes. En annan individs erfarenhetsvärld kan se totalt annorlunda ut och

därmed resultera i andra resultat vilket gör att hermeneutiken snarare för ett strå till en stack av många

23 Starrin, B. & Svensson, P. G. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, 1994, s.  73-77
24 Ödman, P. J. Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik. Stockholm: Nordstedts förlag, 1994, s.  7, 

9, 15-19, 44, 46-48, 57-59
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olika resultat.25

Utöver  hermeneutik  så  kommer  även  komparativ  metod  att  användas  för  att  se  om  det  råder

skillnader och/eller likheter i resultatet från denna undersökning och resultaten från tidigare forskning.26

1.6 Material och avgränsningar

Materialet  som används för denna undersökning är tre böcker. Den första heter  Tänka, snabbt och

långsamt, av Daniel Kahneman behandlar hur den mänskliga hjärnan fungerar, var rädsla kommer ifrån

och i vilken mån den styr människan.  Sociolog-professorn Zygmunt Baumans bok  Flytande rädsla,

som mer specifikt går in på rädslans roll och hanteringen av den i det moderna och sekulariserade väst

kommer också väl till pass. Avslutningsvis kommer Deepak Chopras bok Skuggeffekten, att användas

då  den  knyter  an  Chopras  andliga  filosofi  till  Jungs  analytisk-psykologiska  religionsteori.

Avgränsningen till dessa böcker har gjorts utifrån idén att studera om Chopras handbok för en bättrad

psykisk hälsa via andlighet stämmer överens med Kahnemans och Baumans teorier om hjärnan och

dess farhågor. Arbetet  ämnar sen besvara frågeställningarna samt se hur väl resultatet stämmer, eller

skiljer sig mot, Jungs och Russells positiva respektive negativa religionsteorier.

25 Ödman, 1994, s.  9-10, 19, 50-51
26 Nyström, H., Nyström, Ö., Nyström, L.  Perspektiv på historien - historiebruk och historievetenskap. Malmö: Gleerup
förlag, 2012, s. 230-233
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2.Undersökning och analys

I detta kapitel kommer tre böcker undersökas, tolkas och analyseras utifrån Jungs och Russells teorier.

Kapitel 2.1 och 2.1.1 behandlar i vilken grad individen påverkas av det omedvetna och dess rädslor.

Kapitel  2.2 och 2.2.1 behandlar hur rädsla i  modern tid ser ut  och hanteras.  Kapitel  2.3 och 2.3.1

behandlar religionens/andlighetens roll för rädslan, om den föder eller stillar rädslor. Här används en

bok i andlig självhjälp för att studera om den överensstämmer med övrig litteratur i kap. 2. 

2.1 Tänka, snabbt och långsamt

Daniel Kahneman, psykolog och nobelpristagare, har skrivit boken Tänka, snabbt och långsamt. Där

beskriver han hur hjärnan består av två system: 1.  det omedvetna,  och 2. det medvetna.  Även om

människan helst intalar sig att system 2 är det överlägsna och styrande, eftersom det medvetna systemet

ger en känsla av kontroll, så är det enligt Kahneman det första systemet som spelar in i allra mest. Detta

system är automatiserat och innebär alltså en avsaknad av medvetenhet, vilket gör att det  inte kan

kontrolleras. Då system 1 är samma hos människor och djur innebär det att människan av naturen kan

uppfatta omvärlden, se sammanhang, göra kopplingar, samt känna instinktiva känslor som exempelvis

rädsla. Enligt Kahneman är systemet ständigt uppkopplat, utan uppehåll och avbrott, vilket skiljer det

från system 2 som kräver individens uppmärksamhet för att överhuvudtaget vara aktivt, exempelvis vid

lösandet ett matteproblem. Dock för de två systemen ett ständigt samarbete med varandra. Om system 1

upplever ett problem kan system 2 informeras om detta genom att system 1 ”skickar” en känsla av oro

exempelvis. Det blir en signal för system 2 att kliva  in och att ta itu med problemet. System 2 är

således beroende av system 1, eftersom det aktiveras av det. Kahneman beskriver även hur system 1

uppfattar saker och ting med övertygelse, oavsett om de är sanna eller ej. Så även om system 2, genom

sitt rationella tänkande, vet att övertygelserna inte stämmer kan system 1 fortsätta att hävda det. Därför

är konflikter mellan de två inte ovanliga. Människans instinktiva rädslor är således oövervinnerliga och

det enda system 2 kan göra åt detta är att hantera dem. Ett vanligt sätt är att individens medvetande

försöker skapa en känsla av kontroll genom att söka en rationell förklaring på rädslan. Detta samspel är

dock inget som individen uppfattar eftersom denne vill tro att allt styrs av det medvetna.27

Kahneman förklarar  vidare att  system 1 skapar  känslor  som blir  till  medvetna övertygelser  när

system 2 accepterar dessa. En individ kan således känna en obefogad fruktan kommen ur system 1,

men avfärda den med system 2 genom att förtrycka den. Detta skapar strid mellan systemen.  Individen

kan också börja tro på den där rädslan vilket kan leda till övertygelser om verkliga hot, på så vis kan

system 2 lura system 1 att tro att hotet är något specifikt. System 1 söker ständigt efter mönster och

orsaker som system 2 uppmärksammar eftersom medvetandet vill ha logik. När de två systemen väl

kommer överens uppstår ett så kallat kognitivt flyt. Det innebär att system 2 inte behöver arbeta för att

27 Kahneman, D. Tänka, snabbt och långsamt. Stockholm: Volante, 2011, s. 26-40
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möta upp system 1 längre. I praktiken skulle system 1 kunna uppleva en rädsla som system 2 möter upp

på ett sätt som accepteras av, eller övertygar system 1, varpå system 1 upplever behag och sänker sin

gard. Kognitivt flyt råder när system 1 inte upplever några hot i form av osämja med system 2. Enligt

Kahneman krävs det dock att system 2  upprepar sin ”sanning” tillräckligt ofta för att system 1 ska

kunna börja känna igen den. Först då kan det erkänna den som sann. Detta för att system 1 kräver

association. Ju fler upprepningar desto enklare association och ju större association desto mer kognitivt

flyt. Detta ger system 2 en viss makt över system 1. Enligt Kahneman är system 1 programmerat att tro

men kräver bevis för att något ska uppfattas som intressant. Detta bör innebära att om system 1 drar

system  2:s  uppmärksamhet  till  något,  och  system 2  kommer  med  en  rationell  förklaring  som är

tillräckligt trovärdig för att utgöra bevismaterial och upprepar denna tills den blir bekant, så kommer

system 1 att känna behag.  System 1:s sökande efter orsaker till det som upplevs gör att systemet inte

ifrågasätter om den utpekade orsaken är sann eller ej, det räcker med en god förklaring.28

2.1.1 Det omedvetnas inflytande på individen

Precis som Jung hänvisar Kahneman till det omedvetna som en aktiv inflytelserik del av människans

psyke, vilket innebär att människan i allra högsta grad styrs av rädslor. Kahneman  kallar dock inte

system 1 för det kollektiva omedvetna utan tycks mer se det som något varje individ har i likhet med

varandra. Kahneman menar att system 1 påverkar människan mer än system 2 och att majoriteten av

människans handlingar,  tankar  och mönster  i  själva verket  styrs  av det  omedvetna utan individens

vetskap.  Det  påminner  om Jungs  skuggteori  där  skuggan,  ju  mer  den  förtrycks,  slår  tillbaka  mot

individen. Att Kahneman talar om ett brobygge mellan system 1 och 2 via association eller igenkänning

bör också kunna liknas vid Jungs teori om symbolerna, som genom sammanlänkning ska  balansera

oron från det  omedvetna.  Dock var  Jungs symboler  av religiös  karaktär,  inbyggda i  det  kollektiva

omedvetna, så skillnaden är att Kahneman inte specifikt talar om inbyggda symboler och inte heller

religiösa. Han talar snarare om upprepningar i det nuvarande livet som ska skapa igenkänning. Att

dessa  upprepningar  historiskt  sätt  har  varit  av  religiös  eller  andlig  karaktär  kanske  dock  har  sin

förklaring i Jungs teori: religion ligger närmast som alternativ ”sanning” då den redan finns i psyket. 

Enligt Kahneman är det alltså upprepningarna som ger individen en känsla av mental balans, vilket

ska stilla de impulser och reaktioner som system 1 sänder ut. Detta är mycket likt Jungs teori om de

religiösa symbolernas betydelse för det omedvetnas arketyper. Vad som skiljer dem åt är dock att det

Kahneman talar om inte nödvändigtvis behöver innebära en religiös upplevelse och ett permanent lugn.

System 1 skulle kunna lugnas av projicering, bara denna är övertygande nog. Något de båda forskarna

har  gemensamt  är  dock  att  det  omedvetna  söker  helhet  mellan  det  medvetna  och  omedvetna.

Sammanförs Kahnemans och Jungs idéer skulle det ytterligare kunna hävdas att forskningen utförd av

28 Kahnemann, 2011, s. 29, 71-72, 123, 207
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Bleumke får en tydligare förklaring. Bleumke betonade vikten av att särskilja explicita frågeställningar

från  implicita  inom  religionsforskning  eftersom  de  olika  närmandena  riskerar  att  ge  motstridiga

resultat.  Att  Bleumkes  första  undersökning  inte  visade  religiösa  tendenser  hos  de  icke-troende

deltagarna kan således bero på att frågeställningarna var för specifika och krävde medvetet formulerade

svar.  Detta  medan  de  implicita  undersökningarna  2  och  3  gav  andra  resultat  då  de  krävde  mer

instinktiva svar komna från det  omedvetna, vilket fick de icke-troende medlemmarna att i större mån

klassificera religiösa entiteter som något verkligt snarare än imaginärt.

2.2 Flytande rädsla

Zygmunt  Bauman  har  skrivit  boken  Flytande  rädsla,  där  han  talar  om  den  största  och  mest

svårhanterliga rädslan som människan har: den som föds med avsaknad av verkliga hot och således

kommer inifrån. Bauman menar nämligen att människan har en inneboende fruktan för döden, eftersom

döden är totalt  olik någon annan mänsklig erfarenhet med dess avsaknad av  fortsättning och dess

oundviklighet. Därför, skriver Bauman, har kulturer världen över uppfunnit olika sätt att hantera och

förneka döden där en av de vanligaste uppfinningarna är att göra den icke-slutgiltig. Att ge döden en

fortsättning och se den som en övergång till något annat istället för att acceptera dess innebörd ska göra

den mer begriplig och därigenom stilla den inneboende rädslan. Exempel på sådana konstruerade idéer

är reinkarnation, själens befrielse från kroppen och dess lidanden, paradiset och så vidare. Funktionen

för dessa är att ge livet mening: istället för att ägna livet åt en ständig fruktan inför det ofrånkomliga

slutet, har otaliga modeller uppstått för hur man bör leva för att höja sin status inför döden och göra

efterlivet så bra som möjligt. Kort och gott ägnar människan livet åt att leva på ett sådant sätt att den

förtjänar  och garanteras  ett  gott  efterliv.  Varje  sekund räknas  och livet  får  mening.  Kristendomens

himmel är ett exempel som uppfyller denna strävan.29

Bauman menar att rädsla och ondska hör samman: rädslan kommer inifrån medan ondskan är det

som människan söker utanför sig själv för att motivera rädslan. Ondskan är det som människan inte kan

finna en förklaring på och avfärdas därför som en kraft i sig, vari allt orätt rymmer. Ondskans existens

har historiskt sett beskrivits komma ur människan själv och har bland annat förklarats som ett resultat

av individens synd, där ondskan är bestraffningen som med hjälp av religionens renande kan upphöra.

Bauman  tar  upp  den  bibliska  berättelsen  om Job  som  ett  exempel  på  hur  det  oförklarliga  onda

motiveras som ett syndastraff. Denna historia var ett sätt att ge människan en upplevelse av att känna

och förstå sitt hem, jorden, eftersom den bringar logik. På ett liknande sätt hanteras naturkatastrofer

som sker världen över idag: det ses som något skrämmande och ondskefullt sprunget ur människans

misstag. Bauman refererar även till  Freuds teori om att lidande ska vara ett resultat av bortträngda

erfarenheter ur barndomen som sen drabbar människor skoningslöst i vuxen ålder, vilket skulle vara

29 Bauman, 2006, s.  7, 9, 38-39, 40-43
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ytterligare en förklaring på ondska. Med dessa exempel vill Bauman demonstrera hur det onda tenderar

få sin förklaring först i efterhand, vilket beror på att människan har ett starkt behov av  att hantera

känslorna som kommer av att inte ha en förklaring.30

Bauman menar att den moderna människan ännu skyggar för det onda. Hon har sett historien, hon är

medveten om vad som kan ske, faror lurar bakom varje hörn inte minst från naturen. Detta resulterar i

att människan lever på ständig flykt och i ständigt arbete att bygga skyddsmurar kring sig mot det där

onda som hon inte vet vad det är. Rädslan är ständigt närvarande inuti och om ingenting utanför kan att

motivera dess  existens  så uppfinner  människan sätt  att  skydda sig från alla  tänkbara hot.  Bauman

skriver att människans inbyggda fruktan bottnar i en primitiv fruktan för döden, en fruktan som bärs

med i det mänskliga psyket genom tidens gång och som bara föder fler rädslor, irrationella sådana.

Vissa   rädslor  upplever  sig  individen  kunna förhindra  och  andra  inte.  Bauman  citerar  Freud som

menade att rädslan attackerar individen från tre håll: utifrån, eftersom det är där de okända krafterna

lurar; från relationer, eftersom människan är sårbar i sitt förhållande till andra människor; samt inifrån,

eftersom kroppen i sig är förgänglig och ämnad att dö. Människan är således rädd av naturen.31

Då den moderna rädslan är densamma som människans förfäder bar, och då denna tenderar att öka,

tvingas människan till konstant beredskap att försvara sig. Människan skyggar för det som denne inte

kan förstå och vid det här laget har rädslan, enligt Bauman, utvecklats till sådan grad att människan

börjat frukta rädslan själv – att aldrig undkomma den egna upplevelsen. Den inre rädslan blir nämligen

sällan  greppbar  eftersom den  många  gånger  kommer  från  ingenting.  Den  är  lika  oförklarlig  som

ondskan själv, precis lika okänd. Med detta upplever sig människan alltmer försvarslös. Ett exempel är

hur naturen gått från att tjäna människan till att nu avvisa henne vilket gör att ordningen kastats om.

Detta förvirrar människan eftersom hon förlorar det där ordnade hemmet som hon sökt. Detta alltmedan

Gud förlorat kraft på grund av förnuftets ifrågasättande av hur en god Gud kan acceptera den ondska

som syns världen över. Ju mindre människan kan hantera rädslan, desto mer växer den, och där menar

Bauman att världen nu står.32

Numera har den gamla idén om individens synd fortfarande fäste men inte alltid i religiös form:

människan ser sig som ansvarig för de konflikter som kommit med globaliseringen, för naturkatastrofer

och för all annan ondska som präglar världen. Men det människan nu gör, enligt Bauman, är att vända

sig  alltmer  utåt  och  fäkta  vilt  mot  det  greppbara,  exempelvis  genom  krigföring  mot  terrorism.

Människan lägger således all kraft  åt att bekämpa ondskan i  en slags sekulär strid mellan ljus och

mörker, gott och ont. Men rädslan krymper inte för det. Bauman skriver att rädslan därför är den största

boven i det moderna samhället eftersom den får lov att härja fritt och förvirrat i sin irrationella besatthet

30 Bauman, 2006, s. 65-70, 75
31 Ibid. s. 63-64, 81-83
32 Ibid. s. 98, 109-110
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att  förgöra en icke-existerande yttre kraft.  Trots att  rädslan oftast  är obefogad  och kommer inifrån,

trotsas den som om det faktiskt skett  något fruktansvärt  i omvärlden. Den kommer ur människans

känsla av att ha förlorat  kontrollen om både det förflutna, framtiden och det egna självet. Bauman

skriver därför att det enda sättet att tygla rädslan är att människan börjar konstruera nya verktyg för att

hantera den.33

2.2.1 Rädslan i modern tid och hanteringen av den

En skillnad mellan Bauman och Russel är Russells tes om religionen som ett mänskligt påhitt samt att

rädsla uppstår till följd av religion, medan Bauman menar att rädslan fanns redan innan och att synden

och straffet blivit en naturlig följd i sökandet efter en förklaring på världens ondska – utan att kalla

religion för påhitt. Bauman talar således om en genetisk rädsla som är en permanent del i det mänskliga

psyket och således ofrånkomlig. Detta bör dock inte innebära att religion inte kan orsaka rädsla, så som

Russell hävdar, men enligt Baumans forskning kan rädslan inte beskyllas för vara ensamt resultat av

religionen. Tvärtom har denna fruktan, enligt Bauman, många gånger hanterats tack vare religion. I en

sekulär värld är rädslan lika stor som den alltid varit men att bristen på yttre hot, och bristen på religiös

tro, gör att denna rör sig mer förvirrat eftersom individen inte kan hitta en tydlig orsak för den. Därför

behöver människan konstruera orsaker till rädslan och verktyg att hantera den för att inte förgöras av

den, nu när sekulariseringen är ett faktum och religionen inte längre är ett lika utbrett verktyg. I ljuset

av Kahnemans forskning bör denna rädsla påverka människan enormt eftersom den kommer från det

omedvetna, det vill säga den del av psyket som styr människan mest.

Religionen som verktyg för att hantera inre rädslor är just det som Hefti talar om när denne refererar

till patienter med psykiska besvär såsom ångest och depression. Att religionen kan ge en känsla av

sammanhang, orsak och mening gör, enligt Hefti, att människor kan komma till ro med sina besvär och

hantera dessa på ett positivare sätt. Att religion och andlighet dessutom kan motverka isolering visar att

det som Bauman talar om har belägg. En viktig skillnad bör dock noteras i att Bauman talar om religion

som ett föråldrat verktyg på väg bort från sekulära områden medan Hefti snarare menar att religion i

mycket hög utsträckning används, men av människor med psykiska besvär av den svårare sorten.

2.3 Skuggeffekten

Deepak Chopra, Debbie Ford och Marianne Williamson har skrivit boken Skuggeffekten som behandlar

Jungs idé om skuggan. Chopra, som arbetar som läkare inom holistisk medicin och som är framstående

inom new age och självhjälp, beskriver i boken vad skuggan är och vad den innebär för människan som

grupp och individ. Skuggan, menar han, är en permanent ingrediens i det mänskliga psyket, men vars

existens människor tenderar  att  förneka genom att  förtränga den, medicinera bort  den eller  genom

33 Bauman, 2006, s. 117, 126, 132, 147, 175
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terapi försöka övervinna den. Problemet med detta är, enligt Chopra, att det inte är möjligt; skuggan är

och förblir en makthavare i människans liv. Chopra beskriver skuggan som allt det som människan

upplever som negativt, det vill säga rädsla, ångest och ilska. Förnekandet av skuggan är, enligt honom,

anledning till att begreppet ondska överhuvudtaget uppstått. Allt som människan blundar för hos sig

själv förblir okänt och skrämmande. Människans sätt att hantera denna onda kraft har historiskt sett

varit att vända sig till religion eftersom det där erbjuds en tydlig indelning mellan ljus och mörker.

Detta har dock inte förgjort ondskan eftersom alla försök att övervinna skuggan, en inbyggd egenskap i

människan, är att försöka döda sig själv. Därför har den religiösa striden aldrig nått mål. Chopra skriver

att ondskan i dagens sekulära värld uppgraderats till att inte bara handla mörka krafter, utan också ett

dåligt  mående,  både  fysiskt  och  psykiskt.  Misstaget  som görs  då  är  att  sådana  symptom försöker

behandlas bort av sjukvården. Han menar att människan snarare behöver se skuggan för vad den är: en

naturlig del av den mänskliga helheten.34

Chopra skriver att människan måste börja möta skuggan utan motiv att besegra den. Detta ska göras

genom att individen höjer sitt medvetande ovanför skuggan och ovanför skuggans motsats: ljuset. Om

människan lär sig se helheten, som till hälften består av ljus och till hälften av mörker, så kommer ett

lugn stiga ur känslan av helhet. Om medvetandet inte höjs ovanför egot, som människan generellt styrs

av,  så  kommer  skuggan fortsätta  förtryckas.  Ju  mer  den förtrycks  desto  högre  ljuder  den.  Chopra

skriver att egot är uppfostrat att agera på ett sätt som är socialt acceptabelt och så länge världen inte

tillåter skuggsidor kommer skuggan förtryckas allt djupare innan den med all kraft slår tillbaka mot

individen. Så länge människan eftersträvar att vara fullkomligt god så kommer hälften av henne att vara

i konflikt, vilket föder mer ångest och rädslor. Han ger ett exempel på detta i människans kamp mot

miljöförstöringen  som pågår  parallellt  med  att  samma  människa  förstör  miljön.  Det  är  ett  tydligt

exempel på hur människan förnekar sin helhet och istället faller helt in i skuggan dit inget ljus kan nå.

Ju mer skuggan förtrycks desto starkare inflytande får den på människan. Ju mer människan fruktar det

egna mörkret desto mörkare blir människan. Chopra menar att ljus och mörker går hand i hand och att

universum i sig är byggt på motsatser. Hade människan inte varit byggd av dualism hade hon inte

existerat. Problemet är att människan inte ser motsatserna som en helhet, utan som en splittring.35

Chopra hänvisar till  Jungs kollektiva omedvetna och menar att när människan upplever lidande,

något som skakar om henne, så kommer den inbyggda rädslan väckas och hon kommer göra allt i sin

makt för att försvara sig. Vidare förkastar han Freuds teori om jaget i centrum och menar att människan

i själva verket är ett vi, där samtliga levande varelser delar samma omedvetande, samma helhet, där

hälften består av ljus och hälften av mörker. Därför är också människan beroende av vi:et. Hon söker

34 Chopra, D. ”Del 1: Skuggan”. D. Chopra, D. Ford & Marianne Williamson, Skuggeffekten (s. 13-92). Stockholm: Ica 
bokförlag, 2010, s. 15-18

35 Ibid. s.  20-23, 31, 39
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gemenskap i krigsföring, politik och religion, och om gruppen fruktar sin egen fruktan kan gruppen gå

samman för att bekämpa den – i exempelvis en religiös strid mot ondskan. Det sker en projicering bort

från det kollektiva omedvetna, bort från skuggan, och människan söker istället yttre hot trots att inga

sådana finns. Chopra beskriver att religionen föddes i hjärnbarken, precis som idén om ett helvete och

en himmel. I den religiösa kampen uppstår dock splittring mellan det subjektiva medvetandet och det

omedvetna, eftersom det saknas en  direkt kommunikation med det omedvetna. Hade individen istället

vänt sig inåt hade den fått en direkt upplevelse av det omedvetna. Skuggan har en inbyggd mekanism

att söka något att slåss emot: människan måste se indelning, hon måste slåss mot något, åtminstone så

länge hon inte inser att det hon slåss emot är sitt egna mörker.36 

Chopra poängterar att en viktig skillnad i hans synsätt och Jungs är att Jung beskriver skuggan och

de religiösa symbolerna som brobyggare mellan det medvetna och det omedvetna medan Chopra ser

detta  som separationspunkten.  Han menar  att  det  kollektiva  omedvetna  bär  en impuls  som önskar

helhet, den gudomliga impulsen, och det är den som för det medvetna och omedvetna samman. Dock

menar han i slutändan just det som Jung säger: skuggan blir den förenande länken eftersom det är via

den individen måste gå för att överhuvudtaget kunna följa sin gudomliga impuls: ska helhet uppnås

måste skuggan mötas utan strid. Chopra vill dock inte kalla skuggan för det kollektiva omedvetna utan

ser det snarare som ett kollektivt medvetande: den som vågar se helheten blir medveten och balanserad.

Detta medvetande, denna gudomliga kallelse, är ett sätt att via andlighet nå självläkning. Istället för att

projicera  det  egna  ljuset  till  en  högre  makt  som  beskyddar  mot  en  annan  projicerad  kraft,  den

oförklarliga ondskan, så ska människan själv kliva upp till medvetandet och själv bli den där högre

makten. En högre makt som ovanifrån betraktar individen som den befinner sig i. På så vis ska striden

emot skuggan upphöra, i en slags acceptans för helheten istället för en irrationell och inbillad kamp

emot splittring. Chopra menar att läkning aldrig kan komma genom att vara rakt igenom god, för ingen

människa är rakt igenom god. Läkning kommer genom helhet. Han drar en parallell till buddhismen,

som enligt honom snuddar vid denna helhetslära i sin strävan att stiga över dualismen och se helheten,

acceptera universum så som det alltid varit och acceptera människan så som den alltid varit. I denna

acceptans kommer frid och i frid råder inte den rädsla som kallas ondska.37

Chopra  går  även  in  på  hur  en  människa  ska  kunna  kliva  över  dualismen  mellan  trygghet  och

otrygghet. Han menar att religionens kamp mot ondska kan ge en tillfällig trygghet men att denna i

själva  verket  inte  ger  full  effekt,  för  inombords  lurar  ännu  den  fruktade  ondskan.  Han menar  att

otrygghet kommer ur den inbyggda rädslan och denna rädsla kommer projiceras till yttre faktorer så

länge individen tillåter det. Vägen till trygghet är istället att vända blicken inåt, att sluta projicera utåt,

sluta söka stabilitet i en kraft bortom jorden eller innanför fysiskt skyddande murar: tryggheten ska

36 Chopra, 2010, s. 25-26, 29, 35-37, 44
37 Ibid. s. 38, 40-41, 61-62, 67, 68-73
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komma inifrån. Det hela handlar om att bygga upp en stark kärna i den egna individen och denna starka

kärna kan inte existera i en splittrad person, endast i helhet. Nyckeln till det är att stanna upp och möta

den där fruktade skuggan, betrakta det där omedvetna och mörka ovanifrån genom helhetens medvetna

ögon, och låta ljus och mörker förenas i ett tryggt och stabilt inre just så som det ämnades göra från

början. Chopra skriver att den viktigaste egenskapen i ljuset är det som Jesus talade om: kärleken. Så

att lära sig älska sin skugga istället för att frukta den bör enligt Chopra leda till en stabilitet som är så

stark att  den blir  orubblig för världens kaos.  Han betonar  vikten i  att  kärleken måste  komma från

individen själv, för en kärlek utifrån är alltid förgänglig.38

2.3.1 Andlighetens och religionens roll för rädslan

Att Chopra influerats av Jung är tydligt då det är dennes teori om skuggan som hans bok baserats på.

Den  stora  skillnaden  är  dock  att  Chopra  ser  det  kollektiva  omedvetna  som  ett  kollektivt  högre

medvetande, i likhet med en gudskraft. Andligheten är således närvarande och den sammanvävs med

psykologi. Med detta kan det konstateras att Chopra, precis som Jung, inte alls avfärdar religion eller

andlighet som något overkligt utan snarare  menar att dessa i allra högsta grad är av sanning, av den

enkla  anledning att  de  existerar  som en del  av  i  psyket.  Detta  skulle  kunna stärkas  av  Bleumkes

forskning som verkar tyda på att  människor på ett  omedvetet  plan enklare accepterar religion som

sanning, även om de på ett medvetet plan undviker att göra det.

Chopra verkar se det kollektiva medvetna som en kraft som varje människa är en del av, i likhet med

buddhismen som menar att allt levande består av en gemensam högre kraft – i detta fall en helhet som

måste synliggöras av individen för att individen ska uppleva den och finna ro i den. Detta är en stor

skillnad från Russell som snarare utgår från den del av psyket som Jung kallar medvetande, eller som

Kahneman kallar för system 2. Han snuddar aldrig vid det omedvetna eller system 1 utan menar att

rädslor  kommer  från  omvärlden  och  det  yttre,  bland  annat  till  följd  av  religionernas

skrämselpropaganda. En gemensam nämnare mellan Chopra, Bauman och Jung är således att religion,

åtminstone historiskt sett,  varit människans sätt att hantera skuggan. Chopra vill dock med sin text

hävda att religionsverktyget riskerat projicering och således inte fungerat permanent, men menar också

att ett liknande verktyg faktiskt kan användas, nämligen att människan själv intar rollen som gudomen.

I ljuset av projiceringsteorin skulle Heftis rapporter eventuellt  kunna likställas med just projicering

eftersom de beskriver hur människor med psykiska besvär  använder religion för att  ”hantera” sina

problem snarare än att lösa dem, exempelvis genom att trotsa behovet av isolering vid upplevelsen av

en högre kraft som stöttepelare. Detta låter närmast som en tillfällig hantering av inre rädslor, det vill

säga något som måste upprepas, snarare än en permanent lösning. Hefti vidrör dock individens strävan

efter en andlig helhet, likt Chopra, men en strävan behöver inte innebära att individen når helhet.

38 Chopra, 2010, s. 76-78, 90
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3. Diskussion och slutsatser

Kapitel 3.1 och 3.2 består av en avslutande diskussion, sammanfattning och slutsatser. Här behandlas

resultatet från kap. 2 som diskuteras och jämförs med den teoretiska bakgrunden samt resultatet från

tidigare forskning, med syfte att uppfylla arbetets syfte och dess frågeställningar.

3.1 Diskussion

Syftet med denna uppsats var att studera om moderna sekulariserade människor dras till religion och

andlighet för att enklare kunna hantera inneboende rädslor. Frågeställningen berörde således vilken roll

rädslan spelar i den andliga och religiösa tron och om rädsla skulle kunna vara en bidragande orsak till

att människor vänder sig till högre makter eller övernaturliga krafter.

Rädslans roll för andlighet och religion

Efter denna undersökning kan det konstateras att Russel har rätt i att religion kan föda rädslor, särskilt

med tanke de religiösa lärorna om synd som orsaken till ondska, som Bauman talar om. Dock missar

Russell att det faktiskt finns rädslor som är medfödda hos människan, vilket både Jung, Bauman och

Chopra  nämner.  Hans  teori  blir  således  bristfällig  då  den utelämnar  de  omedvetna  delarna  av  det

mänskliga psyket  och blundar  för  att  rädslor  kan stillas  av religion och andlighet.  Något som blir

särskilt tydligt i ljuset av Kahnemans forskning om att människan till störst del styrs av det omedvetna

och således påverkas av rädslor ständigt. Russells tes om att människan skulle må bättre utan religion

fallerar ytterligare utifrån Jungs tes om religiösa symboler som brobyggare till inre lugn. Att religion

enbart skulle orsaka rädsla tycks därför inte trovärdigt.

Enligt  Jungs  tes  hör  rädsla  och  religion  samman då  det  kollektiva  omedvetna  bär  på  religiösa

symboler. Dessa ska attrahera människor till världens religioner eftersom symbolerna återfinns i dessa.

Att notera är dock att Jung liknar upplevelsen då det medvetna och omedvetna enas med en religiös

upplevelse, men utgår man från Chopras tes om skuggeffekten skulle detta snarare behöva kallas för en

andlig upplevelse. Anledningen är Hammers distinktion av de två begreppen där religion definierades

som en  inramad,  medvetet  utövad  institution  medan  andlighet  snarare  är  en  instinktiv  individuell

upplevelse.  Utifrån  resultatet  i  denna  undersökning  borde  det  istället  konstateras  att  även  om det

mänskliga  psyket  bär  på  inbyggda  religiösa  symboler  så  är  en  framgångsrikt  användning  av  dem

snarare andlig än religiös. Detta behöver dock inte innebära att rädsla inte hör samman med religion

eftersom religion trots allt kan leda till andliga upplevelser. Det bör dock ifrågasättas att Jung kallade

detta för en religiös upplevelse. 

Det  är  således viktigt  att  skilja  religion från andlighet  då den religiösa kampen,  enligt  Chopra,

snarare är en projicerad yttre kamp som i sig själv inte borde leda till  mer än tillfällig balans och
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tillfälliga andliga upplevelser. Detta är anledningen till att den aldrig lyckats lugna skuggan permanent.

Jung och Chopra menar att individen behöver vända sig inåt för att via en inneboende gudsröst stilla

rädslan. Om då individen, liksom Jung, kopplar denna upplevelse till att handla om treenigheten, är det

inte  konstigt  om  det  även  görs  en  koppling  till  religion  då  religionen  erbjuder  en  förklaring  på

upplevelsen.  Dock behöver det inte  betyda att  religionen faktiskt  orsakat  upplevelsen.  Detta  skulle

kunna förklara varför individer med psykisk ohälsa i stor mån dras till religion, så som Hefti hävdar i

sitt arbete. Om andliga upplevelser av psykisk balans kan nås via de religiösa symbolerna är det inte

konstigt om patienter söker sig till symboler av det slaget, eller till religioner där symbolerna återfinns.

Huruvida detta leder till permanent balans och att patienter skrivs ut, som Hefti menar, borde i så fall

avgöras av huruvida individerna når den andliga upplevelsen eller bara projicerar. En projicering skulle

kunna skapa ett sätt att hantera rädslor som ångest, men det skulle kanske inte leda till att ångesten och

rädslorna försvinner permanent på samma sätt som en andlig upplevelse skulle kunna göra, som Chopra

hävdar.  Hefti  talade  om upplevelsen  av  helhet  precis  som Chopra,  men  utreder  aldrig  om denna

verkligen uppnås utan nämner det bara som något människor eftersträvar.

Bauman beskrev hur världen sekulariserats  och religionen tappat  sitt  grepp,  vilket  skulle  kunna

innebära att religionen inte alls har med rädsla att göra eftersom rädslan, enligt Bauman, vuxit. Dock

bör  det  påpekas  att  sekularisering  inte  behöver  innebära  att  den  individuella  andligheten  minskat.

Kanske är det så att den individuella andligheten i själva verket tagit över när religionen tappat sitt

grepp, eftersom människan trots allt ännu söker den där balansen och flytet. Jämförs detta med Heftis

forskning så uppstår ett problem i resonemanget. Enligt Bauman ska religionen ha tappat sitt grepp men

enligt  Hefti  är  religion  snarare  vanligt  förekommande  hos  människor  med  psykiska  besvär  såsom

ångest och depression. I många fall används religionen som ett sätt att hantera vardagen då många

patienter ser sin tro som motivation till att trotsa rädslor och undvika isolering. En eventuell förklaring

på dessa motstridigheter skulle kunna vara att religionens sekularisering är orsak till den ökade rädslan

som Bauman talar om och att  människor som i högre grad lider av inneboende rädslor,  i  form av

psykisk ohälsa, återupptar religionen eftersom det blir tvunget. Oavsett förklaring så  är det tydligt att

de tre begreppen religion, andlighet och rädsla går hand i hand.

Rädslan som orsak till andlig och religiös tro

Bauman menade, i enlighet med Jung och Chopra, att människans inneboende rädsla i allra högsta grad

påverkar henne, men att den dessutom växer i en globaliserad och sekulariserad värld. Vidare skulle

botemedlet  mot detta vara mänskligt konstruerade verktyg som ska hantera rädslan. Eftersom  Jung

talade om vikten av att vända blicken inåt för att uppnå balans, och eftersom Chopra menade att en

stark inre kärna råder bot på rädslor och obalans, så borde andlighet i allra högsta grad kunna fungera
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som ett sådant verktyg. Detta eftersom det enligt  både Jung, Bauman och Chopra tycks lönlöst att

projicera eller söka förklaringar utanför det egna jaget om individen önskar permanent balans. Detta

innebär inte att människor behöver söka sig till just religion - även om religion kan leda till andliga

upplevelser - en andlig upplevelse kan, som Hammer menade, uppnås individuellt.  Kanske riskerar

religionen med sitt ramverk för gruppen  bara leda till tillfällig trygghet eftersom idén om att bekämpa

ondska blir en projicering mot något utomstående, precis så som Chopra hävdar.

Kahnemans tes om att det omedvetna av naturen söker sammanhang är en förklaring på varför det

medvetna använder övertygande upprepningar för att kunna föra samman eventuella lösa trådar. Om

det  omedvetna  upplever  rädsla  måste  denna  således  förklaras,  annars  lämnas  upplevelsen  utan

sammanhang. Om då rädslan, precis som Bauman hävdar, är inbyggd och i allra högsta grad aktiv i en

icke-hotande miljö så kommer denna i lika stor grad behöva tyglas med övertygelser. Precis som Jung

och Kahneman skriver så krävs ett brobygge, eller kognitivt flyt, för att balansera rädslan: kanske via

religionen om det nu är så att människan har en naturlig dragning till den på grund av de religiösa

symbolerna i det omedvetna. Att ifrågasätta är dock att detta redan varit människans lösning historiskt

sett,  och att  det   inte  fungerat  permanent.  Kanske för  att  religioner  innebär  projicering,  om de nu

fungerar som den ”upprepade sanning” som Kahneman talar om. Därför blir Chopras teori intressant

som menar att människan, för att uppnå helhet och permanent balans, behöver inse sig vara den där

högre makten själv. För Chopra är det kollektiva omedvetna ett kollektivt medvetande vari Guds röst

kallar. Människan bär själv denna kraft.  Det borde innebära att människan behöver sluta söka yttre

strider genom krigsföring eller religionens indelning av gott och ont, och istället söka gudomen i sig

själv, den som är förmögen att se individen utifrån, dess skuggsidor och ljus, och acceptera helheten. I

detta ska den andliga upplevelsen av balans uppstå. Rädsla kan agera drivkraft till att göra just det.

Enligt Jungs teori är det tydligt att rädsla, som är en skuggsida, kan leda till religion via de religiösa

symbolerna  i sökandet efter trygghet, eftersom kraftigt lidande ofta leder till att individen söker inåt. I

förlängningen bör det således innebära att trauman kan resultera i andliga upplevelser när brobygget

mellan medvetandet och skuggan fullbordas. Om helheten är det som Chopra menar, en sann väg till ett

högre medvetande (en kraft eller en gud) så kanske denna enklast nås av individen om denne tvingas

till det genom trauman eller rädslor. Att människan, enligt Bauman, ännu känner ansvar för ondskan i

världen, dock inte som  syndastraff utan snarare miljöförstöring och globalisering, bör enligt Chopras

tes klassas som projicering. Detta för att människan anser sig ha gjort fel och upplever ett yttre hot,

exempelvis  från naturen,  vilket  således ökar  rädslan.  Här  skulle  andlighet  kunna agera verktyg att

hantera detta. Kanske skulle Chopras modell om att se sig själv utifrån ett högre medvetandet vara en

lösning och kanske används den redan av många, men på ett omedvetet plan.

Detta resultat skulle på ett utförligare plan kunna förklara det forskningsresultat som Bluemke kom
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fram till. I en explicit undersökning med frågor som ställs rakt ut, och besvaras av individers medvetna

tankar och åsikter, kanske inte ger ett trovärdigt svar eftersom individer, enligt Kahneman, till störst del

styrs av det omedvetna. När Bluemkes forskning istället genomfördes implicit och frågorna besvarades

mer instinktivt skedde en stor förändring som visade att testpersonernas rädsla för döden i högre grad

fick dem att acceptera religiösa idéer som något verkligt snarare än imaginärt.  En förklaring skulle

kunna vara de brobyggande religiösa symboler som Jung talar om, nämligen att de redan finns där och

är accepterade som sanning av det kollektiva omedvetna. Således tycks det att människor dras till, och

accepterar,  religion och andlighet  på ett  undermedvetet  plan  på grund av rädslor.  Huruvida  balans

uppstår hänger dock på om individen lyckas genomföra brobygget och erfara en andlig upplevelse av

helhet.

3.2 Sammanfattning och slutsatser

Syftet med detta arbete var att undersöka om rädsla kan vara orsak till  att människor idag dras till

religion och andlighet. Den teoretiska grund som användes var Jungs och Russells positiva respektive

negativa religionsteorier. Vidare krävdes en begreppsdefinition av Hammer för att särskilja religion från

andlighet. Hermeneutik var metoden som mest präglade arbetet då den gav utrymme för tolkning och

förståelse  för  det  mänskliga  psykets  intentioner  rörande  religion  och  andlighet.  Litteraturen  som

analyserades var Kahnemans teori om hur det omedvetna styr människan, Baumans teori om rädslans

roll idag, samt Chopras teori om hur andlighet kan ge trygghet genom att bringa ljus till arketypen

skuggan. Undersökningens resultat visade att rädsla i allra högsta grad har kopplingar till religion, med

en roll av både skrämselmetod och lugnande. Rädsla kan vara en anledning till att människor dras till

religion då den kan erbjuda förklaringar och meningsfullhet, något som strider emot Russells teori om

att  människan  skulle  må  bättre  utan  den.  Dock  visade  undersökningen  också  att  religionskampen

mellan gott och ont kan bero på projicering vilket inte bör ge permanent inre lugn. Jung hävdade att

religion  skulle  kunna  erbjuda  detta  på  grund  av  de  inneboende  religiösa  symboler  som  från  ett

omedvetet plan ”kallar” människan till religiöst sökande vid psykisk obalans såsom obefogad rädsla,

något  som tycks  stämma väl  överens  med Bluemkes  forskningsresultat.  Dock  visar  resultatet  från

denna undersökning att även om religiösa symboler leder människor mot religion och andlighet så är

det snarare är den andliga upplevelsen, ibland kommen ur religion, som kan leda till permanent balans

och helhet. Att dragningen till religion och andlighet uppstår från första början kan således bero på de

religiösa symbolernas funktion som rädslehantering, vilket också stöds av Heftis forskning som tydligt

visade att religion och andlighet är vanligt förekommande hjälpmedel hos människor med svår ångest.

Huruvida  detta  hjälper  permanent  tycks  dock snarare  ha  med  andlighet  att  göra.  Det  hela  kanske

handlar om en begreppsdefinition som gått fel dock, eftersom Jungs teori i övrigt tycks stämma överens

med resultatet från denna undersökning.
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