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Autobiografiska minnets betydelse 

för det ”religiösa självet” 



Sammanfattning

Syftet har varit att undersöka kognitiva grunder för det religiösa självet genom att undersöka 

vilka avgörande upplevelser/erfarenheter och emotioner samt deras innehåll som har präglat 

den religiöst grundade identiteten/det religiösa självet. Tio fenomenologiska/upplevelse 

dimensioner i det autobiografiska minnet undersöktes för den mest betydelsefulla 

händelsen/erfarenheten. Samt en tematisk analys som omfattade den religiösa identitetens 

livsberättelse. Data samlades in genom kvalitativa djupintervjuer med nio kristna ledare. 

Resultatet visade två kategorier av svar/respondenterna. Kategori 1 bestod av respondenter 

vars svar indikerade att det religiösa självet successivt vuxit fram genom en livsprocess, 

medan kategori 2 pekade på en enskild avgörande händelse som grund för det religiösa 

självet. Svaren för de tio fenomenologiska dimensionerna och för tematiskt innehåll i 

livsberättelseperspektivet gick i linje med dessa respektive kategorier.

Nyckelord: Autobiografiskt minne, identitet, religion, livsberättelse, självet.
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Abstract 

The aim was to examine some of the cognitive information grounding the phenomenon of 

religious self by investigating crucial experiences/events and emotions in autobiographical 

memory of the religious identity/self. Ten phenomenological dimensions in the 

autobiographical memory were examined for the most meaningful events/experiences. As 

related to the religious self, as well as themes in the life story of a religious identity. Data 

were collected through qualitative deep interviews with nine Christian leaders. The result 

showed two categories of answers/respondents. Category 1 consisted of respondents whose 

answers indicated that the religious self was evolved across time as a process. Meanwhile 

category 2 pointed at one single crucial event/memory that formed the ground for the 

religious self. Answers related to the phenomenological dimensions of autobiographical 

memory were shown to be in line with the two categories of answers/respondents

Keywords: Autobiographical memory, identity, religion, life story, the self.
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Förord

Ett tack till deltagarna i denna studie som har tagit sig tid att dela med sig av sina upplevelser 

och erfarenheter. Tack vare er blev uppsatsen möjlig. Även ett tack till handledare för 

vägledning och konstruktiva råd. Sist men inte minst till vänner och familj som uppmuntrat 

och gett stöd.
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Introduktion

Upplevelsen av ett själv är en produkt av individens förmåga att kunna återkalla händelser. 

Självbilden är en kollektion samlade och rekonstruerade minnen. Dessa minnen producerar 

även en känsla av identitet. Därför är självuppfattningen och minnet beroende av varandra och 

går inte att ses som separata enheter. Långtidsminnet förvarar procedurell och deklarativ 

information (Sedikides & Brewer, 2001). Episodiska minnet som är det ena av de två 

systemen i det deklarativa minnet (det andra är det semantiska systemet), grundar självet 

genom att lagra information om personligt relaterade händelser inom olika tidsperioder och 

episoder i livet. Detta autobiografiska minne utgör också en grund för självreflektion, 

självkontinuitet samt en känsla av personligt ägande, d.v.s. att individen vet att tankar och 

känslor tillhör henne/honom själv. Detta minne innehåller med andra ord vår livshistoria, 

bestående av specifika självrelaterade händelser, upplevelser och erfarenheter. Det har fyra 

grundläggande funktioner (Baddeley, 2009). 1) Styrande och problemlösande: Individen 

använder sig av tidigare lyckade lösningar och mål för att förhålla sig till framtiden. 2) Social 

funktion; att man delar erfarenheter och upplevelser med andra. 3) Självrepresentation; att 

kunna föreställa sig mentalt bakåt och framåt i tiden den egna livsberättelsen.  4) Att kunna 

hantera och bearbeta skillnader och skiftningar i livet. Autobiografiskt minne styrs också av 

emotionella och sociala faktorer, som präglar den selektiva processen i minnet (Baddeley, 

2009). 

Det finns ett kognitivt innehåll i emotioner, som varierar från en form av känsloreaktion till en 

annan. Sorg och glädje har exempelvis olika former av kognitivt innehåll (Lundh, 2008). 

Självdefinierande minnen förankrar också individens identitet. Minnena omfattar det som är 

mest centralt och viktigt för människan i hennes livshistoria. Det kan till exempel handla om 

olösta konflikter. Om det självdefinierade minnet är personligen viktigt är det också lättare, att 

framkalla (Sutin & Robins, 2008). Utvecklingen av autobiografiskt resonerande förutsätter en 

samverkan mellan kultur och normer, och individens förmåga till att kunna skapa den distans 

som krävs för att det ska vara möjligt att reflektera över sina erfarenheter och kunna förstå 

sina egna motiv, se varför händelser har inträffat.  Vi ”tar ett steg tillbaka” från våra liv och 

söker mening, och skapar oss en återblick. Vi väljer episoder och incidenter ur vår 

livsberättelse och det blir fokus för vår reflektion, vårt självdefinierade minne. Individen 

upplever då att hon uppnår ”visdom” (Singer & Bluck, 2001). Fenomenologin som 

upplevelsedimension är en viktig del av det medvetna, eftersom den skildrar de inre 
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minnesstrukturerna och dessas informationsinnehåll. Den kan skildra olika former av minnen, 

konkreta och konstruerade. Den kan också ha betydelse vid depression och mental ohälsa 

samt hur en individ kan förändra sig själv och reglera känslor (Sutin & Robins, 2007). 

De tio fenomenologiska upplevelsedimensionerna

Sutin och Robins (2007), har definierat tio grundläggande fenomenologiska 

upplevelsedimensioner i det autobiografiska minnet: 1). Livfullhet handlar om visuell klarhet 

och visuell intensitet. Minnen som innehåller viktiga och emotionella händelser, kan hållas 

”levande” efter 50 år. Levande minnesdetaljer kan skilja mellan verkliga minnen och 

konstruerade minnen.  2). Koherens innebär att erinringen av minnet i dessa detaljer har en 

logisk och sammanhängande följd. Det innebär att minnet inte enbart består av fragment. 

Först kan minnet upplevas mer generellt, för att sedan bli mer och mer specifikt. För att 

koherensen i ett återkallat minne ska bli tydlig, krävs motivation och kognitiva resurser. 3). 

Tillgänglighet refererar till hur tillgängligt ett minne är. Hur lätt är det att framkalla minnet? 

Är det ett minne individen återgår till och som ligger nära till hands? 4). Tidsperspektiv 

skildrar när händelsen ägde rum; dag, månad, år osv.  Tidsperspektivet ger även en 

uppfattning om hur lång tid som har passerat sedan händelsen inträffade. Händelser som 

upplevs distanserade för individen, har mindre betydelse för identiteten. 5). Sensoriska 

detaljer beskriver minnets innehåll av detaljer; ljud, lukt, färger etc. 6). Emotionell intensitet 

skildrar styrkan i känslorna, både under inkodning och under återkallande av minnet. Den 

emotionella intensiteten är oberoende av om minnet värderas positivt eller negativt. Den 

emotionella intensiteten kan vara större vid inkodningen och svagare i återkallandet av 

minnet, alltså ha en avtagande effekt. Trots en trend i denna avtagande effekt, kan den 

emotionella intensiteten användas för att skilja verkliga minnen från konstruerande.  7). 

Visuellt perspektiv avslöjar känslomässig distans. Om individen upplever minnet i första 

person som om hon/han återupplever det, eller om minnet ses i tredje person som om 

händelsen var en film som spelas upp, visar hur hon/han förhåller sig till skeendet, då det 

tredje perspektivet tyder på en distansering. 8). Att socialt dela med sig av ett minne handlar 

om i vilken mån minnet delas med andra. Individen förklarar/förmedlar sig själv genom detta. 

Det ger individen en chans att finna en social mening i sina upplevelser. 9). Distansering är 

individens sätt att ta avstånd från ett minne som inte stämmer med nuvarande 

tillstånd/identitet. Det kan handla om minnen som är negativa, eller minnen som inte stämmer 

överens med den bild individen har av sig själv. Individen kan uppleva att hon/han är en 

”annan”/förändrad person i dag, och tar avstånd från det förflutna självet. 10). Värde/ valens 
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innebär att minnen tillskrivs ett positivt eller ett negativt värde. Det är en emotionell värdering 

av själva händelsen, men även emotionell värdering av hur det känns att framkalla minnet.

1.2 Episoder i livet, identitet och minnen

Identitet kan ses som en livshistoria; individen rekonstruerar genom det personligt förflutna 

och internaliserar en egen livshistoria. Människans livshistoria bygger på selektiva och 

subjektiva fakta. Livshistorier är psykologiska konstruktioner och formas av 

livssammanhanget, vilket innebär att individen själv tillskriver meningen. Identiteten måste 

integreras i kontraster, till exempel i någonting som brukade vara, men som har förändrats, 

som livets skiftningar (Mc Adams, 2001). Individen konstruerar egna upplevelser i en följd av 

livshändelser, som en berättelse. Konstruktioner av livsberättelser är ofta länkade till 

kulturella teman. Autobiografiskt resonerande är en tolkning av detta, det är ett sätt att värdera 

dessa minnen. Denna tolkningsprocess leder till insikt om individens identitet. Berättelsen om 

självet ses inom en kulturell kontext, och speglar även därför kulturens mönster, det präglar 

definitionen av självet. Individen får en klar bild av sig själva genom vissa ihågkomna 

episoder, genom att ”komponerar ihop” sitt eget liv med ihågkomna erfarenheter. Att kunna 

kommunicera minnen är av betydelse genom att livsberättelsen formas även i återberättandet. 

Återskapandet som sker genom kommunikationen präglas av rådande moral och normer. 

Genom detta uttrycker individen sina system bestående av uppfattningar, värden och tro (Mc 

Adams, 2001). Många faktorer påverkar livsberättelsen, individen leds inte alltid medvetet i 

sin egen livsberättelse, utan leds av både medvetna och omedvetna motiv. Faktorerna som styr 

livsberättelsen är genetiska, sociala och historiska. 

De minnen en livsberättelse utgörs av blir en integrerad del av självet och 

identitetsuppfattningen som möjliggör självreflektionen. Genom livsberättelsen uppstår 

mönster, delarna av livet som återskapas kan upplevas som utspridda pusselbitar, ett 

pluralistiskt själv, som består av olika delmoment av livet. Autobiografiska narrativ skapar en 

enhet av självet. Livsberättelsen formas ofta implicit, av kultur, religion, politik, osv. (Belzen 

& Geels, 2008). Individens relation till världen består av komplexa personliga teorier, som 

bidrar till strukturen av medvetandet om självet relaterat till omvärlden. Varje autobiografisk 

berättelse speglar inte enbart en livshistoria, utan även en personlig ideologi som formas i 

själva sammanhanget för återberättandet. Individen har ett behov av att relatera sig till sin 

historia, speciellt det individuella historiska sammanhanget. Religionen i livsberättelsen och i 

konstruktionen av självet kan för individen ha en meningsbärande funktion, som möter 
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individens behov av att förstå. Ett trossystem i livsberättelsen kan ha följande funktioner: 1) 

Mental hälsa/ohälsa: Individen kan genom sitt religiösa sammanhang finna mening i tillvaron 

samtidigt som religionen kan vara ett uttryck för mental ohälsa, som vanföreställningar 

(Belzen & Geels, 2008). Medan andra fall visar på en tendens att människor i sina 

trossammanhang klarade sig ur tillstånd av djup depression, därmed kan den även ha funktion 

2) En terapeutisk verkan. Ytterligare en funktion är 3) att socialisera en förtryckande makt; 

varje livsberättelse speglar ett mönster av sammanhanget, normer och hierarkier, religionen 

kan i den meningen bli ett legitimt medel att bruka makt (Belzen & Geels, 2008).

1.3 Religiös identitet

Enligt Fisher (2010), finns det historiska och kulturella skillnader som ligger till grund för 

individens identitet relaterat till en religiös kontext. Den religiösa identiteten har dessutom ett 

mindre utrymme inom västerländsk kultur än vad den har inom österländsk, i det vardagliga 

livet. Personliga mål har större betydelse inom den individualistiska kulturen. Individualiserad 

religion är ett inslag i västvärldens individualistiska samhälle; individen står över kollektivet. 

Kulturen samverkar med, och formar ramarna för individens eller gruppens religionsutövning. 

Den religiösa identiteten formas av samhällskontexten och är i den meningen kollektivistisk. 

(Fisher et. al, 2010). Enligt Sedikides & Brewer (2001), behöver individens kollektiva själv 

en anknytning till ett socialt kollektiv, med identifikation genom en symbolisk grupp. Det är 

en förlängning av det individuella självet. Individen beskriver sig själv i enlighet med 

gruppens egenskaper. Reglerandet av självet sker alltid med utifrån tillhörandet (Sedikides & 

Brewer, 2001).  Självet definieras genom nätverket av relationer. Interpersonell identitet ger 

individen ett självmedvetande i den sociala världen. I relation till andra växer bilden av det 

egna självet fram. Självet upprätthålls och konstrueras av medlemmarna i den sociala 

gruppen, genom anpassning till dem. Självet är inte oberoende, utan uppstår i mötet med 

andra. Motivationen att anpassa sig, driver den individuella personlighetens utveckling. 

Individens behov av att tillhöra en grupp har haft evolutionära fördelar, då överlevnad bygger 

på styrkan av gemenskapen, genom ömsesidigt beskydd. Emotioner är starkt kopplade till de 

interpersonella relationerna, även individens välmående och hälsa. Behovet att tillhöra en 

social gemenskap är en grundläggande och mäktig aspekt av mänsklig natur, där av kommer 

vikten av ett interpersonellt själv.
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Gruppen influerar individens attityder. Gruppen utgör för individen en social identitet som 

grundar sig på medlemskapet i gruppen. I gruppen kan individen upplösas och bli ett med 

gruppen, den så kallade deindividuationsprocessen. Gruppdynamiken påverkar individens 

känsla av ett själv, eftersom självbilden också styrs av hur andra uppfattar oss. Individen 

kategoriserar sig själv genom att hänvisa till medlemskap i en grupp, så kallad 

”självkategorisering”. Självuppfattningen präglar även hur individen tolkar omvärlden. 

Självbilden tenderar vara bestående, om det är en central och betydelsefull identitet för 

individen förändras den inte lika lätt. Kollektivet definierar vem individen är och formar den 

individuella utvecklingen. På så vis står det kollektiva självet och det individuella självet i 

relation till varandra. Med det individuella självet menas de personliga egenskaperna som gör 

att individen skiljer sig från andra, medan det kollektiva självet står för grupptänkandet 

(Sedikides & Brewer, 2001). Individen slår även vakt om att vara unik. Men en renodlad 

individuell identitet som är oberoende av sociala sammanhang, existerar inte. Det går inte att 

skilja det sociala självet från det personliga självet. 

Den personliga identiteten definieras av sammanhanget som utgör en del i strukturen av 

identiteten (Sedikides & Brewer, 2001). Ett psykologiskt studium av religion förutsätter en 

definition av vad religion är (Gilhus & Mikaelsson 2006). Den språkliga – lexikaliska 

betydelsen av religion har latinska rötter som kommer av verbet relegera – läsa igen, och 

religare att binda samman, någonting som binder människorna till varandra.  Psykologen 

James Leuba ansåg att det fanns 48 sätt att definiera religion på. Teologen Per Bilde ansåg att 

det fanns 18 grundtyper av religionsdefinitioner (Gilhus & Mikaelsson, 2006). Frågan är 

beroende av vad som anses acceptabelt i samhället. Gilhus & Mikaelsson (2006) beskriver 

religion som ett kulturellt system eller institution som styr och främjar idealtolkningen av 

tillvaron och idealpraxis med hänvisning en eller flera transcendentala/övernaturliga makter. 

Individen kopplas samman med gruppen genom religionen och den religiösa gruppen präglar 

individens identitet. Den religiösa gruppen öppnar en väg för interpersonella relationer som 

länkar samman individen med en social sfär. Religionen är en integrerad del i många 

människors liv, och människors handlingar utövas med den som grund, en del identifierar sig 

som spirituella men inte religiösa. Livshändelser tolkas inom ramarna för den, allt från födelse 

till död. Även individens sätt att tolka sin roll sker inom dessa ramar och hjälper människan 

att hantera skiftningar i livet men också ligga till grund för konflikter (Hood et al 2009). Den 

religiösa verkligheten definierar människan och blir ett svar på frågan; ”Vem är jag?”, 

”Vilken religiös verklighet definierar mig?”(Earheart, 1992). När individen finner den 
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identitet som speglar det hon upplever sig menad att vara, upplever hon mening. Individen 

upplever sig då vara unik och destinerad, men även till viss del differentierad. Kulmen av 

denna insikt är erfarenheten av det Gudomliga självet, personligheten når sin fullhet. Det 

uttrycks genom förenande symboler. Insikten av självet utgör aktualiserandet av självet. 

Konsten att bevara självet är att ha uppnått individualitet. Självet speglar sig i den föreställda 

gudomligheten så genom att självet blir en ”spegel av Gud” i sitt sinne. Denna upplevda 

gudom blir en inre upplevelse, en upplevelse av självet. Ett exempel på detta är den bibliska 

text som skildrar hur gud skapade människan till sin avbild, och att gud själv blir människa. 

Upplevelsen av självet och upplevelsen av det gudomliga flyter samman. Självet blir då 

viktigt för den religiösa identiteten, den gudomliga upplevelsen (Fuller, 2008). I en människas 

resonerande av livshistorien sker en integrering mellan levd erfarenhet och individens tankar 

om det som är nu. Individen inte bara minns, utan tolkar det som skett och sker, förankrat i det 

implicita och explicita när hon skapar sin livsberättelse. Individen söker teman i sin 

livsberättelse. Förutom att resonera över livsberättelsen, värderas den, och grundar 

självet/personligheten, detta är en viktig källa för självdefinitionen. 

Autobiografiskt resonerande och den narrativa framställningen är två processer som länkas 

samman. Genom upprepad autobiografiskt resonerande integreras livshistorien i det vuxna 

livet, den utvecklas kontinuerligt. Nya händelser och erfarenheter gör att människan omtolkar 

livsberättelsen. Genom de teman individen söker i livsberättelsen söker hon mening (Singer & 

Bluck, 2001). Identiteten uppenbarar sig i berättelsen, med tema karaktär, setting. I berättelsen 

framträder individualiteten hos en specifik person. Individen konstruerar sitt liv i 

självdefinierande berättelser. Livsberättelsen är komplex och dynamisk, individen skapar en 

meningsfull struktur i självreflektionen. Minnena är kodade när de återkallas så att de relaterar 

till självet., vissa ihågkomna episoder är mer relevanta för självdefinitionen.  Minnena som 

relaterar till självet selekteras och tolkas. Till viss del är identiteten en produkt av val, vi 

väljer event som vi anser är mer viktiga när vi definierar vilka vi är och vår mening. Och vi 

låter dessa minnen bära på teman och budskap som är viktiga för oss. Exempel på ett tema i 

en livsberättelse är hur en för individen negativ händelse i ett specifikt sammanhang, kan 

vändas till någonting gott i ett nytt sammanhang. Identiteten är en pågående 

utvecklingsprocess. Det autobiografiska minnet hjälper individen att grunda självet i den 

pågående livsberättelsen (Singer & Bluck, 2001). 
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1.4 Syfte och problemformulering

 Med detta som grund är syftet att undersöka vilka avgörande upplevelser/erfarenheter och 

emotioner samt deras innehåll som har präglat den religiöst grundade identiteten/det religiösa 

självet hos de individer studien omfattar. Mer precis:

Undersöka de tio fenomenologiska dimensionerna i det autobiografiska minnet (Sutin & 

Robins, 2007) för den mest betydelsefulla händelsen/erfarenheten som grundar personens 

religiösa identitet.

Undersöka temata och innehåll i dessa för den religiösa identitetens livsberättelse 

(MacAdams, 2001).

2. Metod

2.1 Urval och avgränsning

Genom svenska kyrkans hemsida samlades kontaktuppgifter till verksamma präster, varav två 

verksamma kyrkoherdar, inom svenska kyrkans församlingar. Även inom frikyrkliga 

samfunds hemsidor samlades kontaktuppgifter till pastorer samt Evangelist. Förfrågan om 

deltagande i studium sändes via mail, (se bilaga 2 för missivbrev). Intervjupersonerna valdes 

på grund av att de uppfyller kriterierna för det teoretiskt förankrade begreppet religiöst 

själv/identitet, även om det delvis förekom en annan uppfattning hos deltagarna om begreppet 

religion/religiös. Nio kristna ledare, med svensk bakgrund och i åldrar mellan 38 upp till 54, 

ställde upp på att bli intervjuade om de kognitiva grunderna för ett religiöst själv. Av dessa 

nio var två av dem kvinnor.

2.2 Intervjuns utformning och material

Respondenterna själva valde den plats de kände sig trygga med, ett grundkriterium var att 

platsen måste vara ostörd och lugn. En av intervjuerna skedde i hemmiljö hos respondenten 

själv, och de övriga intervjuerna ägde rum på kontor inom respektive kyrka som respondenten 

arbetar inom. De två längsta intervjuerna tog upp till 2 timmar medan den kortaste intervjun 

tog 30 min, övriga intervjuer tog ca 1 timme, beroende av hur svårt eller lätt det var för 

respondenterna att framkalla minnen och resonera kring dessa. Samtliga intervjuer inleddes 

med information om intervjuns olika delar och utformning, samt en del frågor av allmän 

karaktär från respondenterna till mig; (praktiska frågor om uppsatsen och 

sammanställningen). Respondenterna ombads att säga till om någon av frågorna låg innanför 

deras integritetsgräns och de av den anledningen inte kände sig bekväma med frågan.  De fick 
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information om hur deras svar skulle användas - enbart i studiens syfte, samt att all data 

behandlas konfidentiellt, att resultatet presenteras med fiktiva namn, samt att de när som helst 

kunde avbryta intervjun om de så önskade. En strukturerad intervjuguide med flexibla 

följdfrågor som bestod av tre delar användes (med flexibla följdfrågor menas att respondenten 

ombads utveckla diffusa begrepp i sin skildring), (se bilaga 1). I den första delen ombads 

respondenten återkalla ett minne av en i någon mening viktig och avgörande karaktär av en 

händelse/upplevelse/erfarenhet som ligger till grund för det ”religiösa självet”. Vilket 

åtföljdes av detaljfrågor som relaterar till de tio fenomenologiska upplevelsedimensionerna 

inom det autobiografiska minnet (Sutin & Robins, 2007). I den andra delen ställdes frågor 

utifrån ett livsberättelseperspektiv (Mc Adams 2001), då respondenterna fick identifiera en 

”Höjd punkt” (en händelse som utmärker sig som mer positiv i livshistorien), och ”Låg period 

i livet”, en händelse som utmärker sig från andra för att den varit negativ emotionellt. De 

ombads även erinra sig en ”Turning point”, (en händelse som hade en viktig avgörande 

betydelse) samt positivt och negativt barndomsminne, ”Levande minne”, och en 

sammanfattning av deras ”etiska och religiösa värden”. Samtliga frågor åtföljdes av 

detaljfrågor som relaterar till de tio fenomenologiska upplevelsedimensionerna i det 

autobiografiska minnet. Vilket innebär att respondenterna fick identifiera livshändelser i 

barndom och vuxenliv som har präglat och utvecklat deras religiösa själv och identitet som 

kristna. Intervjuerna avrundades med den tredje delen av intervjuguiden, inom vilken 

respondenterna ombads göra egna tillägg, om det fanns något av relevans för förståelsen för 

deras religiösa själv som inte frågorna omfattade, som också var av betydelse. Samtalen 

spelades in med Röst-memo och transkriberades. Respondenterna intervjuades enskilt för att 

få personligt relaterade svar. 
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2.3Analysprocessen

Efter varje intervju transkriberades det inspelade samtalet. En indelning gjordes först genom 

att i sammanställningen placera det som sagts under varje avsnitt i livsberättelsen Höjd punkt, 

den låga perioden osv. Om det fanns skildringar i det transkriberade materialet som inte 

anknöt till livsberättelseindelningen, ex teologiska utlägg, redovisades inte detta under 

respektive livsberättelseavsnitt. Till att börjar med letades nyckelbegrepp och dominerande 

tema i transkriberat material; en interjuvsammanställning åt gången genomsöktes. Nyckelord 

plockades ut som fångade kärnan och essensen i hela skildringen, och ett dominerande tema 

identifierades. Dessa antecknades i ett separat dokument. För varje genomsökning av en 

sammanställd intervju, gjordes denna anteckning av ett dominerande teman samt nyckelord 

som bäst sammanfattar den viktigaste röda tråden i skildringen i varje sammanställning. Efter 

varje bearbetad intervjusammanställning lades den till samlingen av bearbetade intervjuer 

som fått sina nyckelord och teman identifierade, för att se om de anknyter till varandra eller 

om det gav en ny förståelse för övriga delar. Varje analyserad intervjudel blev en pusselbit 

som visade kärnan och röda tråden i mest framträdande teman. Dessa anknöts till teori om 

autobiografiskt minne, samt teorier om gruppens inverkan på individen och religiös identitet. 

Svaren från intervjuerna kodades med namn, dessa namn skildrar karaktären i det som 

framkom när varje tema anknöts till teori. En del tema/kategorier visade under kategorier. 

Det transkriberade materialet sändes också via mail till respektive intervjuperson för att denne 

skulle kunna se om framställningen av hennes/hans skildring speglade det som sagts under 

intervjun utan missförstånd.

2.4 Etiska aspekter

Information om studien och hur intervjun var planerad att utformas, gavs till respondenterna 

(genom missivbrevet). Syftet med den insamlade informationen och hur den skulle användas 

förklarades för de personer som ställt upp och deltagit i intervjuerna. De inspelade samtalen 

förvarades och behandlades så att personuppgifter skyddats, de raderades efter varje 

transkribering. Namnen anges inte i sammanställningen. Geografiska detaljer och namn på 

församling utelämnas för att inte ge implicita antydningar om vem personen är. Integriteten 

skyddades på så vis, och respekterades även under samtalet i formuleringen av frågorna. De 

ledsagande etiska aspekterna var så till vida; integritet, information, samtycke, nyttjande, 

(Merriam, 2009), (codex.uu.se).
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3. Resultat

Resultatet skildras under respektive autobiografiska minnets fenomenologiska 

upplevelsedimensioner (Sutin & Robin 2007, bilaga 1) samt utifrån ett 

livsberättelseperspektiv (Mc Adams, 2008, bilaga 1), med de teman som har visat sig i 

bearbetningen av svaren från intervjuerna. 

3. 1. Fenomenologin i det Autobiografiskt minnet

Händelsen som grundar det religiösa självet skiljer sig mellan de kategorier som visade sig i 

skildringarna, det går inte att hävda att händelsen för samtliga respondenter skedde i 

barndomen. Händelsen hör ihop med en längre livsprocess.

Minnets livfullhet

Två teman skildrades när respondenterna ombads att återkalla ett specifikt minne som grundar 

den individuellt religiösa identiteten, för att beskriva livfullheten i minnet. De två teman som 

visade sig var: 1) Den stillsamt flödande processen, inom vilken inget specifikt avskilt minne 

av en händelse kunde återkallas, som enskilt kunde förklara inträdet i den kristna tron 2) 

Livfullhet i ett specifikt avskilt minne i form av visuell klarhet och visuell intensitet. Inte alla 

kunde identifiera en sådan händelse istället är det som grundar den religiösa identiteten/det 

religiösa självet, en stillsamt flödande livsprocess. Tillvaron delas inte upp i ”kristet” och 

”icke kristet”, utan hela livet betraktas som en ”kontaktyta” mot Gud. Följande skildring gavs: 

”Det är väldigt svårt att peka på just en enskild händelse som man kan säga har påverkat min tro, 

eller att ”det här” har lett mig in på banan att bli präst. Min Guds-erfarenhet har varit mer stillsam. 

Det är någonting som har vuxit fram, under lång tid” (Respondent A). 

Däremot kunde några respondenter återkalla ett ”levande” minne med en enskild och 

avgörande händelse som ligger till grund för deras religiösa själv. När minnet av den 

avgörande händelsen för det religiösa självet återkallades, skildrades minnet med livfullhet 

dvs. visuell klarhet och visuell intensitet med fragmentariska svartvita klipp. I följande 

exempel beskriver respondenten en syn som framträdde i psyket en kväll när han brottades 

med sin tro:

”….varvades med svartvita klipp, så jag fick se klipp. Och jag fick se en man som stod och pratade, jag tittade på 

publiken och såg elden som brann i deras ögon på grund av kraften från orden från mannen. Jag fick tydligt se 

detta..” (Respondent B).
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Koherensen i minnet

Tiden är generellt skildrad och omfattar ett längre tidsförlopp för de respondenter som genom 

en stillsamt flödande process grundat sitt religiösa själv. När respondenterna inom kategorin 

för den stillsamma processen ser bakåt i tiden, kan de i tiden för processen urskilja en logisk 

följd i ett mönster. Följden av händelser i denna process tolkas som en Guds ledning i deras 

liv. Det uttrycks i exempelvis följande yttrande: ”Och jag kan i efterhand och under tiden 

känna av en ledning, men jag kan inte säga att ”då mötte jag Gud”. Som jag ser det i efterhand 

har det varit en successiv ledning” (Respondent A). För de av respondenterna som kunde 

återkalla ett enskilt avskilt minne av en händelse som grundar det religiösa självet kunde 

detaljer skildras; tid, plats, årtal: ”Det är många år sedan på 60 talet, jag bodde nere i småland 

1969, augusti månad, jag kommer ihåg tältmöteskvällen intensivt” (Respondent C).

Tillgänglighet

För respondenterna som inte kunde identifiera en specifikt enskild och avskild händelse som 

grundar det religiösa självet, fanns i stället minne i vidare mening av ett livsförlopp 

tillgängligt, som betraktades i sin helhet. Tillgängligheten i det vidare minnesperspektivet låg 

lätt tillgängligt och tolkades som en allomfattande minnesförvissning om Gud som 

exempelvis: ”Egentligen är hela mitt liv en ”kontaktyta” mot Gud. Det jag upplever och det 

jag erfar, från de små vardagshändelserna till de stora händelserna i livet” (Respondent D). 

För personerna som kunde identifiera och hänvisa till en enskild och avskild upplevelse som 

grundar det religiösa självet, var minnet lättframkallad. Respondenterna förklarade 

tillgängligheten av minnet som effekten av att det är en händelse de återgår till, ”faller tillbaka 

på” och ”vilar i”. Följande beskrivning kunde ges: ”Det är hur lätt som helst att framkalla 

minnet, trots att jag är 54 år nu och det är 40 år sedan, jag upplevde andens dop så är det” 

(Respondent B). 

Tidsperspektivet

Respondenterna som inte kunde identifiera en specifikt avskild och enskild händelse, utan 

snarare ingått i den stillsamt flödande processen genom uppväxten, kunde ändå beskriva att de 

har en god tidsuppfattning över lag, generellt sett. De hade även en realistisk uppfattning av 

tiden som passerat dvs händelserna i livsprocessen kändes varken längre bort eller närmare än 

vad rent konkret tidsmässigt var. ”Jag har ett väldigt gott minne bakåt i tiden över huvud 

taget” (Respondent A).
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För respondenterna som hade en enskild, avskild händelse som grundar det religiösa självet, 

finns en någorlunda klar tidsuppfattning, dock lite diffus i dag och klockslag i skildringen av 

när händelsen ägde rum. Händelsen upplevs ligga närmare ”nuet” än vad den gör:

”Dag , månad år,  lite mer diffust,  det var ju andra terminen det här hände, så det var ju på hösten 

jag  kan räkna ut när jag var 17, och nu är jag 38 år, det är 21 år sedan. Eftersom det är ett minne 

som ”kommer tillbaka”, så känns det inte som om det är långt bort i tiden” (Respondent E).

Sensoriska detaljer

Även för de respondenter som inte hade en enskild upplevelse som grundar det religiösa 

självet, fanns sensoriska detaljer i minnet av de personer som haft en avgörande roll för deras 

individuellt religiösa identitet. I minnet av samtal med någon som varit ”trons förebild”, (dvs. 

en person som inspirerat varit betydelsefull för respondentens upplevelse av kristen tro), kan 

till exempel denna skildring ges; ett minne av doft, stillhet och lugn: ”Det är levande, det 

doftar nästan kring det minnet, renbäddat och lugnt och stilla. Det är dag och vi sitter där, och 

det är bara vi” (Respondent F). De respondenter som hade haft en enskild händelse som ligger 

till grund för det religiösa självet kunde också skildra sensoriska detaljer omfattande det 

personligt upplevda av Gudsförnimmelsen, snarare än mötet med en mänsklig förebild. 

Exempelvis följande sensoriska detaljer av upplevelsen i minnet kunde skildras: ”… och jag 

bara kände Guds kraft, och kastades mot väggen som ett frimärke. Jag satt där och bara 

skrattade” (Respondent G). 

Emotionell intensitet 

Här finns en distinkt skillnad mellan respondenter som inte haft en enskild upplevelse till 

grund för det religiösa självet, och respondenter som hade en specifik händelse att se tillbaka 

på. Den första kategorin kunde inte identifiera några starka emotionella upplevelser, utan 

beskrev Guds-relationen som lugn och stillsam, ett flöde utan höga punkter och låga dalar. En 

stilla känsla av att vara omsluten kunde skildras, men ingen intensitet i känslorna beskrivs, en 

stillsam, lugn förvissning av kärlekens närvarande: 

”Jag känner Guds närvaro och det tycker jag att jag gör lite titt som tätt. I möten med människor, 

men inga sådana färgsprakande exempel på upplevelser. En känsla av att vara omsluten av 

någonting väldigt kärleksfullt. Till exempel under gudstjänster och i hembesök” (Respondent A).
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Intensiva emotioner skildrades för de respondenter som kunde se tillbaka på en enskild 

händelse för det grundade religiösa självet. Nästintill våldsamt intensiva känslor, ”kraft” och 

”styrka” användes i bokstavlig fysisk mening, följt av tårar eller skratt, antingen ”toppar” eller 

”dalar”.  Även i stunden för återkallandet kunde respondenterna bli rörda till skratt eller tårar 

av dessa intensivt laddade emotionella minnen. Ett exempel på detta är följande yttring: ”En 

hel natt låg jag bara och skakade av den där kraften. Jag grät som ett barn för det var det 

starkaste jag hade hört. Då hade jag gråtit så att kudden var alldeles blöt” (Respondent B). 

Visuellt perspektiv 

När det gäller det visuella perspektivet var skillnaden inte lika självklar mellan 

respondenterna som hade den enskilda, avskilda upplevelsen som grundar det religiösa 

självet, och respondenterna som inte hade det. Inom den kategori som haft intensiva 

emotionella upplevelser fanns det två teman; det ena var avståndstagande genom betraktarens 

perspektiv, och det andra temat var; första perspektivets närvarande i minnet. Om 

emotionerna var negativt känslomässigt, eller kraftfullt, överväldigande, upplevdes minnet i 

det tredje avståndstagande betraktarperspektivet.  Det är fortfarande ”känsligt”, vilket visar 

sig i följande citat: ”När jag pratar om det kan jag bli riktigt gripen och fälla tårar. Jag kan se 

mig själv som en betraktare vid flera tillfällen” (Respondent C).  Om minnet däremot var 

intensivt positivt känsloladdat upplevdes minnet av händelsen i ett närvarande första 

upplevelse perspektiv:

”Då var det som om en propp gick ur mig, jag kan minnas än i dag hur det kändes när jag fick 

upplevelsen. Jag upplevde att mycket spänningar gick av, tänker jag tillbaka på det, så står jag inte 

bredvid och tittar på, utan det är jag som upplever det igen” (Respondent E). 

Respondenterna som inte hade haft en tydlig enskild händelse att hänvisa till, beskrev den 

stillsamt lugna processen, eller mötet med förebilder i tron ur ett tredje perspektiv: ”Jag kikar 

nog in kanske, vi har en vuxenrelation och jag tittar nog mer tillbaka än att kliva in i det” 

(Respondent F). 

 Distansering

Två teman fanns inom distansering. De respondenter som alltid betraktat sig själva som 

kristna; de som tillhör kategorin ”den stillsamt flödande processen”, hade inget behov av att 

distansera sig från minnet av det ”själv” som speglar sig i minnet. Respondenterna inom 
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denna kategori kunde identifiera sig i och genom minnet av det förflutna. De hade funnits 

med i kristna sammanhang under lång tid, och kände sig ”hemma” i minnet av förflutna 

sammanhang: ”Jag växte upp i ett kristet hem och min far är präst. Jag har funnits med i 

kyrkliga sammanhang i väldigt, väldigt lång tid” (Respondent H). 

Ett annat tema var behov av distansering i förhållande till minnet av det förflutna självet. 

Respondenterna inom denna kategori mindes ett förflutet som var personligt destruktivt.  Det 

kunde till exempel handla om missbruk och negativt beroende. De såg i minnet det själv som 

brukade vara, men som hade förändrats: ”Jag fick kraft att göra upp med den destruktiva 

livsstilen för att den inte var förenlig med den kristna livsstilen, det har varit en kamp” 

(Respondent G).  Distanseringen kunde även handla om en för respondenten upplevd 

destruktiv religiositet, dvs. religion användes för att ingjuta ”fruktan” istället för mening i 

livet. Ett avståndstagande görs i minnet av hur det brukade vara att leva som kristen innan en 

givande tro kunde finnas:

”Jag kände en kamp, min Gudsbild har genom detta fått ”slås sönder”.  När jag växte upp i den där 

”rabiata” församlingen så var Gud bara en domare, och inte en riktig fader. Det var jättejobbigt att 

vara kristen” (Respondent B).

Värde/Valens

Ett tema som gick att urskilja när respondenterna skulle emotionellt värdera minnet av 

upplevelsen som grundar det religiösa självet, var paradoxalt nog; ”det onda som ledde till det 

goda”.  En självklar gräns gick inte att urskilja mellan positivt och negativt värderat minne, 

eftersom de var ambivalenta, dvs. motstridiga i för hållande till varandra: Till exempel ledde 

det negativt upplevda och negativt värderade ångestfyllda alkoholmissbruket till den positivt 

värderade ”törsten” och längtan efter Gud. Början till Gudsmötet ”föddes” ur ångest, eftersom 

i ångest väcktes de existentiella frågorna som öppnade vägarna in i de kristna sammanhangen:

”Jag kom in i en period då jag började utveckla ett beroende, och det ändrade mig som person, jag 

blev en annan människa när jag drack. Först var jag ”festprissen”, sedan blev jag aggressiv. Men 

jag hade ångest när jag tänkte ”Vad händer sedan? ”, ”Vad är det som sker?” När jag tänkte på de 

här existentiella frågorna fick jag ”dödsångest”. Mycket kristna kompisar blev oroliga för mig, de 

började be för mig och de började ha bönemöten för mig (Respondent G). 

 Delning av minnet
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När respondenterna tillfrågades i vilken mån de brukar dela med sig av minnet som grundar 

den religiösa identiteten, visade det sig att respondenterna har delat med sig av sina 

upplevelser i predikningar, vittnesmål och i konfirmandsgrupper, samt i sammanhang då de 

själva ansåg att det fanns ett behov för människor att spegla sig och finna mening, inspiration 

eller styrka av att höra om erfarenheterna. Respondenterna möter människor i ärenden av 

existentiella frågor, vilket skapar naturlig grund för samtal kring tro. Delning av minnet 

ansågs ha ett existentiellt meningsfullt värde, även i oväntade situationer, som i följande 

exempel:

”Killen som var värst, han som var lite ”ledare” i klassen kom fram, och jag tänkte ”Nej! Nu är det 

dags igen!”, Så tittade han på mig, så sa han: ”Du! Du är en rätt cool kille som vågar stå för din tro! 

Kan inte du berätta mer om den?”. Så fick jag börja berätta om min tro och allting blev förändrat” 

(Respondent E).

3.2 Episoder ur livsberättelseintervju

”Höjd punkten”.

Respondenterna ombads att beskriva om de kunde erinra sig ett minne av en händelse som 

utmärker sig mer än andra för att den är mer känslomässigt positivt laddad; höjd punkten. Ett 

tema som uppkom under denna episod i livsberättelseperspektivet var det stillsamma flödet; 

inte en enstaka enskild och avskild händelse som säkert kunde utpekas som den höga punkten. 

Exempelvis denna förklaring gavs: ”Det är inte en enstaka händelse, utan mer ett flöde, ett 

flöde av bekräftelser som har lett mig fram till att tänka och säga att; jo, jag vill bli präst 

(Respondent H)”. Samma individer som gav denna skildring tillhörde de respondenter som 

ovan hade svårt att uttrycka känsloladdade skildringar. Ytterligare ett tema var den 

emotionellt uttrycksfulla skildringen som fanns hos några av respondenterna. De emotionellt 

uttrycksfulla respondenterna kunde identifiera en enskild ”Hög punkt”, och beskriva mycket 

fragmentariska och känsloladdade stunder:

”Men plötsligt så satt jag bara där i baksätet med ett nyfött barn i mina händer. Det blev någonting obeskrivligt, 

det var som ett slags ”livets godkännande”. Att få det förtroendet, bli betrodd med ett liv! I mina händer läggs 

det största ansvar – ett människoliv, och jag är anförtrodd det!” (Respondent I). 

”Den låga perioden”

När respondenterna ombads att erinra sig minnet av en händelse som utmärker sig mer än 

andra händelser för att det är negativt laddat, kunde ett tema urskiljas; ”det tragiska som ledde 

till en djupare relation med Gud. Åter igen den ambivalenta relationen mellan ”positivt” och 
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”negativt” värderat minne. Det negativt laddade minnet av händelsen tolkades som en ”livets 

skola” Negativt laddade emotioner i stunden för händelsen: 

”Från min bakgrund är skilsmässa den ultimata synden och det ultimata misslyckandet. År 1995 upptäckte jag att 

min fru hade en annan. Det var en ”Low point” om något. Fruktansvärt, jag ville bara dö. Jag kommer ihåg när 

jag låg där ihopkrupen, i fosterställning och tyckte synd om mig själv, och vreden mot Gud” (Respondent B).

Sedan beskrevs hur händelsen i efterhand tolkades som positiv i ett vidare perspektiv, genom 

att denna respondent lärde sig innebörden av försoning. Krisen ledde till en intimare relation 

med Gud, genom att leva i försoning.  ”Hur sjukt det än är, så är jag tacksam för den här 

skolan. Jag är tacksam för prövningarna. Det är alldeles nödvändigt för att vi ska hitta Herren 

i slutet” (Respondent B). 

Turning point

Ett gemensamt tema gick att identifiera även när respondenterna ombads att återkalla ett 

minne av en händelse som haft en avgörande vändning i deras liv. Temat var ”En annan 

livsväg”; de hade varit inne på helt andra vägar innan de upplevde ”kallelsen” att bli präster 

eller pastorer.  Även de som varit kristna hela livet var yrkesmässigt inne på andra vägar. 

Plötsligt upplevs ett ”Guds tilltal” antingen rent konkret, eller genom en annan människa. 

Exempelvis följande skildring gavs:

”Och det var under en befälsövning. Där någonstans bland stridsvagnar på Revingehed, i den mest osannolika 

miljön, så långt från allt vad kyrka hette, mitt i all rök och alla stridsvagnar, så var det, inte som jag såg, mer som 

en röst, som blev väldigt stark i mig. Inte en Gud som talar i en röst utanför människan, utan en Gud som talar 

inne i mig. Så skulle jag vilja beskriva det. Ungefär så här: ”Det här är inte din väg”. Då på något sätt, så väcktes 

det på nytt den här tanken, ”Nej, men det är nog präst jag ska bli” (Respondent H).
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Levande minne

Bortfall förekom när respondenterna ombads skildra ett minne vilket framstår som mer 

levande än andra minnen, utan att upprepa de föregående skildringarna. Enbart två 

respondenter kunde identifiera ett levande minne utöver de föregående, och den gemensamma 

nämnaren var en varseblivning av ljussken:

”På ett kloster i Frankrike, Taizé, skulle vi tända ljus, be för, och välsigna varandra, och sprida det vidare. Och 

jag tog emot lågan från den som satt bredvid mig och förde det vidare till nästa. Efter denna ljuständning uppstod 

känslan av en eld som brann inom mig” (Respondent I). 

Positivt barndomsminne

Två teman uppstod när respondenterna skulle återkalla ett positivt barndomsminne. Ett tema 

var vardagens allmänna utspel, med enbart ”omgivningens bilder” i minnet. Generella 

minnesförnimmelser av livsmiljön: ”När jag var i min mormor och morfars sommarstuga 

uppe i västerbotten, så var tillvaron där värdefull, att få vara del av ett sammanhang, vara 

omgiven av släkt och familj. Det var väldligt vackert där” (Respondent A). 

Det andra temat var det enskilt konkret identifierade positivt värderade barndomsminnet med 

trons förebildsperson. Likt följande skildring:

”Jag tar alltid av mig min prästskjorta när jag kommer hem, så att mina barn ser mig väldigt lite i 

prästskjorta. Min far däremot, han hade alltid prästskjorta på sig, utom på somrarna, när det var 

semester, mina minnen av det är väldigt starkt förknippade med en röd tröja som han hade på sig 

på sin första semesterdag, för då var han helt och hållet pappa. När han satte på sig denna röda 

skjorta, då markerade han att; nu är jag pappa helt och hållet” (Respondent H).

Negativt barndomsminne

Temat som gick att identifiera när respondenterna återkallade och beskrev ett negativt 

barndomsminne, var; det tungt sorgefyllda som vändes till en fördjupning i Gudsrelationen. I 

sorgen speglas svåra förluster i livet;

”När pappa berättade att hon var död, det är ganska tydligt, jag minns hur fönstret såg ut när jag satt i kyrkan; att 

det var en fluga som satt på det där fönstret, och hur hemskt det var att vända blicken mot kistan. Det som i 

början var väldigt suddigt och otydligt framträdde under sorgearbetet. Jag minns vilka kläder jag hade på mig, en 

ny vit polotröja. Under sorgarbetet var det som att ta bort bandaget på ett blödande sår” (Respondent D).
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Skildringen följs av en beskrivning som visar hur sorgen ledde till intimitet med Gud. 

”Men i dag är det en upplevelse som jag och Jesus delar: På korset ropar Jesus: ”Min Gud min Gud varför har du 

övergivit mig?”. Eller ”Pappa, pappa varför har du övergivit mig?”. Det är också mitt rop: ”Mamma, mamma 

varför har du övergivit mig? Nu är jag 49 år, det har tagit 40 år att komma dit. Jag kan få ro och försonas med det 

för att det är någonting vi delar” (Respondent D).

Transcendental upplevelse

Temat som uppkom när respondenterna skulle beskriva transcendentala upplevelser, var det 

obeskrivliga, det med ord icke ”gripbara”. Orden räckte inte till för att innesluta och omfatta 

den transcendentala upplevelsen. Några ansåg att det inte gick att beskriva inom en 

”världslig” sfär. Orden och språket drar sig undan det outsägliga, i minnet av erfarenheten. 

Den transcendentala verkligheten kunde upplevas i olika grad. Ett exempel på det outsägliga 

(dock i all sin enkelhet) finns i följande skildring, en förhållandevis ”mild” grad av 

transcendental upplevelse:

”De är av olika grad. Den immanenta sidan av livet är en annan sida av den transcendentala. Det är outsägligt. 

Men mitt liv med Gud är vardag och enkelhet, inte så komplicerat, det kan vara en vanlig kväll, mässan, brödet 

och vinet osv. Man blir berörd. Gud är större än min tanke och min känsla; orden tar slut” (Respondent D). 

Etiska och religiösa värden

Två teman skildrade sig i denna kategori. Första temat utgjordes av respondenterna som 

kallade sig ”bokstavstroende”, vid sidan av detta skildrade sig temat; ”förespråkande av de 

teologiska tolkningarnas meningsbärande sammanhang”, dvs. respondenter som betonade de 

religiösa texternas historiska, kulturella och språkliga kontexter, för förståelse av dessa 

skrifter; låt texten tala ur sitt sammanhang. Respondenterna som betonade betydelsen av 

tolkningen, diskuterade även sina etiska värden i en vidare samhällelig och politisk mening. 

Medan de bokstavstroende enbart förde en diskussion kring Bibeln som den enskilda 

fundamentalt autonoma källan. Ytterligare ett tema bland respondenterna som inte var 

bokstavstroende var den ekumeniska hållningen dvs. förespråkande av mångfald och 

samarbete mellan samfund: 

”En vändpunkt i mitt religiösa och teologiska tänkande, var när jag läste ett arbete av James Dunn ”Unity and 

diversity in the New Testament”. Då fick jag en klar bild av vilken sorts kyrka jag vill verka för; en kyrka som 

tillåter den stora mångfalden, om man är eniga i det mest väsentliga. Det har blivit mitt sätt att som kyrkoherde 

tänka i församlingsarbete; att omge mig med medarbetare som tänker på andra sätt än vad jag gör. Jag vill inte ha 
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folk omkring mig som håller med mig, utan jag vill att vi i församlingsverksamheten ska kunna uttrycka 

mångfalden. Och det är den här exegeten James Dunn som ställer till det för mig…” (Respondent H). 

4. Diskussion 

Utgångspunkten i detta studium har varit att undersöka de tio fenomenologiska dimensionerna 

i det autobiografiska minnet (Sutin & Robins, 2007) för den mest betydelsefulla 

händelsen/erfarenheten som grundar personens religiösa identitet. Samt att undersöka temata 

och innehåll i dessa för den religiösa identitetens livsberättelse (MacAdams, 2001). Resultatet 

kan sammanfattas på följande vis:

4.1 Sammanfattning och reflektion kring Autobiografiska minnet

Upplevelsedimensionerna i det autobiografiska minnet tedde sig olika för de två kategorier 

som visade sig i skildringen av den mest avgörande händelsen som grundar det religiösa 

självet: 1) Respondenter som varit kristna hela livet och inte kunde identifiera en enskild 

händelse som grundar det religiösa självet. 2) Respondenter som hade en enskild händelse 

som direkt följdes av att de ”tog emot Gud”. Resultatet tenderade att förhålla sig så att 

upplevelsedimensionerna i det autobiografiska minnet skildrades olika inom de två 

kategorierna. Vissa upplevelsedimensioner skildrades gemensamt lika, medan andra skilde 

sig: Gemensamma upplevelsedimensioner: Minnets livfullhet, delning, valens sensoriska 

detaljer, tillgänglighet: De respondenter som kunde identifiera en enskild händelse, samt 

respondenter som såg tillbaka på en längre process, kunde skildra livfullhet i minnet. Det kan 

utifrån ett autobiografiskt minnesperspektiv indikera att minnet är verkligt och personligen 

viktigt för respondenterna (Sutin & Robins, 2007). För den förstnämnda kategorin omfattade 

minnet en händelse, och för den andra omfattade minnet personer som haft en avgörande 

betydelse för tron. Delningen var för båda kategorierna viktig eftersom det ansågs ha ett 

existentiellt värde, och deras yrken innebär att möta människor i trosfrågor i olika skeden av 

livet. När de skulle värdera minnen av händelser – valens, som positiva eller negativa var det 

beroende av om minnet av händelsen betraktades utifrån ett längre perspektiv eller den 

dåvarande stundens perspektiv. Ur det längre tidsperspektivet kunde de positiva 

efterverkningarna och lärdomarna betraktas. Därför stämmer det inte helt överens med en 

strikt uppdelning av negativt och positivt värde (Sutin & Robins, 2007), i detta fall. De 

sensoriska detaljerna var påtagliga för båda kategorierna; för kategori 1 var de förknippade 

med personer som varit betydelsefulla förebilder. För kategori 2 var de sensoriska detaljerna 

förknippade med händelsen i sig, vilket indikerar att minnena är autentiska (Sutin & Robins 
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2007). Minnena var lätt tillgängliga för att respondenterna eftersom de återgår till händelser 

och erfarenheter som kan tyda på att de är meningsfulla än i dag. 

Dimensioner som tenderade att skilja sig i skildringen: tidsperspektivet, emotionell intensitet,  

visuellt perspektiv, distansering, koherens: För respondenterna som ser tillbaka på ett 

livsförlopp istället för en enskild händelse är den emotionella intensiteten förhållandevis låg, 

av den anledningen förhåller det sig naturligt att det tredje betraktarperspektivet antogs i 

tillbakablickarna. Eftersom det tredje betraktarperspektivet indikerar känslomässig distans 

(Sutin & Robins, 2007). Skälen till den känslomässiga distansen skilde sig; för den första 

kategorin är tron inte främst en emotionell upplevelse, de ”kikar in” i minnet av livsförloppet, 

vilket kan tolkas som om de känslomässigt kan hantera den. Kategori 1 hade därför ett lågt 

behov av distansering från självbilden i minnet. Uppfattningen om tiden var för kategori 1 

realistisk, vilket kan tolkas som en naturlig konsekvens av att tillbakablickarna inte innehåller 

några intensivt emotionella minnen, och de minnen som upplevs långt bort har mindre 

betydelse för självbilden (Sutin & Robins, 2007). Koherensen var realistisk i minnet av 

skeendenas följd. För respondenterna som såg tillbaka på en enskild händelse; kategori 2, var 

den emotionella intensiteten hög, som en naturlig konsekvens av detta kändes minnet mer 

nära i tiden och är av stor vikt för deras självbild. De kunde vara närvarande i minnet om det 

var en behaglig känsla, men om den var överväldigande och negativ antogs det tredje 

betraktarperspektivet, och där av även behovet av att distans till det minne som var fyllt av till 

exempel ångest. Koherensen i minnet var fragmentariskt om det var känslomässigt 

överväldigande.

4. 2 Sammanfattning och reflektioner kring teman i livsberättelsen

Även i livsberättelsen skilde sig skildring av teman inom de två ovan nämnda kategorierna av 

respondenter som visade sig när respondenterna skildrade inträdet inom den kristna tron.

Teman som skilde sig i livsberättelsen: Höjd punkten, den låga perioden: Respondenterna 

som betraktade sitt kristna liv som en lugn stillsam process ända sedan början, kunde inte lika 

självklart identifiera några känslomässigt laddade höjdpunkter eller låg period, utan snarare 

en konstant känsla av att vara omsluten i livets skiften. Medan respondenterna som hade en 

tydlig enskild frälsningsupplevelse hade lättare att beskriva Höjdpunkt och låg period, 

känsloladdade sådana, något fragmentariska. En låg period i livet var inte självklart negativt 

värderad, utan kunde leda till en lärdom som till exempel försoning. Gemensamt tema i  

livsberättelsen: Turning point: När respondenterna skildrade en vändpunkt i deras 
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livsberättelse, visade det sig att de antingen befanns sig inne på andra vägar innan de fick sin 

kallelse eller brottades med sin tro, detta var det gemensamma temat. Respondenterna 

upplevde tilltalet antingen genom en person, eller det upplevda tilltalet från det de tolkar som 

Gud. Tema med bortfall: Levande minne: Respondenterna verkade ha svårigheter att selektera 

ut ett enda minne som kunde beskrivas som mer levande än övriga minnen när de blickade 

tillbaka i sin livsberättelse. Varseblivning av ljussken var det som framkom och skildrades av 

de respondenter som kunde selektera ut ett framstående levande minne kopplat till tolkning 

anknuten till den religiösa tron. Skillnader i tema i skildring av positivt och negativt  

barndomsminne: För den första kategorin av respondenter som ingår i det stillsamma flödet, 

var minnesbilderna av barndomen generellt skildrade, utan att någon enskild händelse 

framträdde tydligare än helheten av barndomens tider. Specifika minnen av barndomen kunde 

av andra respondenter skildras som ett tydligt minne av en person som varit förebild, eller en 

händelse som var förknippad med tron. Det negativa barndomsminnet ledde till en lärdom 

eller försoning. Det gemensamt ordlösa för transcendental upplevelse: De transcendentala 

upplevelserna kunde vara Gudsupplevelser inom ramarna för det ordlösa, eller upplevelser av 

naturen. Orden kommer till korta när känslan av det övernaturliga träder fram och vill skildras 

inom en ”världslig sfär”. Skillnader i teman för religiösa och etiska värden förekom: Bibeln 

har en mer central roll i diskussionen för respondenter som kallar sig bokstavstroende 

(respondenter som identifierade en enskild frälsningsupplevelse; kategori 2), för etiska och 

religiösa värden. Teologiska tolkningar, ekumenik och en samhällsskildringar förankrade i 

kristen tro förekom när respondenter från kategori 1 (kristen tro som process), skildrade sina 

etiska och religiösa värden. I respondenternas skildring visar det sig att minnets betydelse för 

tro och identiteten har en framträdande roll för det religiösa självet. 

Minnet gör det möjligt att se tillbaka på livsförloppet eller den händelse som grundar det 

religiösa självet. Respondenterna selekterade ut minnen som gick att identifiera som en 

Gudsförnimmelse som man kan ”återgå till” tack vare att detta finns bevarat i det 

autobiografiska minnet. Det går att uppleva åter igen genom de dimensioner som finns i 

autobiografiskt minne (Sutin & Robins 2007). Genom detta minne identifieras det som 

respondenterna tolkar som Guds ledning och närvaro i deras liv. I skildringen av episoder i 

livet visar sig respondenternas implicita ledning i berättelsen; historia, kulturen och 

religionens roll i livsberättelsen i enlighet med (Belzen & Geels 2008). Även om religionen i 

det samhälle de vuxit upp i är individualiserad religion (Ficher et. al. 2010), visar sig 

gruppens roll, de närmaste, familjen och människor som funnits med inom tron genom kyrkan 
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m.m. som har präglat utvecklingen av dessa människors tro på vägen att finna sig själva och 

sin existentiella hemvist. Självet har genom trons förebilder i mötet med andra tagit sin form. 

I det blev betydelsen av gruppen för utvecklingen av den egna identiteten tydlig (Sedikides & 

Brewer, 2001). Nya händelser och erfarenheter gör att människan omtolkar livsberättelsen. I 

samtalet med respondenterna visade det sig att genom de teman individen söker i 

livsberättelsen söker hon/han en mening. I det Gudomliga självet, nådde självet sin fullhet. 

Det visade sig stämma att den religiösa verkligheten definierade människan och blev ett svar 

på frågan; ”Vem är jag?”, ”Vilken religiös verklighet definierar mig?”, och det har hjälpt 

personerna som denna studie omfattar att hantera skiftningar i livet. Livshändelser tolkades 

inom ramarna inom deras religiösa verklighet som finns tillgängliga i minnet. Det religiösa 

självet blev en självbild som tenderar vara bestående, för att det är en central och betydelsefull 

identitet för individen, och förändras därför inte lika lätt likt skildringen av Earheart, (1992), 

Fuller (2008). Det gick även att se hur religionen i livsberättelsen påverkade 1) Mental 

hälsa/ohälsa, genom att det fanns skildringar hos respondenterna som visade på trons makt att 

ta sig ur ett destruktivt förflutet. 2) En terapeutisk verkan; genom vittnesmål att finna ett sätt 

att förhålla sig till försoning 3) att socialisera en förtryckande makt, genom exempel i 

intervjun på hur religionen användes för att skapa fruktan i stället för mening (Belzen, 2008). 

4.3. Metoddiskussion och förslag på vidare fördjupning

Genom intervju som metod fick respondenterna uttrycka med egna ord vad som ligger till 

grund för inträdet i den kristna tron och det religiösa självet. Fördelen med den strukturerade 

intervjumallen var att den är teoretiskt förankrad och satte upp ramar för intervjusituationen 

med färdiga teman som utgjorde grundstenarna i livsberättelsen, vilket guidade 

respondenterna i samtalet. En svaghet med intervjun som metod för just detta studium var att 

det av tidsmässiga blev färre antal respondenter än de som hade kunnat nås via exempelvis 

enkät. Genom intervjun som metod blir av den anledningen generaliseringen en annan än 

inom den kvantitativa; en tematisk generalisering gjordes och resultat blir ideografiskt – just 

för denna grupp av respondenter som studien omfattar. Inga anspråk på en vidare 

generalisering görs. Vilket kan vara en svaghet då det gäller anspråk på generalisering, medan 

fördelen blev en djupare förståelse för fenomenet i sig så som det beskrivs av varje enskild 

person, vilket hörde till syftet för just detta studium. Fördelen med intervjusituationen; 

enskildhet och platser som var respondentens eget val, var att respondenterna kände sig 

bekväma i samtalet och det skapade förtrolig stämning. Tanken med urvalet av enbart 
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religiösa förkunnare var att det kan finnas olika intressen bakom det som sägs i intervjun. Ett 

förslag på vidare fördjupning är större fokus på kvinnliga respondenter inom denna kategori.  
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Bilaga 1.

Intervjumall

Frågorna bygger på en artikel av Mc Adams, (2008). De är utformade för att skildra episoder 

ur livsberättelser, för att kunna studera selekterade minnen. Detta är av relevans i min studie 

om det autobiografiska minnet relaterat till den religiösa identiteten. Frågorna lyfter fram 

nyckelscener och avgörande händelser i individens liv. Det hjälper mig att se vilka 

upplevelser och erfarenheter som haft mest betydelse för Intervjupersonernas identitet. 

Frågorna bygger även på Sutin & Robins (2008), som skildrar och kartlägger de tio 

fenomenologiska upplevelsedimensionerna inom autobiografiskt minne. Jag har formulerat 

om frågorna så att de handlar specifikt om just den religiösa identiteten. Del 1 består av en 

presentation av de autobiografiska minnesdimensionerna, del 2 består av frågorna som är 

relaterade till dessa genom ett livsberättande perspektiv (Mc Adams 2008), och del 3 består av 

intervjupersonernas egna tillägg.

Del 1: Dimensionerna i det autobiografiska minnet för den mest betydelsefulla 

händelsen/erfarenheten som grundar personens religiösa identitet.

Kan du vara snäll och beskriva ett minne som är personligen mest betydelsefullt för dig vad 

det gäller din religiösa identitet. Det kan vara antingen positivt eller negativt, men det måste 

uttrycka en viktig händelse som har inträffat i ditt liv för att förstå din religiösa identitet, vem 

du är och hur du har blivit det du är religiöst sett.

Detta minne kan återge vilken erfarenhet/händelse som helst, men det måste vara ett minne 

som knyter an till din religiösa identitet, som du har tänkt på många gånger och som 

fortfarande är viktigt för dig, även nu när du tänker på det.

Blunda gärna och tänk några minuter på denna händelse/erfarenhet: Vad hände? Var och när 

hände detta? Vem/vilka var du med (om du inte var ensam). Vad gjorde du? Vad kände du? 

Hur reagerade du? Hur upplevde du det som hände?

Jag kommer nu att ställa ett antal följdfrågor om detta minne, för att du skall kunna utveckla 

och belysa det mer i detalj för mig: 
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1). Minnets livfullhet handlar om visuell klarhet och visuell intensitet. Detta är den viktigaste 

karaktären i autobiografiskt minne. Minnen som innehåller viktiga och emotionella händelser, 

kan hållas ”levande” efter 50 år. Levande minnesdetaljer kan skilja mellan verkliga minnen 

och konstruerade minnen. 

Fråga: Hur levande känns detta minne? Ser du det som hände klart? 

2). Koherens i minnet innebär att minnet har en logisk följd mellan skeenden. Den specifika 

tiden och den specifika platsen. Det innebär att minnet inte enbart består av fragment utan 

logisk följd. Först kan minnet upplevas mer generellt, för att sedan bli mer och mer specifikt. 

För att koherensen i ett återkallat minne ska bli tydlig, krävs motivation och kognitiva 

resurser.

Fråga: Har du en klar uppfattning om i vilken följd skeendena i minnet utspelar sig?

 3). Tillgänglighet refererar till hur tillgängligt ett minne är. Hur lätt är det att framkalla 

minnet? Människor som lider av depression som har studerats inom den kliniska psykologin 

har svårt att framkalla positiva och negativa minnen. 

Fråga: Hur svårt var det att framkalla detta minne? Fick du anstränga dig för att ”nå” det?

4). Tidsperspektiv skildrar när händelsen ägde rum i minnet; dag, månad, år osv. 

Tidsperspektivet ger även en uppfattning om hur lång tid som har passerat sedan händelsen 

inträffade. Händelser som upplevs distanserade för individen, har mindre betydelse för deras 

identitet.

Fråga: Minns du dag, tid månad och år, minns du hur lång tid som har passerat sedan 

händelsen?

5). Sensoriska detaljer avslöjar vilka detaljer inom perceptionen som kan upplevas när minnet 

återkallas. Synen är inte inkluderad, eftersom den är en separat levande dimension av minnet. 

De sensoriska detaljerna är mer levande i verkliga minnen än konstruerade minnen.

Fråga: Minns du detaljer som hur det kändes, hördes, smakade o.s.v.?

 6). Emotionell intensitet skildrar styrkan i känslorna, både under inkodning och under 

återkallande av minnet. Den emotionella intensiteten är oberoende av om minnet värderas 

positivt eller negativt. Den emotionella intensiteten kan vara större vid inkodningen och 

svagare i återkallandet av minnet, alltså ha en avtagande effekt. Trots en trend i denna 
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avtagande effekt, kan den emotionella intensiteten användas för att skilja verkliga minnen från 

konstruerande minnen. 

Fråga: Hur starkt känsloladdat är det att se tillbaka på detta minne? Hur starka minns du att 

känslorna var under tiden för händelsen?

7). Visuellt perspektiv – avslöjar känslomässig distans. Om individen upplever minnet i första 

person som om hon/han återupplever det, eller om minnet ses i tredje person som om 

händelsen var en film som spelas upp, visar hur hon/han förhåller sig till skeendet, då det 

tredje perspektivet har en distanserande effekt. Perspektivet reglerar emotionerna. 

Fråga: Ser du det som hände ungefär som i en film i tredje person, eller upplever du minnet i 

första person? 

8). Socialt dela med sig av minnet handlar om i vilken mån minnet delas med andra. Individen 

förklarar/förmedlar sig själv genom detta, det kan även en underhållande och social effekt. 

Det ökar intimiteten mellan människor och ger individen en chans att finna en mening i sina 

upplevelser. 

Fråga: Händer det att du anser det meningsfullt att dela med dig av detta minne? Brukar du 

tala om och dela det med andra? 

9). Distansering är individens sätt att ta avstånd från ett minne som inte stämmer med 

nuvarande tillstånd. Det kan handla om minnen som är negativa, eller minnen som inte 

stämmer överens med den bild individen har av sig själv. Individen kan uppleva att hon/han är 

en ”annan”/förändrad person i dag, och tar avstånd från det förflutna självet. 

Fråga: Är du till freds med detta minne så till vida att självrepresentationen genom minnet 

stämmer överens med den du är i dag? Identifierar du dig själv genom detta minne? 

10). Värde/ valens innebär att minnen tillskrivs ett positivt eller ett negativt värde. Det är en 

emotionell värdering av själva händelsen, men även emotionell värdering av  hur det känns att 

framkalla minnet.

Fråga: Vad framkallar det för känslor att återgå till minnet? Värderar du dessa negativt eller 

positivt? Minns du vad själva händelsen framkallade för känslor?
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Del 2). Episoder i livsberättelsen och dessas relation till den religiösa identiteten. 

1. High point

Beskriv en scen, en episod eller en stund i ditt liv som utmärker sig mer än andra för att det är 

en speciell och positiv upplevelse. Beskriv denna upplevelse så detaljerat som möjligt. Vad 

hände? Vart ägde händelsen rum? Vem var involverad? Beskriv vad du tänkte och kände. Ur 

vilket perspektiv upplever du detta minne? Beskriv också varför du upplever händelsen som 

positiv. Hur levande är detta minne? Är det svårt eller lätt att framkalla? Hur starkt 

känsloladdat är minnet? Hur har händelsen präglat din religiösa identitet?

2. Low point

Gå tillbaka till en scen i ditt liv som utmärker sig för att den är negativt laddad. Beskriv så 

mycket detaljer du kan minnas. Vad hände? Med vem? Vilka var involverade? Vad tänkte och 

kände du? Ur vilket perspektiv ser du händelsen? Skildra även varför du upplevde denna 

händelse om svår. Hur levande är detta minne? Är det svårt eller lätt att framkalla? Hur starkt 

känsloladdat är minnet? Hur händelsen relaterar till din religiösa identitet?

3. Turning point

När du ser tillbaka i ditt liv, är det då möjligt att kunna identifiera någon händelse som 

utmärker sig som ”vändnings - punkten”. En episod som var viktig för en förändring. 

Identifiera en eller några händelser som avgörande för en vändningspunkt. Beskriv återigen 

dessa detaljer: Vad hände? Med vem? Vilka var involverade? Ur vilket perspektiv ser du 

händelsen? Vad kände och tänkte du? Hur levande är detta minne? Är det svårt eller lätt att 

framkalla? Hur starkt känsloladdat är minnet? På vilket sätt har det präglat din religiösa 

identitet? 

4. Levande minne

Identifiera en händelse som var mer levande och meningsfullt än andra händelser, utan att 

repetera de tidigare händelserna. Beskriv scenen så detaljerat som möjligt. Den kan vara 

positivt eller negativt laddad. Vad hände? Med vem? Vilka var involverade? Vad tänkte du 

och kände du? Ur vilket perspektiv ser du händelsen? Hur levande är detta minne? Är det 

svårt eller lätt att framkalla? Hur starkt känsloladdat är minnet? Hur har den präglat din 

religiösa identitet?
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5. Positivt barndomsminne.

Beskriv ett minne från din barndom eller dina tonår som utmärker sig som ett positivt minne. 

Beskriv detta minne så detaljerat du kan. Vad hände? Med vem? Vilka var involverade? Vad 

tänkte du och kände du? Ur vilket perspektiv ser du händelsen? Hur levande är detta minne? 

Är det svårt eller lätt att framkalla? Hur starkt känsloladdat är minnet? Hur har den präglat din 

religiösa identitet?

6. Negativt barndomsminne. 

Beskriv ett minne från din barndom eller dina tonår som utmärker sig för att det innehåller en 

negativ emotionell erfarenhet. Beskriv detta minne så detaljerat som möjligt. Vad hände? Med 

vem? Vilka var involverade? Vad tänkte du och kände du? Ur vilket perspektiv ser du 

händelsen? Hur levande är detta minne? Är det svårt eller lätt att framkalla? Hur starkt 

känsloladdat är minnet? Hur har den präglat din religiösa identitet?

7. Religiös, spirituell eller mystik upplevelse. 

Om du har haft en transcendental upplevelse av det gudomliga eller en känsla av enhet med 

naturen, tänk då tillbaka på den upplevelsen, den episoden eller stunden. Beskriv den 

transcendentala upplevelsen i detalj. Vad hände? Med vem? Vilka var involverade? Vad 

tänkte du och kände du? Ur vilket perspektiv ser du händelsen? Hur levande är detta minne? 

Är det svårt eller lätt att framkalla? Hur starkt känsloladdat är minnet? Hur har den präglat din 

religiösa identitet?

8. Religiösa, etiska värden

Reflektera över de spirituella aspekterna av ditt liv. Beskriv sammanfattat din religiösa tro och 

dina etiska värden.

Del 3: Intervjupersonens egna tillägg

Finns det någonting mer du kan berätta som hjälper mig att förstå vilka upplevelser, 

erfarenheter och emotioner som präglat din religiösa identitet? Varsågod att lägga till det nu 

när vi avrundar och börjar närma oss slutet.

Bilaga 2. (Missivbrev)

Förfrågan om intervju
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Hej,

Vill Du delta i intervju om religiös identitet?  Din Anonymitet kommer att garanteras. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att redovisas i en C-

uppsats i Psykologi vid Högskolan i Gävle. Du kommer att få möjlighet att ge samtycke till 

det sammanställda materialet för att garantera att inga missförstånd har uppkommit, även 

avbryta intervjun när Du vill om så önskas. Intervjuns ungefärliga tid beräknas vara ca.45 

minuter, upp till en timme. Det är viktigt att samtalet äger rum i lugn och ostörd miljö; 

antingen i kontor på arbetsplats, eller i hemmiljö, det som passar Dig bäst. 

Kontakta mig enligt nedanstående uppgifter om Du har möjlighet och tid att ställa upp på 

denna intervju.

Med vänliga hälsningar, Mary Eriksson.

Kontaktuppgifter:

Mary Eriksson

E-post: Mary.Eriksson@live.se

Tel. 070 292 44 65.

Handledare för uppsats

Igor Knez. Professor i psykologi, Högskolan i Gävle

Igor.Knez@hig.se

Tel. 026 64 81 11.
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