
 

 

 

 

 

 

 

Andlighet 
 

 

- en fenomenologisk studie av fenomenet andlighet och dess 

betydelse för meningsskapande i livsvärlden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam El Gouche Carlqvist 

 

 

 

 

 

Handledare: Judit Simon      

C-UPPSATS I PSYKOLOGI III, 15 HP VT. 2012  

STOCKHOLMS UNIVERSITET 

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 



2 

 

 

ANDLIGHET 
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MENINGSSKAPANDE I LIVSVÄRLDEN. 

 

Maryam El Gouche Carlqvist 

 

 

Fler människor anser sig vara andliga men inte religiösa 

samtidigt som andlighet förknippas med psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. Denna uppsats har som syfte att belysa andlighet 

som fenomen för att förstå vad andlighet egentligen är och vad 

den andliga upplevelsen har för betydelse för meningsskapande i 

livsvärlden. En fenomenologisk ansats används för detta 

ändamål. För att förstå fenomenet djupare används teori hämtad 

från fenomenologi, kognitiv teori samt utvecklingsteoretiska 

perspektiv. Analysen har skett utifrån den fenomenologiska 

EPP-metoden. Resultatet består av sex kännetecken som i sin 

korthet kan beskrivas som helhet, närvaro, positiva känslor, utan 

tankar, från tro till vetskap samt andlig strävan. Dessa diskuteras 

i relation till uppsatsens ansats och presenterade teorier. Bland 

annat diskuteras att upplevelse av helhet skapar en ny grund i 

psyket som leder till ett nytt meningsskapande i livsvälden. 

 

 

I alla tider har människan sökt mening i sina inre upplevelser och i gemensamma 

föreställningar om livet. Andliga upplevelser hos vissa individer är något som förekommer 

och har förekommit överallt i alla tider. Människan har försökt förstå dessa upplevelser 

genom att tolka dem utifrån religiösa kontexter. Men den religiösa kontexten här i Sverige har 

luckrats upp och de andliga upplevelserna tolkas många gånger utifrån mer privata synsätt 

(Geels & Wikström, 2006).  Detta fenomen av att fler och fler säger sig vara ”andliga men 

inte religiösa” (Broberg, Granqvist, Ivarsson, & Risholm Mothander, 2008) är något som 

gjorde att jag blev nyfiken på vad andlighet egentligen betyder för människor. Jag tyckte mig 

skönja att mycket av det som definierades som andligt hos mina andliga vänner många gånger 

för mig handlade om psykologiska sätt att se på världen. En vän till mig uppger att hon har  

blivit andlig genom att hon har lärt sig om mindfullness och ickedömande i sin DBT terapi 

vilket har gjort henne nyfiken på andra delar av tillvaron som hon upplever som andliga. 

Psykologi och andlighet har närmat sig varandra från båda håll då psykologin har blivit mer 

öppen för att använda sig av verktyg som funnits i religiösa system i hundratals år (Brown, 

Ryan, & Creswell, 2007). Samtidigt har människor lämnat de religiösa systemen för att 

istället ta till sig de delar av det som individen tror sig verkar positivt på det egna 

välbefinnandet.  

 

Från religion till andlighet 

En aspekt av vår kultur är att vi lever i en tid av förändring från lydnad och konformitet av 

yttre auktoriteter till en utveckling av uttryckandet av ens eget personliga liv (Heelas, 2006). 

Idag finns möjligheten för en människa att förverkliga sig själv i motsatts till att anpassa sig 

till strukturer som är satta av samhället, tidigare generationer eller politiska och religiösa 

makthavare. Detta skifte till det subjektiva livet kan man se tydligast i utvecklingen av att 
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människor är mer fokuserade på sina egna liv och sitt eget välmående (Heelas, 2006). En 

konsekvens av denna förändring är att de enhetliga symbolsystemen, som funnits för att tolka 

och förstå tillvaron, har fragmenterats och inte längre är det självklara sättet att tolka livet 

utifrån. Fragmenterandet har lett till att många känner en brist på mening och brottas med 

existentiella frågor (Geels & Wikström, 2006). Mening söks inte i de religiösa systemen utan i 

terapi och andra former av utforskande där den egna privata världen står i centrum, vilket har 

lett till att fler och fler söker en andlig förståelse och utveckling (Sinnott, 2001b). Många av 

de som vänt sig bort från de religiösa systemen, men som ändå söker efter något bortom sig 

själva anser sig ofta vara andliga men inte religiösa (Broberg et al., 2008). Vår tids andlighet 

kan därför uppfattas som ett svar på människans sökande efter mening. Då denna grupp växer 

har flera forskare övergått från att tala om sekularisering av samhället till att prata om 

sakralisering dvs. att individen söker sådant som är heligt och okränkbart (Geels & Wikström, 

2006). Partridege menar att detta behov inte är något nytt eller konstigt då ”människans 

sökande efter en mening som når bortom den empiriska tillvarons begränsade rum i denna 

värld… har varit ett av mänsklighetens varaktiga särdrag” (Partridge, 2004a, sid. 359 refererat 

i Geels & Wikström, 2006, sid. 386).  

 

Definitionen av andlighet eller spiritualitet 

Andlighet används i denna uppsats synonymt med spiritualitet. Spiritualitet kommer från 

Latinets spiritus som betyder andetag, mod, livskraft eller liv (Ingersoll, 1994, referat i Knox, 

Catlin, Casper & Schlosser, 2005). Det är ett fenomen som är unikt för individen och har 

definierats av Dyson, Cobb, och Forman (1997 refererat i Knox et al., 2005) som andetaget 

som ger liv eller en känsla av kontakt med sig själv, andra och det bortom dessa. Detta bortom 

kallas ofta för det transcendenta, Gud, universell energi eller kärlek. Andlighet är en 

individuell konstruktion som påvisar en personlig relation till det transcendenta medan 

religion är en social konstruktion som har med organisation, tillhörighet och strukturer att 

göra samt regler och normer (Knox et al., 2005). Sinnott definierar spiritualitet som 

”människans personliga relation till det heliga eller transcendenta, en relation som sedan 

genomsyrar andra relationer och meningen med ens egna liv.” (2001a sid. 199).  

 

Andlighet och välbefinnande 

Andligt välbefinnande har visat sig korrelera positivt till ett flertal indikationer av 

psykologiskt välbefinnande och allmän friskhet (Rosmarin, Auerbach, Bigda-Peyton, 

Björgvinsson & Levendusky, 2011). Exempelvis har äktenskapligt välbefinnande, 

psykologisk hälsa, social anpassning samt god hanteringsförmåga och inre motståndskraft mot 

nedbrytning vid tider av stress och personliga kriser, kopplats till högre nivåer av andligt 

välbefinnande (Robert, Young & Kelly, 2006). Andra forskare som Ellison (1983), Tsuang, 

Williams, Simpson och Lyons (2002) samt Westgate, (1996) har funnit att personer som har 

en stark andlig förankring och en positiv känsla av andligt välbefinnande inte upplever många 

av de symtom som är relaterade till mental ohälsa eller förlorad produktivitet på arbetsplatsen 

(refererat i Robert et al., 2006). Även definitionen för allmänt välbefinnande som används av 

Världshälsoorganisationen 1998 inkluderar andligt välbefinnande som en nödvändig 

komponent. Definitionen lyder delvis "health is a dynamic state of complete physical, mental, 

spiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity" (World 

Health Organization, 1998, p. 4, annex 1, refererat i Robert et al., 2006 sid. 166). Även om det 

finns dokumenterat att en andlig praktik, som meditation eller bön, skapar positiva 

psykologiska effekter så vet man fortfarande inte varför det är så. Emmons skriver 

exempelvis, “The mechanisms responsible for these links remain largely unknown” (1999, 

sid. 106 refererat i Helminiak, 2006).  
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Andlighet förknippas med mycket positiva känslor vilket kan få positiva konsekvenser på 

psyket. Sparks och Baumeister (2008) menar att även en temporär positiv upplevelse kan ha 

en långvarig psykologisk effekt på så vis att den agerar som en buffert mot negativa 

livsupplevelser. En negativ känsla ger i stunden människan chans att ta hand om det 

närvarande hotet, medans en positiv känsla ger ett vidare sinne. Särskilt vidgar den positiva 

känslan människans tankar, sätt att agera och bygger upp intellektuella och sociala resurser 

som ger långvarig positiv påverkan på livet. Positiva känslor leder också till originellt och 

kreativt tänkande (Sparks & Baumeister 2008). 

 

Andlighet som omstrukturerande  

En andlig upplevelse kan förändra en människa på djupet. Efter en andlig händelse så finns 

känslan kvar av att ha fått uppleva en högre verklighet och fått upptäcka nya sanningar. 

Vardagliga bekymmer minskar i betydelse eller ses på ett nytt sätt.  Nya trossystem och 

värderingar tar över från tidigare sätt att uppleva tillvaron. Vissa upplever en ökad känsla av 

kärlek och medkänsla och många menar att livet som helhet har fått en helt ny mening (Wulff, 

2000). Den andliga upplevelsen kan få människan att reflektera över hur vida existensen har 

en helig eller andlig dimension till sig. Detta får djupgående konsekvenser med stora följder 

för människans existentiella upplevelse av sig själv och tillvaron då det påverkar hierarkiska 

värderingar. Vilket i sin tur påverkar hur livet väljs att leva samt beteenden gentemot sig själv, 

andra och omgivningen (Grof, 2000). Geels och Wikström skriver exempelvis ”För en 

människa som har upplevt enheten är ingenting som förut. Personligheten har fått ett nytt 

centrum. I ett förändrat beteendemönster och en ny syn på tillvaron möter forskare de >spår> 

denna upplevelse lämnat efter sig” (2006, sid. 254). En studie som gjordes av Pahnke år 1966 

och följdes upp av Doblin år 1991 visade att de personer som fått psilocybin, den aktiva delen 

i hallucinogena svampar, fick en upplevelse som liknade en andlig erfarenhet. Effekten av 

denna blev långvariga positiva förändringar i deras beteende och attityder gentemot dem 

själva och andra. Tjugofem år senare när Doblin (1991) gjorde uppföljningen rapporterade 

flera att denna upplevelse hade hjälpt dem fördjupa sin tro, utökat deras identifikation och 

förståelse för minoriteter och naturen, minskat deras rädsla för döden samt ökat upplevelser 

av skönhet och lycka (refererad i Wulff, 2000)  

 

Andlighet inom psykologin och psykoterapin 

Historiskt har olika teoretiska orienteringar i psykologi haft mycket olika syn på hur 

meningsfull och viktig religiositet och andlighet är. Detta kan ha bidragit till den osäkerhet 

som i nuläget finns i hur man ska förhålla sig till andlighet inom psykologin särskilt inom den 

kliniska psykologin (Broberg et al., 2008). I ena änden finner vi t ex. Freud, Watson, Ellis 

som ansåg att religiöst uttryck och religiös upplevelse skulle anses som psykopatologiskt. 

Andra som Jung, Frankl och Rogers ansåg att andlig kontakt var en nödvändig komponent för 

inre helande (Knox et al., 2005). När det gäller kliniskpsykologi har denna erkänt vikten av 

multikulturell medvetenhet när det gäller praktiserandet av psykoterapi, samtidigt har det 

framkommit att religiös tillhörighet och andlig tro kan ha en ännu starkare påverkan på den 

sociala tillhörigheten än kulturellt arv, hudfärg eller kön (Knox et al., 2005) Därför är det 

viktigt att psykologin börja befatta sig med att utforska vad andlighet är för människan. Flera 

studier har även visat att terapiklienter vill ta upp religiösa eller spirituella ämnen i sin terapi 

och att diskutera dessa ämnen är en viktig del av helande processen (Knox et al., 2005). Det 

har också observerats en ökad trend hos klienter att söka sig till terapeuter som vill tala om 

den andliga aspekten av livet (Tummala-Narra, 2009).  Tummala-Narra (2009) menar att om 

religiösa och andliga frågor inte tas upp i den terapeutiska relationen missas fundamentala 

kärnaspekter av klientens inre liv.  
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Det har forskats mer på religiös praktik och dess mening än på den unika privata meningen av 

religiös och andlig tro och förståelse (Tummala-Narra, 2009). William James (1842-1910), 

grundaren till psykologi som disciplin, framhöll vikten av att forskning om andlig psykologi 

ska grunda sig på studier av andliga upplevelser och medvetande tillstånd och inte reduceras 

till biologiska och psykologiska grunder (Tummala-Narra, 2009) 

 

 

Problemområde 

 

Att studera andlighet kan ju tyckas höra hemma i religionens domän. Men tro är inte bara 

något som formas i människans psyke, det omformar också psyket så att ett annat förhållande 

till det egna självet och ens omgivningen äger rum. Det finns, som vi sett, mycket forskning 

som visar att andlighet skapar positiva känslor och välbefinnande (Rosmarin et al., 2011). 

Därför bör även psykologi befatta sig med detta område. Broberg et al. (2008) anser att det är 

anmärkningsvärt att psykologer inte har visat ett större intresse för det andliga då religion i 

alla tider varit av central betydelse för individen, samhällen och hela kulturer. Att tala om 

andlighet är fortfarande inte självklart bland psykoterapeuter trots att det kan finnas ett behov 

av det bland terapiklienter. Att djupare förstå vad en andlig upplevelse består av skulle hjälpa 

terapeuter, som själva inte upplevt ett andligt tillstånd, att förstå sina klienter som har upplevt 

det men kanske har svårt att beskriva det. Att terapeuter förstår att inkluderandet av klientens 

andliga dimension kan bidra positivt till terapiprocessen, kan också motivera terapeuter till att 

utforska detta område av klientens liv. 

 

Att utforska fenomenet andlighet ur ett fenomenologiskt perspektiv skulle bidra till att skapa 

en bättre grund för att definiera andlighet vilket i sin tur även skulle underlätta utforskandet av 

de psykologiska effekter den andliga upplevelsen för med sig. Då det är en subjektiv 

upplevelse lämpar sig den fenomenlogiska ansatsen då fenomenologins uppdrag är att 

beskriva mänskliga fenomen. 

  
 

Teoretisk bakgrund 

 

I detta avsnitt tas teorier upp som kan hjälpa till att fördjupa förståelsen av den andliga 

upplevelsen. Fenomenologi är ramen och kontexten för denna uppsats och beskrivs därför 

ingående. Hur den kognitiva processen ser ut, utifrån den kognitiva teorin, tas upp för att 

förstå hur den andliga upplevelsen förändrar kognitiva strukturer. Teorin om medvetandets 

subjektiva och objektiva pol underlättar att förstå känslan av ursprung samt tankars frånvaro 

vid en andlig upplevelse. Det postformala tänkandet bistår i att se hur den andliga upplevelsen 

integreras och samexisterar parallellt med andra kognitiva ”sanningar” på ett fungerande sätt. 

 

Fenomenologi 

Fenomenologi är uppbyggt av orden fenomen och logi. Fenomen kommer från grekiskans 

phainomenon och betyder det som visar sig eller det som framträder. Filosofer definierar 

generellt ”fenomen” till att mena så som objektet framträder för människan i kontrast till 

objektets eget varande. Emanuel Kant (1724-1804) hävdade exempelvis att människan aldrig 

kan uppfatta tinget som det är utan bara hur det framträder genom våra sinnen (Spinelli, 

2005). Logi betyder struktur och menar i detta sammanhang den struktur som utgör grunden 

för att ett fenomen ska kunna uppfattas (Karlsson, 1995). Edmund Husserl (1859-1938) anses 

vara grundaren till fenomenologin. Husserls mål var att skapa en vetenskap som studerade 

och visade hur objekten upplevs och förnimms av vårt medvetande (Spinelli, 2005).  För att 
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göra detta ansåg Husserl att det var viktigt i forskning att ”gå tillbaka till sakerna själva”. Med 

det menade Husserl att det varselblivna vi upplever alltid är förbundet med det subjekt som 

varselblir. Objekten är alltid objekt för någon, aldrig objekt i sig själva (Bengtsson, 2005). 

Därmed finns det ett inneboende beroende mellan objekt och subjekt (Bengtsson, 2005). Detta 

gör att människan upplever sin tillvaro utifrån den mening hon ger den. I fenomenologin 

undviks tolkningen om vad som är en korrekt eller icke-korrekt uppfattning eller upplevelse, 

då det egentligen inte finns någon sådan. Vad som uppfattas som en korrekt eller icke-korrekt 

upplevelse beror istället bl.a. på kulturella och sociala meningssystem. Många människor 

delar samma meningssystem vilket gör att de tillskriver samma eller liknande mening till sin 

omgivning. Meningsstrukturer ligger till grund för människans unika tolkning och upplevelse 

av verkligheten (Karlsson, 1995). Följden blir att undersökandet av världen och 

kunskapsbyggandet måste börja med ett beskrivande av den subjektiva upplevelsen. Nedan 

förklaras djupare de fenomenologiska begreppen livsvärlden och medvetandets intentionalitet 

då de är extra relevanta för denna studie.  

 

Livsvärlden 

Livsvärlden är en förvetenskaplig och en förreflexiv värld (Bengtsson, 2005). Det är den värld 

som vi alla lever i och delar. Det är i livsvärlden som vetenskap uppstår, därför kan 

vetenskapen aldrig egentligen stå utanför livsvärlden. Livsvärlden uppfattas alltid som absolut 

och uppenbar, som verkligheten själv. Bengtsson (2005) skriver att det beror på att vi hela 

tiden utgår ifrån en förgiventagen grund. Allt som ifrågasätts sker mot livsvärlden och även 

om den kan förändras så övervinns den aldrig helt. I livsvärlden är hela det komplexa 

samspelet mellan allt som upplevs, det som är. Det ena reduceras aldrig till något mindre eller 

till något annat. En känsla är alltid en känsla och förklaras inte som svängningar i 

adrenalinhalten, likväl som människors handlande aldrig endast är ett fysiskt beteende 

(Bengtsson, 2005). Människan är alltid där med hela sin komplexitet av fysisk, psykisk, och 

känslomässig aktivitet. Alla de erfarenheter hon gör upplevs passivt och spontant och föregår 

all intellektuell aktivitet. Det är först efteråt som tankar om det erfarna uppkommer (Karlsson, 

1999). Heidegger (1889-1976) vidareutvecklade Husserls livsvärldsbegrepp. Han införde en 

annan term för livsvärlden, han kallade det vara-i-världen. Med denna term försökte han 

förtydliga att livsvärlden är totalt oreducerbar på så vis att den aldrig kan observeras utifrån. 

Allt har sin utgångspunkt i livsvärlden och förblir i livsvärlden. Subjektet utmärks av sin 

existens och att denna har ett förhållande till sig själv (Bengtsson, 2005). Merleau-Ponty har 

bidragit till fenomenologin genom att betona att subjektet allid är sin kropp och på så sätt 

tydliggöra att det inte finns någon uppdelning mellan kropp och själ, utan att den som 

upplever alltid gör det utifrån en ”levd kropp”. Med den interagerar människan i världen med 

dess objekt och andra ”levda kroppar”. Varje förändring av kroppen medför en förändring av 

livsvärlden (Bengtsson, 2005).  

 

Livsvärlden är både immanent och transcendent, då det både är den upplevelsevärld individen 

befinner sig i samtidigt som medvetandet är riktat och agerar mot den (Bengtsson, 2005). 

Enligt Alfred Schutz (1899-1959) finns det en mångfald av olika världar som människan rör 

sig emellan men att vardagsvärlden är den grundläggande verkligheten. Schutz kallar alla 

världar som är avgränsade och sammanhängande i sin upplevelse men med en egen form och 

verklighetskaraktär för ”ändliga världar”. De är alla varianter av vardagsvärlden men en 

övergång mellan dem kräver ett språng då vardagsvärlden som vi upplever den är mer hel och 

fullständig. Men människan gör det språnget hela tiden och hamnar i sagans förtrollande värld 

när vi läser saga, i barnets magiska värld när vi leker, i musikens känslovärld på en konsert. 

Exempel på ändliga världar är musik- och konstvärldar, fantasivärldar, religiösa världar eller 

vetenskapsvärldar (Bengtsson, 2005). Andliga upplevelser beskrivs ofta som ett 
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medvetandeskifte och precis som med den ”ändliga världen” krävs ett medvetande språng för 

att nå dit.  

 

Medvetandets intentionalitet 

För Husserl låg grunden i människans meningsskapande av världen i att medvetandet alltid är 

riktat mot något i tillvaron. Han kallade detta för medvetandets ”intentionalitet”. Ordet 

kommer från latinets intendere och översätts till ”att sträcka sig emot”. Med det ville Husserl 

förtydliga att medvetandet hela tiden sträcker sig emot ”någonting”, att medvetandet alltid är 

medvetet om ”något”. Detta ”något” behöver inte vara en yttre sak utan kan lika väl vara 

något fantiserat eller en inre psykisk process. Det är något som medvetandet har identifierat 

som ”något”. Om jag till exempel om jag upplever mig stressad, så är det för att jag är 

stressad över ”något”. Om jag blir arg, blir jag arg över ”något”. Enligt Husserl är människans 

fundamentala grund en tolkning av världen. Den upplevs som fylld av objekt, saker, ”något” 

(Spinelli, 2005). Genom intentionaliteten tolkas sinnesintrycken som kommer från den 

okända fysiska världen vilket leder till ett gensvar på stimuli som om det vore ett objekt. Det 

betyder att människan inte är en passiv mottagare av det yttre, utan att hon 

meningsbestämmer, dvs. tolkar, det hon riktar sitt medvetande mot. Objekt och subjekt blir 

sammanlänkade genom intentionalitet (Karlsson, 1999) Detta är det fenomenologiska objektet 

som är fyllt av unik förändlig signifikans och mening. ”Det upplevda, dvs. objektet står alltid 

i förhållande till ett upplevande, dvs. ett specifikt subjektivt förhållningssätt” (Karlsson, 1999 

sid 16). Till och med föreställningen om självet är under konstant förändring (Spinelli, 2005). 

Begreppet medvetandets intentionalitet förtydligar ytterligare det starka sambandet och 

beroendet mellan subjekt och objekt. Varken subjekt eller objekt kan förklaras i sig själva 

eller vara meningsfulla utan den andre. Fenomenologin argumenterar att det bara är 

tillsammans de utgör en meningsfull helhet (Spinelli, 2005). Vad är en kopp utan ett 

medvetande som upplever det som en kopp? Vad är ett medvetande utan medvetenheten om 

någonting?  

 

Husserl delade upp det intentionella medvetandet i två delar. Han kallade den del som gör att 

medvetandet riktades mot ”någonting”, för noematic. Den del som gör så att individen 

upplever detta ”någonting” just på ett specifikt sätt utifrån de referensramar individen har 

kallade han för noetic (Spinelli, 2005). De referensramar individen har är både individuella 

formade av individens specifika uppväxt, samt formade av kultur-, kön-, 

samhällsklasstillhörighet. Kognitiva teorier har utforskat denna dela av medvetandet och detta 

fördjupas nedan i det kognitiva avsnittet.  

 

Kognitiv teori 

Ordet kognition kommer från latinets cognitio som betyder undersökning, inlärning eller att få 

kunskap (Kåver, 2006). En central princip i kognitiv beteendeterapi är att tankar, känslor, 

beteenden och det fysiologiska är en del av ett enat system. En förändring i en av delarna 

kommer påverka de andra (Curwen, 2000). Varje individ är unik och reagerar och tolkar 

information på olika sätt beroende på sin inlärningshistoria och tidigare erfarenheter. 

”Människan plågas inte av tingen i sig, utan av sättet de uppfattar dem på” är ett känt citat 

från den stoiska filosofen Epictetos (55-135) som visar att detta redan var känt på de gamla 

grekernas tid (Kåver, 2006 sid. 92). Aaron T. Beck utvecklade kognitiv terapi på 60-talet då 

han arbetade med deprimerade patienter (Curwen, 2000). Han menade att det finns tre sorters 

tänkande på tre olika medvetenhetsnivåer. I den mest medvetna nivån finns automatiska 

tankar. Det är tankar eller bilder som spontant uppstår. De är ofta fragmenterade och korta och 

kan vara positiva eller negativa, ibland som kortare dialoger (Kåver, 2000). Under nivån av 

automatiska tankar finns livsregler och grundantaganden. Det är dessa som ligger till grund 



8 

 

för de automatiska tankarna. Här i mellannivån finns den samlade kunskapen om hur man ska 

förhålla sig och bete sig i olika situationer. Förhållningssätten består av attityder, regler och 

slutsatser. Exempel på attityd skulle kunna vara ”det är farligt att vara otrygg”. Regeln kan då 

bli ”jag måste alltid vara trygg och försiktig” så slutsatsen blir ”om jag alltid är försiktig så 

blir livet mindre farligt” (Curwen, 2000). På den mest omedvetna nivån finns det som Beck 

kallade kognitiva scheman. Scheman är abstrakta mentala strukturer som är till för att 

organisera intryck från omvärlden så att de kan tolkas och förstås. De fungerar sen som en 

guide för lämplig beteenderespons. De är som fastslagna sanningar som i sin uppbyggnad är 

rudimentära och icke flexibla allt för att underlätta informationsprocessen. Dessa påverkar hur 

personen tänker, känner och beter sig gentemot sig själv, andra och världen (Curwen, 2000). 

Scheman skapas mest intensivt under tidig barndom men fortsätter att skapas och bytas ut 

hela livet. Men då scheman fungerar som filter för den komplexa omvärlden sållas sådant som 

inte stämmer överens med schemat bort. Detta, samt att scheman oftast verkar på en 

omedveten nivå, gör att de har en tendens att vara svårförändliga (Kåvert, 2006). Schemana 

påverkar hur grundantaganden och livsregler formas och hur dessa i sin tur påverkar de 

automatiska tankar som fyller medvetandet. Kognitiva scheman kan liknas vid Husserls 

beskrivning av den noetiska delen av det intentionella medvetandet, då den noetiska delen 

filtrerar hur vi uppfattar livet. Exempelvis skulle ett schema av att ”livet är farligt” 

predisponera personen till att filtrera livsvärlden till att uppfatta sådant som passar in i det 

schemat. Det skulle ledat till att individen kände oro vid en mängd situationer som en individ 

utan detta schema skulle vara befriad ifrån.  

.  

Andlighet som ett uttryck för det ursprungliga självet 

Averill (1998) förklarar den andliga upplevelsen genom att dela upp medvetandets 

upplevande i en subjektiv-pol och en objektiv-pol. Den objektiva-polen består av det som 

medvetandet är medvetet om, dvs. objekt av tankar eller förnimmelser dvs. ”innehållet” (min 

tolkning). Detta innehåll består av många olika kognitiva system som kan vara mer eller 

mindre åtskilda och mer eller mindre integrerade. Den subjektiva-polen är medvetenheten 

som upplevelsen upplevs i just där och då, dvs. det medvetnas ”kontext” (min tolkning). Den 

subjektiva-polen har en känsla av ursprung inbakad i den. Denna upplevelse av ursprung är 

inget som kan representeras eller förmedlas. För så fort ett försök görs så blir det till ett objekt 

och förändrar då karaktär från att vara en del av kontexten till att bli till en 

tankerepresentation, dvs. innehållet i kontexten. Den subjektiva-polen och den objektiva-

polen av erfarenhet står i ömsesidig relation till varandra. Om fokus på den ena ökar, så 

minskar fokus och upplevelsen av den andra. Averill (1998) menar att nyckeln till mystiska 

upplevelser ligger i dekonstruktionen av den objektiva-polen.  Det vill säga, att om tankar 

skulle elimineras så skulle kontentan försvinna och därmed framträder upplevelsen av 

kontexten, dvs. den subjektiva-polen och med den känslan av ursprung. Meditationspraktik 

fungerar på så sätt att den inriktar sig på att släppa fokus på den objektiva-polen så att den 

subjektiva framträder (Brown, Ryan & Creswell, 2007).   

 

Postformalt tänkande 

Den andliga upplevelsen är ofta långt ifrån den vardagliga livsupplevelsen. Den sanning man 

tycker sig uppleva förändrar en person i grunden, men skiljer sig samtidigt oftast väsentligt 

ifrån ens ”normala” livsvärld. För att förstå hur den andliga upplevelsen inkluderas i ens 

kognitiva struktur belyses här forskning från kognitiv utvecklingspsykologi. Piaget (1896-

1980) utarbetade en mycket inflytelserik teori om hur den kognitiva utvecklingen sker från 

födseln till den vuxna individen.  Piages fem utvecklingssteg besår av den ”sensomotoriska 

fasen”, den ”för-operationella fasen”, den ”konkret-operationella fasen”, samt den ”formal-

operationella fasen”.  Varje nytt steg inkluderar det föregående men de nya förmågorna 
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transcenderar förståelsen vilket gör att sättet att tänka skiljer sig kvalitativt åt för varje fas 

(Cartwright, 2001). Den Piagetiska forskningstraditionen inkluderar inte kognitiv utveckling i 

vuxenlivet bortom den ”formal-operationella fasen” därför har vissa forskare utarbetat 

postformala teorier som tar i beaktning denna utveckling (Cartwright, 2001). Postformalt 

tänkande är således en fortsättning på Piagets kognitiva utvecklingsteori (Sinnott, 2001b). 

Piaget hävdade att den formala fasen gör så att abstrakt information samordnas inom ett enda 

logiskt system. Teorier om postformalt tänkande menar att det är möjligt att utveckla 

förmågan till att ha och beakta flera logiska tankesystem om verkligheten samtidigt. En 

individ kan i så fall röra sig mellan dessa och välja ett för stunden specifikt system som ”sant” 

för dem själva (Sinnott, 2001b). Vid den formala fasen tenderar man att hålla fast vid 

objektiva, logiska förklaringar och förbise det subjektiva i sin tolkning. Men när en individ 

kan kliva ur sitt begränsade kulturella synsätt så blir det möjligt att se att det egna synsättet är 

ett alternativ av ”sanning” snarare än ”sanningen”. Snarare agerar individen ”som om” ett 

system är sant och därför blir den ”sann” (Sinnott, 2001b). Denna förmåga att ta hänsyn till 

multipla alternativa versioner av verkligheten och välja den som är mest lämplig för en själv i 

stunden är vad som karaktäriserar det postformala tänkandet (Cartwright, 2001). Ett annat 

viktigt drag är att individen accepterar, medvetet eller omedvetet, principen om att all kunskap 

har någon form av subjektivitet i sig. Eftersom all kunskap filtreras genom det unika 

mänskliga sättet att förstå sin omgivning, samt genom den beslutssystemsprocess som ligger 

till grund för vad vi väljer att anse som riktig och sann information (Sinnott, 2001b). Vad 

händer då när en person upplever något som inte passar in i den vanliga 

verklighetsuppfattningen? Enligt Sinnott (2001b), som gjort en studie om healing, måste 

helaren uppnå postformalt tänkande för att både kunna tänka på sin upplevelse av healing och 

den verklighet hon eller han annars befinner sig i. Alternativet är att inte tänka på saken eller 

att leva med två separerade verklighetsuppfattningar som står i konflikt med varandra. Det 

samma kan appliceras på en människa som har en andlig upplevelse. Hon tvingas att antingen 

förneka hela upplevelsen eller tolka den som något som passar in i den rådande livssynen, t 

ex. en hallucination av något slag. Det andra alternativet är att leva splittrad i vad som 

egentligen är verkligt, medan det tredje alternativet är att det blir en knuff i att utveckla ett 

postformalt tänkande, om ett sådant inte redan existerade hos individen. Utvecklingsforskning 

har visat att det inte är förmågan att få en ökad kunnighet i objektivt rationellt tänkande som 

leder till kognitiv utveckling. Utan att denna utveckling också kräver ett inkluderande av 

sociala, interpersonella och kontextuella interaktioner vilka kan tvinga individen att lämna sin 

tidigare kognitiva process och uppta nya tankesystem (Cartwright, 2001).  

 

Syfte 

Denna uppsats har som syfte att beskriva andlighet som fenomen utifrån de subjektiva 

upplevelsebeskrivningar av människor som säger sig vara andliga men inte religiösa. Detta 

ger en möjlighet i att få mer klarhet i ett svårbeskrivet begrepp som kan underlätta för vidare 

forskning om andlighet och dess psykologiska konsekvenser. Då andlighet förknippas med 

välbefinnande (Robert et al., 2006) skulle utforskandet av andlighet vara till nytta för 

terapimetoder som använder människans egna resurser till att läka. Utifrån det 

fenomenologiska perspektivet ställs följande forskningsfrågor: Vilka är de generella 

kännetecknen som tillsammans formar upplevelsen av andlighet? Hur inverkar den andliga 

upplevelsen på individens existentiella livsupplevelse, eller med andra ord, vad har andlighet 

för betydelse för meningsskapande i livsvärlden? 
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Metod 

 

EPP-metoden 

Den metod jag har använt mig av är den så kallade EPP-metoden, vilket är en förkortning från 

engelskans ”empirical phenomenological-psychological method” (Karlsson, 1995). Metoden 

är utarbetad av Gunnar Karlsson och är en modifiering av Husserls fenomenologiska metod, 

samt inkluderar hermeneutiska inslag. Syftet med metoden är att få fram meningsstrukturen 

för olika psykologiska fenomen (Karlsson, 1995) i detta fall det andliga fenomenet. Detta är 

möjligt då människan tack vare sin fysiska likartade konstitution till stor del har samma 

förutsättningar att tolka världen.  Detta är en viktig förutsättning för att vi ska kunna 

kommunicera och förstå varandra. Denna likhet gör att det i en upplevelse finns delade 

karaktärsdrag vilka utgör fenomenets form (Spinelli, 2005). Så en upplevelse består av 

specifika och unika delar som bara tillhör just den situationen och personen men även 

allmänna karaktärsdrag som tillhör fenomenets typologiska eller generella kännetecken 

(Simon, 2009). Det är dessa som vaskas fram genom EPP-metoden. Typologiska kännetecken 

är de kännetecken som förekommer i endast vissa av de undersökta fallen, de generella 

kännetecknen förekommer i alla undersökta fall i denna studie. Tillsammans bildar de 

fenomenets kärna och det är denna kärna som gör att vi känner igen en upplevelse som ett 

visst fenomen (Simon 2009).  Dessa är de egenskaper hos ett föremål som är nödvändiga för 

att det skall kunna vara vad det är oberoende av kontext och person (Bengtsson 2005). 

Mening i fenomenologisk betydelse är dessa karaktärsdrag som kännetecknar upplevelsen, det 

är sökandet efter mönstret hos en mänsklig erfarenhet (Simon, 2009). Fenomenologin 

intresserar sig för meningen bakom upplevelsen (Karlsson, 1995) man söker inte svaren på 

”varför?” utan på frågorna ”hur?” och ”vad?”. I denna uppsats analyseras andlighet för att 

finna ut grundläggande karaktäristiska drag som fenomenet andlighet består av. 

 

Forskningsprocess 

Forskaren med en fenomenologisk ansats strävar efter att vara öppen och förutsättningslös vid 

närmandet av ett fenomen (Karlsson, 1999). Analysen görs oftast på en text, i detta fall av de 

transkriberande intervjuerna. Texten är inte detsamma som den ursprungliga upplevelsen, då 

mycket faller bort i beskrivandet men också för att vissa delar av upplevelsen var omedveten. 

Däremot har forskaren möjlighet att spåra en mening och finna en djupare signifikans till 

upplevelsen än vad som är beskrivet av upplevaren i texten. Forskaren kan även finna 

implicita meningsinnebörder i texten som aldrig nämns i ord (Karlsson, 1995). För att finna ut 

meningsinnehållet lutar sig forskaren mot analysen som i EPP-metoden kan delas in i fem 

steg. Mer om dessa steg finns i analysavsnittet. En viktig del i analysen är förbindelsen mellan 

del och helhet. Tolkningsprocessen bygger på att varje del av upplevelsebeskrivelsen förstås i 

ljuset av hela intervjun. Denna cirkel mellan dels del och helhet, men också mellan de olika 

tolkningsfaserna, empirin och förförståelsen, kommer från det hermeneutiska inslaget i EPP- 

metoden. Detta görs för att en enskild del alltid har sin mening i den hela texten. Om den lyfts 

ur sin helhet kan den tolkas och ges en annan meningsinnebörd än vad den ursprungligen 

hade. 

 

Undersökningsdeltagare 

Denna studie är baserad på fyra intervjuer med två kvinnor och två män. Datamaterialets 

fyllighet och nyansrikedom samt den djupgående analysprocessen gör att det räcker med ett 

fåtal intervjuer. Även tidsbegränsningen av denna studie gjorde det lämpligt med färre antal 

intervjupersoner. Metoden eftersträvar en variation av upplevelser av fenomenet. Därför 

försökte jag finna olika typer av människor, men alla med en stark verbal förmåga så att de 

skulle kunna verbalisera sin upplevelse. Två av informanterna var bekanta till mig och två 
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hittades genom kontakter och kontaktades via mail där jag presenterade min uppsats och bad 

dem ringa mig om de var intresserade att medverka. A: Kvinna, ca 30 år och är yrkesverksam 

som gymnasielärare. B: Kvinna, ca 35 år och arbetar inom mobilbranschen. C: Man, ca 40 år 

och sysslar med marknadsföring. D: Man, ca 40 år och är egenföretagare inom 

restaurangbranschen. Informanterna ansåg sig vara andliga men inte religiösa. Denna 

avgränsning är gjord då detta är en grupp människor som ökar i Sverige (Broberg et al., 2008) 

och att jag är nyfiken på vad andlighet betyder för denna grupp.  Ett ytterligare skäl är att 

människor som anser sig vara andliga men inte religiösa inte nödvändigtvis tolkar och 

beskriver sin andliga upplevelse genom religiösa ordalag vilket kan ge en mer varierad 

beskrivning av fenomenet.  

 

Datainsamling 

Datamaterialet består av informationen från fyra intervjuer. Intervjuerna var öppna utan 

struktur där informanterna själva spontant fick berätta om en egen upplevd andlig upplevelse.  

Jag som intervjuare försökte få informanten att uppehålla sig vid sin egen livsvärld och 

fördjupa denna med öppna frågor då fenomenologin vill undersöka hur fenomenet upplevs 

snarare än tankar om det upplevda (Karlsson, 1995). Tre av intervjuerna utfördes hemma hos 

informanten och den fjärde på en lugn offentlig plats. Alla intervjuer spelades in på en mp3-

spelare. En inspelning på mp3-spelaren uppstod det fel med så at den inte kunde avlyssnas 

och fick därför göras om två veckor senare. Information om anonymitet samt rätten att när 

som helst avbryta intervjun gavs till samtliga innan inspelningen började. Intervjuerna varade 

mellan en till två timmar. Informanterna hade även innan informerats om vad uppsatsen 

handlar om och vad jag tänkte intervjua dem om. De fick också i samband med detta veta att 

det som delgavs i intervjuerna aldrig skulle nyttjas i något annat sammanhang än till denna 

uppsats. Då andlighet kan vara ett känsligt ämne då det kan uppfattas mycket privat, ville jag 

betona extra att de skulle få vara helt anonyma så att de inte skulle kände sig utlämnade. De 

andliga upplevelserna kan uppfattas som känsliga och privata så att dela det med någon som 

inte tar emot eller förstår vad det handlar om kan upplevas jobbigt. Min medvetenhet om detta 

gjorde att jag försökte vara lyhörd, speglande och ta emot det som intervjupersonerna 

förmedlade på ett fördomsfritt och öppet sätt, precis som den fenomenologiska ansatsen 

uppmanar till.  

 

Dataanalys – de fem stegen 

Att finna meningsstrukturen av ett fenomen kräver ett reflekterande och analyserande av den, 

för i själva upplevelsen är den en del av livsvärldens oreflekterande varande. Det är i 

analyserandet av upplevelsen, tillsammans med många andra upplevelser av samma fenomen, 

som den röda tråden, eller kärnan, framkommer. Dvs. den del av upplevelsen som 

överensstämmer i olika människors olika upplevelser av samma fenomen. Den kärna eller 

struktur som framkommer i all insamlad data kallas ”generella kännetecken” för fenomenet. 

Vissa strukturer uppenbarar sig i en viss typ av upplevelse av fenomenet och kallas 

”typologiska kännetecknen”. De kan också vara en viktig del av förståelsen för fenomenet 

(Karlsson, 1995).  

 

Analysen i Gunnar Karlsson (1995) EPP-metod består av fem steg. Dessa steg har som syfte 

att beskriva meningsstrukturen av ett psykologiskt fenomen. Detta görs delvis genom den 

eidetiska induktionen vilket betyder att forskaren försöker finna meningsstrukturen som 

genomsyrar den individuella beskrivningen. Metoden frambringar deskriptiva resultat som 

visar på den relation som finns mellan subjektet och det erfarna objekt. Analysen görs på text. 

I denna studie har intervjuerna transkriberats och därefter analyserades varje text för sig enligt 
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metoden, för att slutligen analyseras tillsammans.  Här nedan följer en beskrivning av de fem 

stegen.  

 

Steg ett. 

Forskaren börjar med att läsa igenom texten, vilken består av den transkriberade intervjun, 

tills man har fått en god känsla för den. Det är viktigt att man greppar helheten för att kunna 

förstå delarna och tvärtom. Viktigt här är att sträva efter ett öppet förhållningssätt och undvika 

att teorisera om textens innehåll. Här följer ett exempel ur en text för att visa analysprocessen. 

 
”Men det är sen när jag öppnar ögonen och då jag då bär med mig den här stillheten in i ett vaket öppet tillstånd 

att när jag ser mig omkring, tittar upp mot träden och har den här friden i kroppen, det känns som då att jag 

expanderar utanför mig själv på något sätt. Jag känner mig hel och full. Och jag vet inte om jag skulle kalla det 

för kärlek men det är som det är ett väldigt fullt tillstånd. Ett komplett, om jag nu skulle kunna vara i det 

tillståndet där jämt då är det som att det inte finns något mer att begära av det här livet.”  
 

Steg två. 

I steg två delas texten in i meningsbärande enheter (ME). Dessa följer ingen grammatisk regel 

utan det är när forskaren tycker sig uppfatta ett skifte i mening som avgör avgränsningen för 

en enhet. Denna uppdelning hjälper forskaren att ha fokus på och inte utelämna någon 

meningsbärande del. Dessa ses aldrig dock som självständiga utan är alltid en del av den 

större texten och ska tolkas i relation till helheten.   

 
”/Men det är sen när jag öppnar ögonen och då jag då bär med mig den här stillheten in i ett vaket öppet tillstånd 

att när jag ser mig omkring, tittar upp mot träden och har den här friden i kroppen, /ME21/ det känns som då att 

jag expanderar utanför mig själv på något sätt. /ME22/ Jag känner mig hel och full. Och jag vet inte om jag 

skulle kalla det för kärlek men det är som det är ett väldigt fullt tillstånd. /ME23/ Ett komplett, om jag nu skulle 

kunna vara i det tillståndet där jämt då är det som att det inte finns något mer att begära av det här livet./ ME24/”  
 

Steg tre. 

Det är i detta steg den riktiga analysen tar fart. Forskaren använder nu eidetiska induktion 

genom tolkning. Det betyder att forskaren spårar den explicita och implicita mening som finns 

i subjektets utlägg av fenomenet. Så forskaren tar och omvandlar texten från vardagsspråk till 

den psykologiska meningen och en mer allmän formulering utan att för den saken skull 

använda teoretiska begrepp. Till hjälp använde jag mig av frågan ”Vad säger denna 

meningsenhet om fenomenet andlighet?”  

 
Meningsenhet 21: Subjektet upplever att den stillhet han har funnit i meditationen följer med in ett vaket 

tillstånd. Stillheten upplevs som frid i kroppen. 

”Men det är sen när jag öppnar ögonen och då jag då bär med mig den här stillheten in i ett vaket öppet tillstånd 

att när jag ser mig omkring, tittar upp mot träden och har den här friden i kroppen,” 

 

Meningsenhet 22: I det vakna tillståndet sker en förändring av upplevelsen av sig själv. Subjektet 

upplever en expansion av sig själv utanför sig själv. 

”det känns som då att jag expanderar utanför mig själv på något sätt. ” 

 

Meningsenhet 23: Subjektet upplever sig vara hel och full. 

”Jag känner mig hel och full. Och jag vet inte om jag skulle kalla det för kärlek men det är som det är ett väldigt 

fullt tillstånd.”  

 

Meningsenhet 24: Subjektet känner sig så komplett att inga begär finns.  

”Ett komplett, om jag nu skulle kunna vara i det tillståndet där jämt då är det som att det inte finns något mer att 

begära av det här livet.” 
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Steg fyra. 

I detta steg sammanställer forskaren de kännetecken som framkom hos de enskilda 

informanterna. Forskaren tar de framkomna meningsenheterna och grupperar dem i olika 

grupper utifrån de meningsenheter som forskaren finner delar samma kärninnehåll. Dessa 

meningsenheter som berör samma sak sammanfattas utifrån dess kärnbetydelse och blir till ett 

enda situerat kännetecken. I denna process försvinner allt som inte är relevant för fenomenet 

och kvar är de situerade kännetecknen som tillsammans formar den situerade 

meningsstrukturen. Situerad syftar på att den meningsstruktur som visar sig bygger på en 

person och kan därför vara individuellt präglad. Resultatet av steg fyra blir således så många 

situerade meningsstrukturer som det finns informanter. Exemplen nedan är hämtade från 

analysen av intervjutext B. 

 
Situerat kännetecken 1: Kärlek och samhörighet 

En stark känsla av medkänsla eller kärlek upplevs som en andlig upplevelse. Denna medkänsla eller kärlek 

upplevs av subjektet att inkluderar allt som existerar, jorden vi lever på, människor och djur. Det inger en stark 

känsla av gemenskap med världen, en djup tillhörighet med hela mänskligheten. Det är en kontakt med någon 

annan eller annat. Gränsen för jag och du suddas ut till ett vi. 

 

Situerat kännetecken 2: Ett med allt 

Upplevelsen av att vara ett med allt upplevs som ett andligt tillstånd. Det är en förståelse, fast inte bara på en 

kognitiv nivå, av att allt hänger samman. Att man är en del av allt annat och att man hänger ihop med andra. 

 

Situerat kännetecken 3: Nytt livsperspektiv 

Upplevelser av vad subjektet upplevde som andliga sådana gav ett nytt livsperspektiv. Det gav ett nytt perspektiv 

på allt, ett förändrat synsätt av livet. Det gav en större känsla av mening och förändrade förhållandet till döden.  

 

Steg fem. 

I steg fem väljer man ut kännetecken som framkommit från samtliga intervjutexter. Nu letar 

man efter om det finns kännetecken som förekommer i alla intervjutexter. Dessa bildar 

fenomenets generella meningsstruktur. I resultatet presenteras fenomenets generella struktur 

som består av ett flertal kännetecken. Exempel på ett generellt kännetecken av fenomenet 

andlighet är ”Helhet” då beskrivning av detta finns med i alla intervjupersoners upplevelse av 

andlighet. Den högsta nivån av struktur är den ontologiska nivån. Det skulle betyda att det är 

ett karakteristiskt drag av fenomenet som visar sig i alla studier som gjorts av fenomenet i 

hela världen, ett drag som alla människor beskriver i sin upplevelse av fenomenet. Eftersom 

det är omöjligt att intervjua alla människor kommer man till den ontologiska nivån med hjälp 

av en filosofisk systematisk reflektion. Denna studie gör inget anspråk på att beskriva den 

ontologiska nivån av fenomenet andlighet.  

  

 

Resultat 

 

Resultatet består av sex kännetecken. Kännetecknen presenteras inte i någon viss hierarkisk 

ordning utan alla är lika viktiga då de tillsammans bildar den generella meningsstrukturen av 

fenomenet andlighet. Kännetecknen följs av citat från var och en av de fyra informanterna. 

Citaten skall ses som stöd från grundmaterialet till de framvaskade kännetecknen. 

 

Första kännetecknet: Det andliga fenomenet består av en känsla av att vara hel och en del av 

en större enhet, allt hör ihop. Fenomenet innefattar känslor av kärlek och samhörighet då 

helhetskänslan är gränsöverskridande. 

 

Det finns en känsla i den andliga upplevelsen av att smälta ihop med allt, att bli ett med det 

som är större än sig själv. Allt upplevs som levande och en känsla av delaktighet i alltet 
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infinner sig.  Det är en förståelse av att allt hänger samman som upplevs djupare än på bara 

förståelse nivå det är så verkligheten är i den stunden. Man är en del av allt och att man 

hänger ihop med alla andra. I detta sammansmältande med allt som är, just där och då, 

infinner sig känslan av att vara hel. Inget mer behövs, inga begär existerar, bara känslan av en 

komplett fullkomlighet finns. Allt är på plats och allt hör samman. En stark känsla av 

medkänsla eller kärlek väcks. Kärlek upplevs inkludera allt som existerar, jorden vi lever på, 

människor och djur. Det inger en stark känsla av gemenskap med världen, en djup tillhörighet 

med hela mänskligheten. Gränser för jag och du suddas ut till ett vi. Denna känsla av 

samhörighet med andra är bortom det fysiska planet. Det är som att vara knutna till varandra i 

kärlek, en villkorslös kärlek. Denna kärlek är given både till en själv och till alla andra. Den 

får en att känna lycka och ger en känsla av att vara i livsflödet, dvs. att livet känns helt och att 

man följer med i den riktning livet flödar. På samma sätt som kärleksögonblick med en annan 

människa kan upplevas som något andligt då den gränsöverskridande känslan uppstår, kan 

även den andliga upplevelsen i sig, utan att en annan människa är inblandad, beskrivas som att 

vara kär.  

 

A: ”Så känner man att man har någon form av samhörighet med bara flödet. Inte att 

jag ska ha flöde utan jag är en del av livsflödet.”  

 

B: ”Jag minns inte så mycket mer än att det kom en kraft och det går inte att förklara. 

Det är svårt att sätta ord på det, men det var som en energi som fyllde ända ner i 

magen. Det var som en annan dimension som kom in i mig. Det var som man var 

ihopkopplad med allting annat. Efter det kommer jag ihåg att jag tänkte att vad 

onödigt att folk krigar då vi ändå är en och samma individ. Jag fick ett annat 

perspektiv på allting.” 

 

C: ”Det var som ett kärleksögonblick, det var som att bli kär i någon, och då kände jag 

att det här är ju samma känsla som att bli kär, det är som jag är kär i naturen.”  

 

D: ”Men det är sen, när jag öppnar ögonen och då jag då bär med mig den här 

stillheten in i ett vaket öppet tillstånd, att när jag ser mig omkring, tittar upp mot 

träden och har den här friden i kroppen, det känns som då att jag expanderar utanför 

mig själv på något sätt. Jag känner mig hel och full.” 

 

 

Andra kännetecknet: En total närvaro i nuet infinner sig vid en andlig upplevelse. Den skapar 

en känsla av total acceptans av det som är. Det gör sinnet öppet och ger en känsla av att vara 

existensen utan separation ifrån den. 

  

En signifikant del av den andliga upplevelsen är att man blir extremt närvarande i nuet. Man 

är helt medveten om exakt det som är. Tanke, kropp och känsla upplevs alla som en enhet i 

nuet. Inte som i vardagen, då kroppen kan signalera hunger medan tankarna är någon 

annanstans. Det blir ett lugn, helt utan oro, där man upplever sig hel. För vissa upplevs det 

som ett extatiskt tillstånd. I denna nu upplevelse finns känslan av att bara vara, tankarna 

försvinner och man glömmer bort sig själv. Istället för att man har ett liv så är man livet. Det 

är en känsla av flow, att man tillhör och är en del av eller förgrenad med livsflödet. Det är 

skönt och allt är rätt. Man är i samhörighet med allt, i total acceptans av det som är här och 

nu. Det finns inget behov av kontroll då det yttre upplevs som en del av en själv. Det finns 

inget värderande eller kategoriserande av det som är. Det andliga tillståndet upplevs ofta 

glimtvis och som ett tillstånd som det är svårt att hålla fast vid. Det känns skört och sårbart då 
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öppenheten närsomhelst kan ersättas av det mer vanliga vardagliga tillståndet av att inte vara i 

nuet och vara mer splittrad i sitt upplevande av livet. En sinnlig öppenhet både främjar 

andliga upplevelser och är en del av den andliga upplevelsen. Upplevelsen öppnar även sinnet 

för nya saker som man kanske inte såg tidigare, såsom skönheten i naturen. Men även att 

förundras över skönheten i naturen kan försätta en i ett öppet sinneligt tillstånd som då främjar 

en andlig upplevelse. Att helt ge sig hän till kroppen, släppa kontrollen och bara följa till 

exempel i en dans kan också kännas som ett andligt ögonblick då själva hängivelsen gör att 

man hänger sig till nuet.  

 

A: ”Man känner att man ÄR livet istället för att man HAR ett liv. Så känner man att 

man har någon form av samhörighet med bara flödet. Inte att jag ska ha flöde utan jag 

är en del av livsflödet. Du förstår lite hur jag tänker. Det är väl det största som allt jag 

sa från början, det är väl det som kanske är kärnan att man bara följer med livets 

strömmar. Och är i nuet väldigt mycket.” 

 

B: ”om man släpper sina tankar och inte fokuserar då har man lättare att hitta den där 

gemensamma. Man kan ju fortfarande fundera men man funderar mer öppet. Då tror 

jag man kan få den där starka känslan.” 

 

C: ”tiden jag sitter där och blundar då känner jag mig lugn, jag känner mig klar, jag 

känner mig fokuserad och väldigt tyst.” 

 

D: ”Det är lätt att paja och förstöra, lätt för någon annan att förstöra. Föra oväsen eller 

säga klumpiga saker, någon annan kan lätt paja den andliga stämningen. Det fina man 

har byggt upp kan lätt förstöras på några sekunder. Så det är något väldigt skört och 

sårbart och öppet.” 

 

 

Tredje kännetecknet: En andlig upplevelse frambringar starka positiva känslor som starkt 

berör. Den frambringar även djupare positiva känslotillstånd som frid, trygghet och tilltro. 

 

En andlig upplevelse innehåller positiva känslor som starkt berör. Det är en känsla som skiljer 

sig från mer vardagliga mildare känslor. Den kan beröra till tårar eller ge känsla av kärlek 

eller medkänsla. Man kan känna en oerhörd glädje, en bubblande lyckokänsla som kan liknas 

vid att vara kär, men också djupare känslotillstånd av frid, stillhet, förnöjsamhet och lycka. 

Det är som att vara förälskad i livet och det nu man befinner sig i. Det kan kännas 

överväldigande, att det nästan är för mycket att ta in, omtumlande och djupt. Kroppen upplevs 

som avslappnad och mjuk men kan också reagera på upplevelsen genom att frambringa tårar 

eller skakningar. Den andliga upplevelsen ger ett lugn och en känsla av trygghet, denna 

trygghet går djupare än på ett känslomässigt plan då den kan finnas kvar även om känslorna 

pendlar. Den kan skapa en trygghet, att man kommer klara det som verkar osäkert då det 

upplevs som meningen. Det kan ge en känsla av tilltro till livet vilket både gör en orädd samt 

ger en känsla av ödmjukhet och tacksamhet över att finnas till. Rädsla för att dö försvinner. 

Positiva känslor som inte beror på någon yttre faktor, kan upplevas som andliga. Känsla av 

kärlek och lycka gör att allt känns toppen och ger en känsla av att vara oövervinnlig. Även att 

uppleva känslor med en djup öppenhet kan leda till ett känslotillstånd som upplevs som 

andligt. Exempelvis genom att totalt känna den psykologiska smärtan av sorg, så kom 

efterhand en djupare känsla av frid. Total känslokontakt leder till närvaro i nuet vilket i sin tur 

ger en känsla av att vara i ett andligt tillstånd. 
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A: ”Då går jag runt och känner kärlek utan några krav. Jag känner att det inte spelar 

någon roll med någonting och ändå är jag väldigt glad och lycklig. Det är en 

bevarande känsla som inte har något med en yttre omständighet att göra. Utan en 

känsla som finns inom en.”  

 

B: ”Inte så att jag har exakt samma känslor hela tiden men jag har kvar tryggheten 

hela tiden. Så på det sättet känner jag att det har skett en förändring även om jag inte 

hela tiden tänker på det. Jag glömmer bort det ibland och jag kan ändå bli förbannad 

och arg. Men däremot känner jag att jag vet att det är så och bara det hjälper. Det 

hjälper i och med att jag inte ifrågasätter vad som är meningen med livet. Jag känner 

mening i livet alternativt att jag söker mening, men då vet jag att jag har en vits med 

mitt liv. Att jag hänger ihop med alla, att alla människor har ett syfte på jorden.” 

 

C: ”det var frostbitna träd och solen gick upp, och det var så vackert. Och den här 

känslan av att det var vackert och att jag såg ut över nejderna, det gjorde att jag fick 

väldigt mycket känslor i kroppen, … det var nästan too much, det var mer än vad jag 

nästan trodde att det skulle vara.” 

 

D: ”Nu har jag ju upplevt andlighet i min djupaste sorg, men det var ändå stillhet där 

för då var det så att jag bara var i sorgen.”  

 

 

Fjärde kännetecknet: Den andliga upplevelsen är bortom ord och tankar. Den är svår 

beskrivbar då den inte innefattar tankar.  

 

Den andliga upplevelsen går bortom tankar och aktiverar istället kroppsförnimmelser, känslor 

och en djupare vetskap. Tankar om upplevelsen kommer efteråt. Det gör att det är svårt att 

tala om den då det kan vara svårt att finna rätt ord. Det kan även kännas som att det kan låta 

konstigt för andra när man talar om det, vilket gör att man väljer att inte tala om upplevelsen i 

samma mån som man skulle göra med en upplevelse som är mer förekommande som t ex. att 

vara kär.  

.  

A: ”Det är så svårt för mycket av andligheten är någon slags känsla och sätta ord på en 

känsla är väldigt svårt.”  

 

B: ”Det är svårt att förklara i ord för det är inget fenomen man brukar ha till vardags, 

alla fall inget jag brukar ha till vardags. Det är svårt att förklara men det var otroligt 

starkt både känslomässigt och upplevelsemässigt.” 

 

C: ”Sen var den ju väldigt omtumlande och djup också och jag växte som person. Så 

för mig är det en andlig upplevelse om jag inte kan förklara den riktigt vetenskapligt 

och den är omtumlande och jag växer som person. Sen förstod jag att det är någonting 

därute som jag inte riktigt kan förklara. Ungefär så. Det skulle jag vilja säga var en 

andlig upplevelse.” 

 

D: ”När jag sitter och mediterar så går tankarna hela tiden. Jag blir irriterad och tänker 

massor av gojs. Omedvetna grejer, det bara snurrar på av sig självt av min egen motor. 

Men då kan jag då och då komma tillbaka till, det känns som det är en punkt mellan 

ögonen här. En svart, eller inte ett hål heller, det är ingenting negativt det är bara en 

plats som är mindre en, en handflata mellan ögonen som är här inne i panna. Och när 
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jag fokuserar i den punkten då blir det väldigt stilla, det blir bara andetagen och 

kroppsförnimmelser och ljud och nu liksom. Och då kommer jag till den här stillheten, 

bara sitta.”  

 

 

Femte kännetecknet: I den andliga upplevelsen uppstår en vetskap om livet och existensens 

helhet. Ett skifte från tro till att veta sker och ett nytt livsperspektiv uppstår som inkluderar en 

djup känsla av meningsfullhet. 

 

Fenomenet inkluderar ett skifte från att tro till att veta. Den andliga upplevelsen förändrar 

livssynen.  Det man känner som en självklarhet under den andliga upplevelsen stannar kvar 

och förändrar hela sättet man uppfattar livet på.  Det är inte längre en tro som man har om hur 

livet förhåller sig utan det upplevs som en djupare vetskap om att det är så här det är. Man tror 

inte att man hör ihop, man vet. Detta är en omvälvande upplevelse. Livet känns som det tar en 

ny början, man känner sig som en ny människa och att man är förändrad i grunden och därför 

så upplevs livet annorlunda. Man tycker sig ha en ökad medvetenhet som också gör en 

öppnare för nya saker. Efterkommande andliga upplevelser upplevs inte lika radikala då 

livssynen redan är förändrad men den ger ändå en känsla av att man utvecklas och att 

förståelsen ökar. Denna vetskap om att man är en del av något helt ger en känsla av mening i 

alla delar av tillvaron. Man ifrågasätter inte längre vad meningen med livet är man känner 

meningen. Allt blir meningsfullt då det är en del av en större mening då allt och alla hänger 

ihop och har ett syfte. Detta ger en inre trygghet av att man kommer klara av det som känns 

osäkert och denna tro ger kraft framåt och ger en inre trygghet av att klara av det som upplevs 

som meningen.  I detta ingår också att lita på sig själv och följa sitt eget syfte med livet och 

inte leva för andras behov som inte är förenligt med det man känner är sant mot sig själv.  

 

A: ”det är ett livstillstånd skulle jag säga, ett livsperspektiv, det är ett förhållningssätt 

till livet som man någonstans ser är sant.” 

 

B: ”För att förut så har jag alltid varit intresserad av andlighet men då kanske det var 

så att man bytte skepnad från att vilja tro till att veta. Sen dess har jag aldrig ifrågasatt, 

sen dess vet jag att så här är det. Allt hänger ihop. Jag har utgått från det istället som 

tidigare funderat över om det kan det vara så. Det var en jättestor skillnad.” 

 

C: ”Då tänkte jag att det måste bero på att jag känner att allting är möjligt i mitt liv! 

Jag kan verkligen göra allt jag vill göra och den vissheten gjorde mig lite skraj och 

rörd. Att nu förstår jag att jag kan verkligen göra allt, allt, allt! Det var en stor 

händelse! Det kändes också andligt.” 

 

D: ”Och jag vet inte om jag skulle kalla det för kärlek men det är som det är ett väldigt 

fullt tillstånd. Ett komplett, om jag nu skulle kunna vara i det tillståndet där jämt då är 

det som att det inte finns något mer att begära av det här livet.” 

 

 

Sjätte kännetecknet: En andlig upplevelse får psykiska och beteendemässiga konsekvenser. 

Dels väcks en strävan till att göra det som anses rätt för alla. Dels väcks en längtan till att 

gynna förutsättningar för ett andligt tillstånd genom närvaro och acceptans. Detta görs 

genom vissa aktiviteter samt av att släppa kontrollen.  
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Den andliga upplevelsen gör att man vill sträva mot det som anses som rätt och bra för både 

en själv och andra. Man vill skapa världen till det bättre då det upplevs vara förenligt med ens 

syfte. Val upplevs kunna göras från en andlig plats vilket upplevs komma från ett sannare 

djupare jag än det vardagliga jaget som kan styras av behov. Andliga val upplevs till skillnad 

från de personliga valen som om att de görs från ovillkorlig kärlek och en önskan att skapa 

gott för alla inblandade. Då den andliga upplevelsen är positiv väcks en längtan till att 

uppleva ett sådant tillstånd igen. En konsekvens bli att man försöker skapa ett liv som kan 

gynna förutsättningen för att få en andlig upplevelse igen. Det finns vissa aktiviteter som 

tränar sinnet att vara öppet och i nuet vilket kan öka förutsättningen för att det ska ske. Det 

kan vara meditation, yoga, att tänka på det man har att vara tacksam över. Även i sexuella 

möten där både kontakten med en annan människa, samt närvaron i njutningen kan leda till 

något som upplev som en andlig stund. Återigen ett annat sätt att uppleva anligheten är i 

bönen där man väljer att kommunicera med något bortom sig själv vilket även det kan försätta 

en i ett andligt tillstånd. En andlig praktik kan också upplevas föra med sig att positiva saker 

blir extra möjliga i livet. Detta går att dra nytta av i vardagen och ger då vinstmöjligheter av 

välbefinnande för den som praktiserar. Även att träna på att acceptera ”det nu som är” blir ett 

sätt då acceptans leder till närvaro i nuet, vilket upplevs andligt. Att acceptans kan väljas gör 

att andlighet är något som kan övas upp. Det är möjligt att välja att släppa kontrollen och i och 

med det ökar acceptansen. Därmed blir det möjligt att låta den andliga upplevelsen, av att 

hänge sig till livet, växa.  

 

A: ”Att vara andlig, jag vet inte om man skulle säga att man har ett tillstånd av 

andlighet utan att man stävar efter att leva ett andligt liv. Förstår du, man är inte i ett 

andligt tillstånd. Jag ser det inte som ett tillstånd som kommer ifrån en och som 

kommer tillbaka. Utan jag ser det mer som att man alltid strävar efter att vara andlig. 

Och även i de mest jobbiga situationer där man faktiskt kanske är knutna till saker och 

mår dåligt och det ena och det andra, så kanske man är ganska långt borta från ett 

andligt tillstånd men man kanske ändå har den andliga strävan. Och faktiskt känner 

ändå något hopp över att det inte är så viktigt det som händer runtomkring en. Så jag 

skulle kalla det en andlig livssträvan, över hur man ser på livet.” 

 

B: ”jag kan känna vissa pass då jag inte tränar ashtanga utan kundalini yoga som är 

mycket andning och mer kraftfull. Då tyckte jag det var mer andligt för jag fick så 

starka känslor till omvärlden. Där kände jag compassion och samhörighetskänsla. Jag 

känner ibland så med yogan men inte alltid utan då kanske när jag sitter eller badar 

eller tänker på något. Eller det kan vara i ett helt annat sammanhang när jag är ute och 

går med hunden.” 

 

C: ”Och då blev jag väldigt begeistrad i detta fenomen också tänkte att det här måste 

jag lära mig mer om och få mer av och hur ska jag kunna utnyttja sammanträffanden 

mer till min fördel, och please, please, låt det fortsätta så här nu så mycket det går. Jag 

kände mig som värsta, jag kan gå på vatten ungefär. Så då blev jag mer och mer 

intresserad.” 

 

D: ”Men då kan jag jobba med tacksamhet istället. Det gör jag ju alltid, att jag är så 

tacksam, tacksam för mina pengar, tacksam för mitt liv och mina vänner och allting 

som jag har, bekvämt liv, härligt liv, yoga inte jobba att vara tacksam för allting. 

Tacksamhet är egentligen det jag jobbar mest med när jag går till kyrkan, att känna 

tacksamhet. Jag har varit så arrogant och tagit saker för givet att när jag kan uppfylla 

mig själv med tacksamhet, de gånger då det verkligen sköljer över mig med 
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tacksamhetskänslor det är också en andlig upplevelse. Då jag blir rörd till tårar över att 

en vän finns i mitt liv.” 

 

 

Sammanfattningsvis utgörs det andliga fenomenet av sex kännetecken. För det första består 

den av en gränsöverskridande känsla av helhet i både det inre och yttre. För det andra blir det 

en total närvaro i nuet som skapar en känsla av total acceptans av det som är. Det gör sinnet 

öppet och ger en känsla av att vara existensen utan separation ifrån den. För det tredje infinner 

sig starka positiva känslor som starkt berör samt djupare positiva känslotillstånd som frid, 

trygghet och tilltro. För det fjärde utgörs den andliga upplevelsen av att den är bortom ord och 

tanke vilket gör den svårbeskrivbar. För det femte uppstår en vetskap om livet och existensens 

helhet. Ett skifte från tro till att veta sker och ett nytt livsperspektiv uppstår som inkluderar en 

djup känsla av meningsfullhet. Slutligen får en andlig upplevelse psykiska och 

beteendemässiga konsekvenser. Dels väcks en strävan till att göra det som anses rätt för alla 

och dels väcks en längtan till att gynna förutsättningar för ett andligt tillstånd och nya andliga 

upplevelser. 

 

 

Diskussion 

 

I detta avsnitt kommer först en metoddiskussion om uppsatsens validitet. Den följs av en 

resultatdiskussion där resultatet diskuteras utifrån den tidigare forskning som presenteras i 

inledningen samt de teorier som finns med i teoriavsnittet. Här undersöks också om uppsatsen 

har lyckas uppnå sitt syfte.  

 

Metoddiskussion 

Den fenomenologiska metoden lämpade sig väl för utforskandet av det andliga fenomenet, 

men att undersöka dess kännetecken var inte oproblematiskt. Den fenomenologiska ansatsen 

är ett öppet förhållningssätt till texten som inte är självklar utan det är något som forskaren 

hela tiden måste påminna sig själv om att skapa i läsandet och analyserandet av texterna. 

Öppenheten som genomsyrar fenomenologin började redan vid intervjuerna med 

respondenterna. Som intervjuare försökte jag hjälpa informanterna att tala just om sin 

upplevelse istället för att tala om de kognitiva ställningstaganden, åsikter och attityder om 

fenomenet som också finns där. Detta upptäckte jag var mycket svårt och att det skulle ha 

krävts mer träning i intervjuteknik för att kunna hjälpa informanterna med att än mer stanna 

med sin livsupplevelse. Kanske är det för att själva beskrivandet är en mental process som gör 

att det är lättare att tänka på fenomenet än att tänka tillbaka på hur själva upplevelsen av 

fenomenet kändes. Det som försvårade det ytterligare var att informanterna ofta brottades med 

att finna ord på sin andliga upplevelse, då detta inte är något som man talar om och tänker på i 

sin vardag. Att en av intervjuerna fick göras om kan också ha försvårat att få fram den rena 

spontana upplevelsebeskrivningen, då kognitiva resonemang har en tendens att komma i 

fokus när man redan har tänkt på fenomenet en gång. Trots detta fanns mycket information att 

hämta ur denna intervju. Denna svårighet att fånga livsvärldsupplevelsen gjorde att mycket av 

informationen inte kunde användas i analysen då det snarare var tankekonstruktioner än 

beskrivningar av själva upplevelsen.  

 

Analysmetoden som användes för att vaska fram det som kännetecknar den andliga 

upplevelsen var mycket komplex och även den kräver att forskaren är insatt i det 

fenomenologiska tänket. EPP-metodens analytiska tillvägagångssätt är tidskrävande och för 

att komma till sin fulla rätt var den tid som fanns för analys i detta uppsatsarbete inte 
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tillräcklig. Det kan betyda att ytterligare kännetecken inte upptäcktes under analysarbetet. Å 

andra sidan betraktas inom fenomenologi det fenomenologiska projektet alltid som 

ofullbordat, vilket är en medvetenhet om att vid ytterligare undersökningar om fenomenet kan 

oupptäckta meningsstrukturer visa sig (Simon, 2009).  

 

EPP-metodens syfte är att finna meningsstrukturer hos det fenomen som studeras och skiljer 

sig från traditionell psykologisk forskning som söker orsakssamband. Därför har Karlsson 

(1995) utarbetat särskilda kriterier för valideringen av analysprocessen och dess resultat. Det 

första kriteriet är att forskaren försöker att sätta sig själv och sina föreställningar om 

fenomenet åt sidan så att resultatet blir så nära den ursprungliga livsvärldsupplevelsen som 

möjligt. Samtidigt som det är denna oreflekterade livsvärld man fokuserar på att göra 

medveten. Viktigt är att livsvärldsupplevelsen inte förklaras utan att fenomenet beskrivs 

inifrån det upplevda. Denna fenomenologiska reduktion, som Hussler kallade det, är en 

reflekterande process där den som utför analysen reflekterar över sitt eget medvetande. Denna 

del av analyen är oerhört svår och kräver träning. Jag försökte att hålla mig själv utanför och 

lyssna öppet samt analysera texterna utifrån detta förhållningssätt. Om mer tid hade funnits så 

hade ett sätt att stärka validiteten varit att analysera materialet en eller flera gånger till, för att 

på så sätt ge analysen chans att bli än mindre påverkad av det tillstånd som jag befann mig i 

när analysen skedde. Det andra kriteriet för validitet är att en konsekvent horisontell tydning 

görs av materialet om det finns flera möjliga tolkningar (Karlsson, 1995). Det menas att man 

väljer den tolkning som bäst stämmer överrens med den mening och helhet som finns i resten 

av texten. Min upplevelse är att detta skedde naturligt i analysen då varje text ett flertal gånger 

lästes igenom och att jag hade en känsla av vad informanten försökte förmedla. Det tredje 

kriteriet är att det finns ett vertikalt överensstämmande av tolkningen, dvs. att tolkningen 

håller sig inom fenomenologins ontologiska ram (Karlsson, 1995). Vilket jag tycker att 

uppsatsens analys gör, då den inte försöker förklara fenomenet utan beskriver istället 

kännetecknen för det andliga fenomenet. Karlsson (1995) anser också att de tolkningar som 

görs, hela tiden bör underkasta sig ett argumentativt resonemang, där forskaren så tydligt som 

möjligt framhåller varför just denna tolkning gjordes. Detta är något som inte har gjorts i 

denna uppsats pågrund av tidsbrist. Men å andra sidan har de fem stegen i analysprocessen 

hjälpt till att vaska fram kännetecknen med mindre påverkan av mig än vad det hade varit att 

finna intuitiva teman då varje text analyseras grundligt.  En del av valideringsprocessen inom 

fenomenologisk forskning sker efteråt då det är andra forskare som bedömer uppsatsens 

validitet. Viktigt för validiteten är också att andra som har haft en andlig upplevelse känner 

igen sig i beskrivningen av fenomenet. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att genom den fenomenologiska ansatsen finna ut den generella 

meningsstrukturen som formar en andlig upplevelse. Ett annat syfte var att finna ut hur den 

andliga upplevelsen inverkar på individens existentiella livsupplevelse eller med andra ord 

dess betydelse för meningskapande i livsvärlden. I detta avsnitt tänker jag framförallt försöka 

ge svar på den senare forskningsfrågan då resultatet i sig är ett svarar på den första.  

 

Kortfattat består den andliga upplevelsen, utifrån resultatet som presenteras i denna uppsats, 

av en gränsöverskridande känsla av helhet i både det inre och yttre, samtidigt som en total 

närvaro i nuet skapar en känsla av total acceptans av det som är. Det gör sinnet öppet och ger 

en känsla av att vara existensen, inte vara separerad från den. Starka, positiva känslor samt 

djupare positiva känslotillstånd som frid, trygghet och tilltro infinner sig. Trots frånvaron av 

tankar uppstår en vetskap om livet och existensens helhet. Ett skifte från tro till att veta sker 

och ett nytt livsperspektiv uppstår som inkluderar en djup känsla av meningsfullhet. 
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Konsekvensen blir att man vill göra gott och det som anses rätt för alla samtidigt som man vill 

gynna förutsättning för nya andliga upplevelser. 

 

Utifrån resultatet framträder att känslan av helhet är central i den andliga upplevelsen. Denna 

känsla av helhet skulle kunna vara den känsla av ursprung som Averill (1998) beskriver vara 

en del av den subjektiva-polen av medvetandet. Den subjektiva-polen liknar fenomenologins 

noematiska del av det intentionella medvetandet, dvs. den del av medvetandet som riktar sig 

mot och uppfattar tillvaron (Karlsson 1995).  Är det så att en andlig upplevelse gör en 

medveten om denna kontextuella del av medvetandet? Det verkar så då det framkom av 

resultatet att den andliga upplevelsen också beskrivs vara utan tankar. Tankar är annars det 

som fyller den objektiva-polen av medvetandet enligt Averill (1998) eller den noetiska delen 

av medvetandet enligt fenomenologin (Spinelli, 2005). Men som vi har sett utifrån den 

kognitiva teorin är det inte bara tankar utan snarare tankestrukturer i form av kognitiva 

scheman som filtrerar och tolkar det som medvetandet blir medvetet om (Curwen, 2000).  Jag 

resonerar att konsekvensen av att den objektiva-polen dras tillbaka i medvetandet och den 

subjektiva framträder skulle kunna vara känsla av helhet. För det är i den noetiska delen som 

världen tolkas och i det kategoriseras och därmed splittras medvetandet i sin upplevelse av 

tillvaron. Den första rena medvetenheten existerar i livsvärlden, som är förreflexiv, absolut 

och uppenbar (Bengtsson, 2005) och därför hel. Separation mellan den som upplever och det 

upplevda upphör för i livsvärlden är allt som upplevs det som är (Bengtsson, 2005) vilket 

skulle kunna förklara känslan av att vara ett med existensen. Att ingen tolkning görs skulle 

kunna betyda att det automatiskt sker ett totalt accepterande av ”det nu som är”. Att uppleva 

den subjektiva-polen av medvetandet verkar innebära att känsla av helhet, närvaro och 

acceptans infinner sig vilka i sin tur enligt resultatet verkar ge en mängd positiva känslor. 

Helhet uppfattas som positivt och ger därför starka positiva känslor. Men även de djupare 

känslotillstånden av frid, trygghet och tilltro anser jag baseras på upplevelsen av helhet eller 

enhet. Hur kan man inte vara annat än trygg om inget existerar utanför mig som kan hota mig 

och fridfull när inga motstridigheter finns i det inre eller yttre.   

 

I resultatet ser vi att upplevelsen av helhet inte går att förneka. Livet är helt. Det är inget man 

har resonerat sig fram till då den noetiska delen med sin kognitiva förmåga är förskjuten till 

bakgrunden (Averill, 1998). Likväl upplever man helheten och därför så vet man att det är så, 

otvivelaktigt. På något sätt måste denna vetskap inkluderas i de befintliga kognitiva scheman 

som används för att tolka tillvaron. Om de existerande scheman har haft en mer splittrad 

uppfattning av livet så verkar det utifrån informanternas beskrivning som att nya scheman 

skapas och ett nytt livsperspektiv framträder. Ett livsperspektiv som säger att livet är helt och 

att vi alla är en del av denna helhet, vilket förbinder oss med varandra. Ett ytterligare resultat 

kan bli att ett postformalt tänkande utvecklas (Sinnott, 2001b). Sinnotts (2001b) forskning om 

healing visar att den andliga upplevelsen, om den inte förnekas, måste inkluderas i ens 

kognitiva system om man ska kunna tala om den. Om den går att förstås och förklaras utifrån 

det befintliga inre logiska system som råder uppstår inga problem. Men om så inte är fallet 

tvingas personen att utveckla ett nytt alternativt logiskt tankesystem som anses vara lika 

verkligt som det ursprungliga (Sinnott, 2001b). I denna studie framkom inga negativa känslor 

gentemot det man hade upplevt. Tvärtom så upplevde informanterna det andliga tillståndet 

som mycket positivt och som något som integrerades i deras livsvärld. Man kan även se den 

andliga upplevelsen som ett språng till det som Schutz kallade för en ”ändlig värld” 

(Bengtsson, 2005) då den har som en egen form och verklighetskaraktär. Därför beskrivs det 

andliga tillståndet av informanterna som ett skört och sårbart tillstånd då öppenheten 

närsomhelst kan ersättas av den mer vanliga vardagliga livsvärlden som upplevs mer splittrad. 

Första gången man har en andlig upplevelse kan det ses som ett skapande av en ny ”ändlig 
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värld” precis som den postformala teorin föreslår (Cartwright, 2001). Den postformala 

utvecklingen för med sig en förståelse för det subjektiva i varje verklighetskonstruktion 

(Sinnott, 2001b) som jag tror kan ha positiva effekter på psyket. Det blir lättare att förstå att 

den egna tolkningen av tillvaron inte är den ”sanna”. Detta i sin tur underlättar för att ha 

distans till sig själv, vilket banar väg för utforskande och ifrågasättande av ens automatiska 

tankar, grundantaganden och kognitiva scheman (Kåver, 2006). Likväl som man kan hamna i 

ett tillstånd av helhet vid en spontant andlig upplevelse, tolkades även upplevelser av helhet 

som andliga av respondenterna. Detta kunde vara när helhets känslan infann sig som en 

konsekvens av ett beteende som exempelvis dans eller sex. Min slutsats är att det beror på att 

ett nytt kognitivt schema nu tolkar helhet likvärdigt med andlighet.  

 

Den andliga upplevelsen liknar inte andra positiva upplevelser som t.ex. att vinna på lotto 

eller att få dröm jobbet. Det som utmärker den andliga upplevelsen utifrån resultatet i denna 

uppsats är att den får individen att uppleva något som är bortom denna själv. Det är inte jag 

och sen helheten utan det är endast helheten. Upplevelsen är inte kopplad till mig som person, 

utan helheten ryms i mig och jag i den. Ens upplevelse av ens egen existens är inte längre jag, 

utan man upplever att man är existensen. Utifrån informanternas beskrivning ser vi att det gör 

att man inte längre lever bara för sig själv utan att det blir viktigt att göra gott för andra då alla 

är del av helheten. Att göra gott för andra och sig själv känns som ett led i att spela med i den 

stora symfonin och spela den ton som passar in, (min egna symboliska liknelse). Att spela för 

högt, lågt eller falskt ger en negativ känsla och därför vill man korrigera den. Man känner att 

man bokstavligen är falsk mot sig själv. Även negativa känslor och attityder hos sig själv 

upplevs som motsatsen till flödet och samspelet och tolkades därför som tecken på att man 

inte var i harmoni med livet. Denna dissonans gav även fysisk respons som stelhet och 

spändhet. Att spela med, gav å andra sidan, en så djup tillfredsällande känsla, så att det blev 

till ett vetande av att detta är det enda sanna, detta är meningen! Allt förklaras och tolkas 

utifrån denna nyfunna mening. Inget är skrämmande för bakom allt är livet helt. Ingen död 

finns att frukta då existensen aldrig dör. Detta kan förklara varför andlighet korrelerar positivt 

med ett flertal indikationer av psykologiskt välbefinnande (Rosmarin et al., 2011). Det kan 

också förklara varför vissa psykologiska inriktningar har argumenterat att andlig kontakt 

främjar ett inre helande (Knox et al., 2005). Slutligen är upplevelsen av helhet så positiv att 

det sker en naturlig förstärkning av att vilja uppleva det igen. Det kan leda till att nya 

beteenden skapas. Allt som får en att närma sig känsla av helhet, förknippas med andlighet 

och välbefinnande, vilket gör att det vill man ha mer av. Närvaro och acceptans gör det lättare 

att känna det hela, så man väljer att träna på att vara närvarande och accepterande. Denna 

inbyggda vilja, till förstärkande av det positiva, är något jag tror skulle kunna användas av 

terapeuter till att motivera sina andliga klienter till att stärka positiva beteenden. Tolkningen 

av helhetskänslan och att vi alla tillhör en enhet gör att det skapas en känsla av ansvar för 

allas välbefinnande vilket jag anser gynnar samhället i stort. Grofs (2000) beskrivning av att 

den andliga upplevelsen påverkar hierarkiska värderingar och därmed hur man väljer att leva 

livet tycks stämma.  

 

Det var svårt för respondenterna att sätta ord på vad de upplevt. Ibland utryckte de sig med 

liknelser av att t ex. vara kär. Att själva upplevelsen är utan tankar gör det också svårt att 

finna rätt ord då de måste skapas i efterhand. Jag anser att denna uppsats kan vara till hjälp för 

de som inte själva har upplevt ett andligt tillstånd, att förstå dem som har det men kanske har 

svårt att beskriva det, exempelvis terapeuter som vill förstå sina klienter. För som Knox et al. 

(2005) hävdar kan en andlig tro vara en stark del av en individs identitet och därför viktigt att 

tala om i en terapi för att underlätta terapi processen. Dessutom som vi sett ovan kan de 

positiva effekterna av omstrukturerande av kognitiva scheman och utvecklandet av 
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postformalt tänkande (Sinnott, 2001b) vara något som kan inkluderas och användas i hjälp för 

individen att komma till rätta med dysfunktionella scheman. Allt fler klienter vill tala om den 

andliga aspekten av livet (Tummala-Narra, 2009) och därför är det viktigt för dagens 

praktiserande psykoterapeuter att veta hur de ska bemöta denna grupp och vad som menas 

med andlighet. Denna uppsats kan ge ökad förståelse för detta område, då den inte bara 

beskriver den generella meningsstrukturen av fenomenet andlighet, utan även diskuterar hur 

den andliga upplevelsen påverkar psyket och individens meningsskapande av livsvärlden.  

 

Denna studie har utmynnat i en bild av att en andlig upplevelse gör ett starkt avtryck på 

människans psyke som kan få stora konsekvenser på individens meningsskapande i 

livsvärlden. Därför bör detta ämne utforskas vidare av fler inom det psykologiska fältet. 

Framtida forskning skulle kunna undersöka om människor som anser sig var oandliga 

upplever helhets stunder som går bortom den egna individen och i så fall hur de tolkar denna 

upplevelse. Viktigt är också att utforska om den känsla av helhet som infinner sig är kopplad 

till den den noematiska delen, dvs. den subjektiva-polen och dess känsla av ursprung (Averill, 

1998). Där kanske forskning om mindfulness kan vara till nytta då det är medvetenheten som 

står i centrum för den forskningen, (se Brown et al, 2007). Intressant skulle det även vara att 

utföra en kvantitativ studie över hur vanligt förekommande andliga upplevelser är. Resultat i 

denna studie skulle för en sådan undersökning kunna utgöra grunden för en enkät i vad som 

utgör en andlig upplevelse.  
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