
 

Ett samtal om religion och livsåskådning 
 

Hur kan religion och livsåskådning verka suicidpreventivt? Ett samtal mellan:  

 

• Per Kristiansson, präst i Västra Skrävlinge kyrka, Rosengård  

• Hassanain Govani, imam, verksam i Norra Storstockholm 

• Minna Forsell, psykolog inom existentiell psykologi  

 

Utgångspunkt för samtalet: 

I mötet med asylsökande och nyanlända är det lätt att känna sig otillräcklig. De 

befinner sig ofta i hårt pressade livssituationer med osäkra framtidsutsikter och det 

kan vara svårt att se hur man kan ge stöd. I Sverige är vi ovana att ta in religion och 

samtal om existentiella frågor i vardagen, medan många som kommer hit är vana vid 

att religion har en naturlig plats i det dagliga livet. För att kunna nå ut med vår hjälp är 

det därför viktigt att vi öppnar upp för att prata om dessa frågor. Med detta samtal 

närmar vi oss svaren på frågor som: 

 

 Hur kan man med hjälp av tro och religion hjälpa en person i kris att se på sin 

situation från ett större perspektiv och ur ett objektivt sammanhang?  

 Hur kan vi ta upp existentiella frågor och frågor om religion i vårt möte med 

målgruppen och när är det lämpligt att göra det?  

 Som icke-religiös kan det vara svårt och kännas onaturligt att närma sig ämnet. Hur 

kan man tänka för att det ska kännas lättare, för att man ska förstå den andres behov? 

 

Samtalet leds av Ing-Marie Wieselgren. Se hela det inspelade samtalet här, på 

fliken Samtal för religion och livsåskådning 

Ing-Marie: Välkomna till detta samtal. Jag tänkte börja med att ni alla får berätta vilka 

ni är. Vi börjar med dig Minna, vem är du? 

Minna: Jag arbetar som psykolog på en asylvårdsmottagning där jag träffar både vuxna 

och ensamkommande. Jag specialiserar mig också på existentiell psykologi, vilket är 

psykologin om vad det är att vara människa. Det handlar om livsfrågor, livet som helhet 

och de allmänmänskliga frågorna som vi alla möter.  

Ing-Marie: Hassanain, vem är du och vad gör en imam, för alla oss som inte vet det 

riktigt? 

Hassanain: Jag är verksam som imam i Norra Storstockholm och tillhör den 

shiamuslimska traditionen. På frågan om vad en imam är skulle jag vilja börja med att 

kommentera att imam egentligen är en felaktig benämning. Många tänker att en imam 
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är en muslimsk präst, men det är inte samma sak som ett prästerskap inom 

Kristendomen. Det är mer korrekt att kalla imamer för ledare för de religiösa 

aktiviteterna. Inom Islam finns många religiösa aktiviteter. Den shiaislamska kalendern 

är full av olika aktiviteter och högtider, bland annat samtal, ungdomsverksamhet, 

studiebesök från människor som vill se moskén, etc.  

Ing-Marie: Möter du människor med tankar på att ta livet av sig? 

Hassanain: Det händer att jag möter folk med suicidtankar, men det är inte ofta. De 

flesta kommer med problem som depression och ångest. Det finns ett tabu kring 

begreppet självmord, inte alla berättar att de har det. Då gäller det att fånga upp 

problematiken och hjälpa folk att se att det finns en lösning för problemet. Det finns 

förmodligen många fler som kommer till mig som har suicidtankar än de som väljer att 

berätta det för mig.  

Ing-Marie: Per, vem är du? 

Per: Jag brukar svara att jag är ”människa först och kristen så”. Som människa är jag 

gift med Gunilla och har fyra barn. Som kristen är jag präst i Västra Skrävlinge i 

Rosengård. De nyanlända som jag har samtal med bad mig att berätta deras historia, 

inför att jag skulle komma hit. De är så otroligt kompetenta individer, med ett enormt 

traumatiskt bagage. Många kom hit 2015 och då öppnade vi upp Johanneskyrkan för att 

det skulle finnas plats för dem. Nu är många papperslösa. Hoppet har dragits ifrån dem 

och mitt arbete handlar mycket om att förmedla hoppet i en hopplös situation. Att skapa 

hopp i en hopplös situation handlar om att våga vara närvarande, att våga stanna i den 

situationen, att dela det svåra genom att bara finnas där. 

Ing-Marie: Hur ser du på detta Minna, hur hjälper du människor att se ett större 

sammanhang? 

Minna: Att prata med barn/unga nyanlända med det traditionella kliniska språket som 

”Hur kändes det?” och ”Vad tänkte du då?” är ett platt fall. När jag märkte att det inte 

riktigt fungerade med den här målgruppen började jag låna religiöst färgade ord som 

”prövning” för att prata om den svåra perioden, att ”Detta är den svåraste tiden i ditt 

liv” och jag öppnade upp för samtal genom frågor som ”Vad är det som är viktigt i ditt 

liv?”, ”Vad har du för mål i ditt liv”. Jag vill att sådana frågor ska rymmas i mina samtal. 

I början var det ovant men sådana frågor öppnar upp för att nå ut, för att komma fram 

till ett samtal som blir betydande. Vi är rädda för att lägga värderingar och vill gärna 

hålla oss värderingsfria. Det kan ibland vara svårt att prata om existentiella frågor för 

att vi själva kan känna oss obekväma med att göra det, alla har inte själva frågat sig hur 

de skapar mening i sitt liv och då kan det blir svårt att vägleda andra med det. 

Ing-Marie: Pratar du på annat sätt kring detta än psykologen och prästen, Hassanain? 



 

Hassanain: Det finns väldigt många beröringspunkter. Det är ofta hjälpsamt att prata 

om svåra stunder som en prövning, som något som får dig att växa, en utmaning i ditt 

liv. I Koranen finns olika tips och råd för hur du ska förhålla dig till olika tillfällen, 

samtalet inom Islam berör konstant sådana frågor. Det kommer ut mycket i min 

predikan. Men det kanske inte alltid är anpassat för alla aspekter i din verklighet, det är 

viktigt att också öppna upp för att det kan finnas en medicinsk verklighet att ha i 

beaktande.  

Ing-Marie: Vad brukar du säga eller göra för att hjälpa människor? 

Hassanain: Varje fall är individuellt och går inte att hantera med en gemensam lösning. 

Det är viktigt att fråga, att vara lyhörd för vad en person har att säga. Människor bär 

också ofta med sig ett kulturellt bagage som de tror är deras religiösa tradition också, 

Man kan inte neka människor deras ”religiösa föreställningar”. Ibland kan någon som 

kommer till mig säga något som är knytet till kultur snarare än religion. Då får jag inget 

gehör om jag säger ”Nej så är det inte, du har förstått helt fel”. Det blir viktigt att visa 

förståelse, att bejaka det dem upplever och istället säga ”Jag förstår att du ser det så, så 

här ser jag på det”.  

Ing-Marie: Vad finns det för likheter med Kristendomen? Pratar du om praktiska 

lösningar för att möta en utmaning?  

Hassanain: Handledningen jag ger håller ofta ett fokus som är konkret och går att ta till 

sig praktiskt, till exempel med frågor som ”Vad gör du när du har ångest?”, ”Vad gör 

du när du upplever en stor förlust?”, ”Vad gör du när du upplever lycka i livet?”, etc., 

olika handfasta tips om hur man hanterar olika känslor. Att be finns naturligtvis med 

och handfasta tips för hur man kan gå vidare härifrån. 

Ing-Marie: Per, vad har du med dig för verktyg?  

Per: Jag ber. Det börjar jag alltid med och gör det under hela tiden. Metoderna som 

Svenska kyrkan använder är samma som Hassanain och Minna har nämnt. Kyrkan 

kallar det för själavård och har använt dem i tusentals år. Själavård handlar om 

närmande, delande, att berätta en berättelse och att sedan byta ut den mot de klassiska 

berättelserna, de stora berättelserna. Mycket är alltså samma. Det är viktigt att ha 

öppenhet för den andra dimensionen och att vara nyfiken på det. Det är viktigt att ha 

lyhördheten för den andre, att inte vara rädd.  

Ing-Marie: Vi behöver alltså fråga mer, och ta in existentiella och religiösa frågor i våra 

samtal. Hur kan vi göra det och hur kan vi tänka för att övervinna skräcken? 

Minna: Man behöver inte vara rädd. Man kan se det som att det är intressant för en själv 

att lära känna någon, att höra hur någon annan ser på världen och på livet och inkludera 

dessa frågor i samtalen. Att kunna klaga kan också vara viktigt. Klagovisorna, som är 

en bok i Gamla testamentet, innehåller till exempel många berättelser om klagan- 



 

”Varför är det så här?”, ”Gud, varför har du övergivit mig?”, ”Varför ser världen ut som 

den gör?”, etc. Jag tror att få klaga är en viktig funktion för människan, en del av att 

tänka. Det kan bli tungt att lyssna till flera sådana berättelser under en dag, men det är 

skönt och viktigt att kunna klaga, att ha någon som mottar detta.  

Ing-Marie: Känner du igen det, Hassanain? 

Hassanain: Absolut. Det är viktigt att komma ihåg att det i vissa kulturer inte anses bra 

att klaga, inte maskulint och att det därför kan ta ett tag innan man vågar öppna sig. Om 

man inte är van vid religiösa föreställningar är det viktigt att man inte är oförstående. I 

många länder omnämns Gud i varje mening och är bokstavligt talat närvarande hela 

tiden- vid frågan hur någon mår får man svaret ”Prisad vare gud, jag mår bra”, om vi 

ska ses imorgon kan man få svaret ”Om gud vill ses vi imorgon”. Det är viktigt att inte 

förbise detta i samtal med människor som har en religiös bakgrund.  

Ing-Marie: Om man ska bedöma självmordsrisken hos någon, hur startar man det 

samtalet? 

Hassanain: Jag har nog aldrig påbörjat ett samtal med den avsikten. Jag tror det viktiga 

är att det är ett öppet samtal. Som sagt kan det kulturella bagaget hindra att man berättar 

något sådant. När det kommer till självmord är det ju sådant tabu. Suicid är därför inte 

något som kommer upp i samtal i början, det kan ta lång tid. Ibland kan det vara värt att 

ta in någon med samma kulturella språk som kan föra samtalet, någon som har förmågan 

att samtala på andra sätt. 

Per: Det är viktigt att skapa ett förtroende, att först ha förtroendet. Ibland är det 

problematiskt att vi nischar in människor inom deras religion, det skapar en färdig bild 

och vi agerar olika baserat på vilken bild vi har skapat oss om någon. När vi tog in alla 

flyktingar i Johanneskyrkan var 99,9% muslimer och de kände sig hemma, välkomna. 

Det är viktigt att mötas människor mot människor. Alla är människor och de är inte 

primärt definierade av sin religion.   

Ing-Marie: Som slutsats kan vi säga att det finns ingen snabb lösning. Alla människor 

måste bli bemötta som människor. Man måste möta varje människa. 

Minna: Indelningar är artificiella. Människor som befinner sig i kris behöver en 

medmänniska. En medmänniska kan alla vara.  

Ing-Marie: Vi avslutar med att presentera oss för varandra. Vi är alla människor. 

 

 

Samtalet är sammanställt av Maria Kalingas Ruin, konsult på Uppdrag Psykisk Hälsa, 

SKL (170620)    


