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Vinsten av att tro på andra verkligheter

Peter Illi

Samtidigt som traditionella religioner är på tillbakagång vänder sig allt fler 
människor till den magi och mysticism som kännetecknar new age. Forsk-
ningen har hittills närmat sig detta fenomen genom korrelationsstudier, demo-
grafiska kartläggningar och analyser av vad new age-anhängare tror på. 
I denna explorativa, induktiva studie berättade i stället fem kvinnor i halv-
strukturerade intervjuer om vad deras new age-tro betytt för dem. Koncentre-
ring av bärande utsagor i dimensionerna betydelse, tro relaterad till icke-tro, 
kunskapskällor och ontologi genererade fyra faktorer: existentiell trygghet 
som skyddar mot osäkerhet under livets gång och hämmar ångest inför livets 
oundvikliga slut; upphöjdhet genom insikter och medvetenhet som icke-
troende saknar; antiintellektualism som betonar känslor och intuition på be-
kostnad av förnuft och logik; relativism som stipulerar att var och en har sin 
egen sanning. En funktionell modell som tydliggör hur faktorerna relaterar 
till varandra diskuteras, liksom resultatets integrering i ett teoretiskt ramverk 
och riktlinjer för framtida forskning.  

Keywords: New age beliefs, existential safety, loftiness, anti-intellectualism, 
relativism

Den traditionella religionens tillbakagång i Västeuropa de senaste decennierna har ägt rum sam-
tidigt som en ny, alternativ form av andlighet har vuxit kraftigt (Houtman & Aupers, 2007). De 
gamla institutionaliserade uttrycken för själavård förlorar anhängare och företeelser som bejakar 
individualism och ett mer privat, inre sökande lockar allt fler. I takt med att kyrkor rivs eller säljs 
(Teglund, 2012) växer antalet utövare av healing, spiritism, astrologi, regressionsterapi, chakra-
balansering, zonterapi, yoga, energimassage och andra alternativa företeelser som brukar inord-
nas under begreppet new age.
 Varför blir människor i vår tid övertygade om att helbrägdagörare har djupare insikter om hälsa 
än utbildade läkare? Hur kommer det sig att människor betraktar det som rimligt att tillvaron be-
folkas av andar och att erfarenhet av tidigare levda liv kan erhållas genom vägledd avslappning? 
Tillströmningen till new age indikerar att den samtida människan i allt högre grad orienterar sig i 
tillvaron med hjälp av ett tankesystem som präglas av magi och mysticism. Vad får man ut av att 
vända den observerbara verkligheten ryggen och inrätta sitt liv efter alternativa verkligheter? Den 
här studien undersöker vad som motiverar människor att bli anhängare av new age.
 New age-utbudet har liknats vid ett smörgåsbord från vilket anhängarna kan plocka åsikter 
och aktiviteter efter behag. Vid en första anblick förefaller det som om new age erbjuder männis-
kor att komponera sina egna, individuella livsåskådningar. Religionshistorikern Olav Hammer 
(2004) anser emellertid att new age trots sin stora variationsrikedom har flera gemensamma 
grunddrag. De flesta new age-troende ser kosmos som en helhet sammanhållen av en kraft 
eller energi. Trots att vi alla är en del av helheten har människan i det moderna samhället tap-
pat kontakten med den. Likaså har vi tappat kontakten med en annan helhet, jorden. Genom 
miljöförstöring och industrisamhällets skövlingar misshandlar vi jorden och vår relation till 
den. Vi har också slutat att se människan som en helhet. I stället för att skapa välmående, hela 
människor ägnar vi oss åt att bota enskilda åkommor. Men genom att tänka på nya sätt kan vi 



reparera våra relationer till kosmos, jorden och oss själva. Vi kan också lära oss om våra unika 
platser och roller i helheten, till exempel genom att meditera, besöka medier eller genomgå 
olika alternativa terapier.
 New age-anhängare omfamnar i regel också tron på reinkarnation, det vill säga att vi lever 
flera liv. Varje liv vi lever syftar till att vi ska lära oss och med alla liv sammantagna kan vi upp-
nå en helhet av samlade erfarenheter. Vägen till kunskap går inte nödvändigtvis via våra sinnen 
och vårt förnuft. I stället framhålls intuition och känslor som centrala kunskapskällor. Därför 
refereras ofta till österländsk mystik och naturfolk som anses präglade av uråldrig visdom och 
medvetandenivåer höjda över den västerländska materialismen. Dessa gemensamma grunddrag 
gör att new age kan ses som en slags religion, även om många av dess anhängare skulle hävda att 
det handlar om kunskap snarare än tro (Hammer, 2004).

Historik

 Teosofin. Sin benämning till trots är det inte mycket i new age som är nytt. En stor del av 
dess tankegods har sina rötter i 1800-talets teosofiska rörelse (Ahlbäck, 1998). Helena Petrovna 
Blavatsky (1831–1891) grundade i början av 1870-talet en spiritistisk klubb i Kairo men avslö-
jades som bedragare. Hon reste till USA där hon fortsatte att pröva lyckan som spiritistiskt me-
dium men utan större framgång. Tillsammans med Henry Steel Olcott och en skara intresserade 
bildade Blavatsky 1875 det Teosofiska samfundet (Hammer, 2004). Dess tre huvuduppgifter var 
att utgöra ett universellt brödraskap som spred kärlek och broderskap, att studera österländsk 
religion och visdom, samt att utforska människans andlighet och det som ännu inte var känt om 
naturlagarna (Ahlbäck, 1998). Därigenom låg det Teosofiska samfundet i linje med två starka, 
samtida strömningar: de intellektuellas nyfikenhet på andra religioner än den dogmatiska kris-
tendomen och spiritismens vurm för märkvärdiga under.
 Det nybildade samfundet förde en tynande tillvaro de första åren (Geijerstam, 1897). Det var 
först när verksamheten flyttades till Indien 1879 som rörelsen började vinna spridning i Indien, 
Europa och USA (Ahlbäck, 1998). I sitt indiska högkvarter fortsatte Blavatsky att fascinera besö-
kare med spiritistiska bedrägerier. Den teosofiska läran omfattade tanken på andliga mästare, Ma-
hatmer, som i stället för att uppgå i det gudomliga hade valt att stanna kvar på jorden och hjälpa 
människor i deras andliga sökande. Brev från sådana Mahatmer materialiserades i det teosofiska 
högkvarteret till besökarnas förundran. En före detta anställd avslöjade dock att det var Blavatsky 
själv som förfärdigat breven (Ahlbäck, 1998) och en tre månader lång granskning av verksamhe-
ten i Indien konkluderade att Blavatsky var en bedragare (Hodgson, 1885). Hon lämnade Indien 
och tillbringade sina sista år i Europa (Ahlbäck, 1998).
 Den teosofiska doktrinen manifesterades i två verk författade av Blavatsky: Isis Unveiled 
och Secret Doctrines (Ahlbäck, 1998). I dessa målades en komplex mytologi upp med be-
grepp lånade från österländska religioner som dock fått nya definitoner av Blavatsky (Ham-
mer, 2004). Skapelsens grund är enligt teosofin en kosmisk kraft, ur vilken också människans 
själ springer. Genom historien genomgår sedan själen inkarnationer vilka genererar kunskap 
och lärdom. Reinkarnation, liksom chakra, karma, aura och ett högre jag är begrepp som 
lanserades av teosofin och nu återfinns hos den moderna new age-rörelsen. Från teosofin 
kommer också den retorik visavi vetenskap som präglar new age – vetenskapen är inskränkt 
och saknar insikter om högre sanningar men kommer snart att tvingas acceptera en andlig 
dimension (Hammer, 2004).
  Ett moln av bedrägeri skuggade emellertid också Blavatskys författarskap. Genomläsning 
av Isis Uveiled och Secret Doctrines indikerade att Blavatsky var beläst och hade tillgång till 
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ett mycket stort antal originalverk ur vilka hon citerade. Granskningar visade emellertid att 
hon systematiskt plagierat samtida översiktsverk och skapat ett lapptäcke av andras texter 
(Ahlbäck, 1998; Geijerstam, 1897). Ytterligare skandaler, avhopp och splittring gjorde att den 
teosofiska rörelsen förlorade sin betydelse på 1930-talet (Hammer, 2004).
 Influenser från psykologin. Till det teosofiska arvet från 1800-talet fogades under 1900-talet 
influenser från framför allt C. G. Jung (1875–1961) och den humanistiska psykologin (Hammer, 
2004). Jung hade doktorerat på en avhandling om ett spiritistiskt medium (Wikström, 1998) och 
brottades hela sitt liv mellan sin dragning åt det mystiska och sin vetenskapliga gärning. Inom 
new age-kretsar har man ofta låtit det senare legitimera det förra. De jungianska tankar som 
florerar i new age-litteraturen är i regel brottstycken som ryckts bort från Jungs egna tvivel och 
motstridigheter i originaltexterna (Hammer, 2004).
 Icke desto mindre lanserade Jung några centrala begrepp som kommit att prägla new age. 
Med individuation avsåg Jung människans yttersta strävan att utveckla hela sitt väsen och 
därigenom bli en hel person. I individuationen finns fröet till tanken på självförverkligande 
och personlig utveckling som genomsyrar new age. Jung sträckte också ut Freuds omedvetna 
till att vara kollektivt fenomen som omfattade psykologiska och kulturella element som ond-
skan, kärleken, erotiken, häxan och den vise gamle mannen. Det kollektivt omedvetna har 
i new age kunnat fogas till tanken på en kosmisk gemenskap. Ett tredje begrepp som blivit 
bärande inom new age är synkronicitet. Jung menade att skeenden som inträffar samtidigt 
var relaterade till varandra. Synkroniciteten ger mening åt märkliga sammanträffanden, till 
exempel när man stöter på en gammal vän på en avlägsen turistort. Belägg för synkroni-
citeten tyckte sig Jung ha funnit i många icke-europeiska kulturer och vissa västerländska 
traditioner (Hammer, 2004). Enligt Wikström (1998) har Jung varit en viktig länk mellan den 
klassiska ockultismen och vår tids new age-rörelse men att det fodrat att Jungs psykologi fått 
träda tillbaka till förmån för hans vurm för mysticism.
 Den humanistiska psykologin var en reaktion mot behaviorismen och psykoanalysen (Le-
ahey, 2013). Dess mål var människans självförverkligande och grundaren Abraham Maslow 
(1908–1970) ansåg att människor som uppnått det ofta hade haft maximalupplevelser, peak 
experiences, varför sådana blev viktiga led på vägen mot psykisk mognad (Hammer, 2004). 
I Kalifornien 1962 startades Esalen Institute, ett centrum för personlig utveckling som ville 
förena det bästa ur tanketraditioner från Orienten och Västvärlden. Där samlades Maslow, 
Huxley, Watts, Grof, Laing, Bateson och andra tongivande namn från den humanistiska psy-
kologin (Wikström, 1998). Esalen blev också forum för terapier som med olika metoder 
försökte tillämpa de nya psykologiska idéerna. Gestaltterapin studerade kroppsspråk som en 
väg till personlig utveckling, kroppsterapierna utgick från att obearbetade trauman resulte-
rade i kroppsliga spänningar vilka kunde behandlas genom att till exempel trycka på olika 
muskler och i encountergrupper skulle man leva ut sina konflikter och känslor genom att till 
exempel skrika (Hammer, 2004). I revolt mot den etablerade psykologins institutionalism 
fick i princip vem som helst experimentera med vilka terapimetoder som helst (Wikström, 
1998). Efter en kort storhetstid under 1970-talet försvann många av dessa terapier. Stenhård 
disciplin, provocerande terapeuter och intensiteten i terapisessionerna kunde orsaka psykiskt 
lidande eller till och med självmord. I den mån någon av terapierna levde vidare var det i 
betydligt mildare former (Hammer, 2004).                 
 Esalen bildade mönster för liknande utvecklingscenter över hela världen (Wikström, 1998) 
men efterföljarna lät i regel psykologin helt träda tillbaka till förmån för mer andliga mål 
(Hammer, 2004) under new age-flagg. Från den humanistiska psykologin har new age också 
ärvt strävan efter självförverkligande, jakten på maximalupplevelser och ett otvunget förhåll-
ningssätt till vad som får kallas terapi och vem som får utöva den.          
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Spridning i Sverige
             
Eftersom new age saknar institutioner och formella strukturer är dess spridning svår att över-
blicka. Ulf Sjödin (2002) undersökte tron på paranormala fenomen och använde data insamlad 
1994 omfattande ett sampel på 1 488 gymnasieungdomar i åldrarna 16−19 år och ett sampel på 511 
vuxna i åldrarna 16−74 år. Av gymnasieungdomarna trodde 20% på reinkarnation och astrologi, 
medan 30% trodde på spiritism och spöken.  Av de vuxna, som fick svara på fyra items relaterade 
till new age, trodde 30% att det är möjligt att få kontakt med avlidna, 25% att utomjordingar ibland 
besöker jorden, 56% trodde att det är möjligt att få varsel om framtida händelser och 83% trodde 
att sanndrömmar är möjliga. Sjödin (2002) noterade också att fler trodde på någon slags livskraft 
än en personlig gud, vilket brukar förknippas med traditionell religiös tro. 
 I sin doktorsavhandling om människors tolkningar av paranormala fenomen rapporterade 
Morhed (2000) enkätdata från ett sampel på 1 282 personer insamlat i samverkan med Sifo 
1999. Trettiotre procent instämde helt eller ganska bra med påståendet att människor kan bli 
friska genom helbrägdagörelse, kristallterapi, zonterapi eller andra metoder som inte erkänts 
av den etablerade vården, 10% kunde tänka sig att besöka medier eller delta i seanser och 17% 
stämde in helt eller ganska bra i påståendet att det förekommer att människor går igen. Avse-
ende gudsföreställningar trodde 48% att gud snarare är något inom varje människa än något 
utanför och 46% trodde att något finns efter döden men vet inte vad. Detta ska jämföras med att 
32% trodde på en personlig gud och 11% trodde att döden följs av himmel eller helvete, vilka 
båda är traditionellt religiösa föreställningar.
 I nyare, internationella undersökningar rapporterade European Commission (2005) att 23% 
av svenskarna tror att det finns en gud medan 53% tror att det finns en ande eller livskraft. Ipsos 
(2011) redovisade att 21% av svenskarna tror på en eller flera gudar eller gudomliga varelser, 3% 
tror på himmel och helvete medan 21% tror på ett liv efter döden och 5% tror på reinkarnation. 
Även om dessa siffror inte förmår skildra vilken spridning new age har kan de ge en fingervisning 
om i vilken grad nya, alternativa föreställningar tagit plats i livsåskådningslandskapet. 
 Hammer (2004) menade att ”det som en gång var alternativt har blivit en del av vardagen” 
(s. 15) och noterade att new age till och med blivit en ingrediens i IKEA:s marknadsföring. 
TV-kanalen Sjuan sänder dagligen program som Det Okända, Ghost Hunters, Paranormal 
State och Onda andars hus under förespegling att de är dokumentära (Sjuan, 2014). Fram 
till vårterminen 2012 kunde man studera shamanism på Högskolan i Gävle (2007) och några 
studieförbund erbjuder kurser i att vara medial (kommunicera med andar), energipsykologi, 
energimedicin, zonterapi och att använda slagruta (Tilert, 2012). Täby kommuns personalför-
ening bjöd in anställda till änglamingel där man fick lära sig om änglar, guider och andar av 
en clairvoajant änglaterapist (Sturmark, 2010) och när Stockholms Stadsmuseum arrangerade 
utställningen Döden Dö anordnades en seans där besökarna genom ett spiritistiskt medium er-
bjöds kontakt med avlidna (Persson, 2006). Det finns således skäl att anta att en normalisering 
av tidigare obskyra praktiker ägt rum och att new age i brist på formella institutioner brett ut 
sig som en modern variant av folktro (Hammer, 2004).       

Forskningen om new age

Den kvantitativa psykologiska forskningen har i huvudsak strävat efter att associera new age-
tro med psykopatologiska tillstånd (Rabeyron & Watt, 2010) eller kognitiva tillkortakommanden 
(Lindeman & Aarnio, 2007). I främst korrelationsstudier har new age-tro rapporterats ha samband 
med så skilda faktorer som manisk depression och magiskt tänkande (Thalbourne & French, 1995), 
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asymmetrisk fingerlängd som i sin tur kan indikera störningar i fosterutvecklingen (Schulter & Pa-
pousek, 2008), schizotypa karaktärsdrag (Farias, Claridge, & Lalljee, 2005), låg kognitiv förmåga 
(Hergovich & Arendasy, 2005; Musch & Ehrenberg, 2002), oförmåga att hantera osäkerhet (Hart, 
Sullivan-Sanchez, Packer, & Loveless, 2013), oförmåga att urskilja skenbara orsakssamband (Elk, 
2013), traumatiska upplevelser i barndomen (Lawrence, Edwards, Barraclough, Church, & Hethe-
rington, 1995) och självskattad erfarenhet av okänsliga föräldrar (Granqvist, Hagekull, Ivarsson, 
& Broberg, 2007). Begrepp och definitioner varierar från studie till studie och new age-tro och 
paranormal tro används omväxlande för att beskriva olika uppsättningar av livsåskådningselement 
(Chauvin, Hermand, & Mullet, 2008; Lindeman & Svedholm, 2012). Funna samband är i regel sva-
ga och i flera fall finns studier med motstridiga resultat (Holt, Simmonds-Moore, Luke, & French, 
2012). Den kvantitativa forskningen har således inte lyckats finna tillfredsställande eller entydiga 
svar på vilka psykologiska faktorer som får människor att söka sig till new age.  
 Undersökningar av demografiska faktorer visar ett robust  samband mellan new age-tro och 
kön; fler kvinnor än män engagerar sig i new age (Aarnio & Lindeman, 2005; Farias, Claridge, 
& Lalljee, 2005; Farmer, Trapnell, & Meston, 2009; Schulter & Papousek, 2008; Vyse, 1997) 
och Granqvist, Fransson och Hagekull (2009) hävdar att den typiske new age-anhängaren är 
en medelålders, ganska välutbildad kvinna från medelklassen. Det finns dessutom tendenser 
till en skilsmässoeffekt; skilda kvinnor förefaller att vara dubbelt så benägna att delta i new 
age-aktiviter som kvinnor som fortfarande är gifta med sin första man (Kalmijn & Broese van 
Groenou, 2005). Samband med faktorer som ålder, typ av utbildning, inkomst eller politisk 
orientering har emellertid litet eller motstridigt stöd i forskningslitteraturen och sambandet 
med kön gäller inte alla riktningar av new age (män dominerar områden som kryptozoologi och 
utomjordingar) (Vyse, 1997). Med undantag för kön ger demografisk kartläggning därvidlag 
ingen vägledning till gemensamma faktorer för new age-troende.
 Psykologisk, sociologisk och antropologisk forskning med kvalitativ ansats har i regel in-
tresserat sig för människors berättelser om vad de tror på och vilka upplevelser de haft (Bennet, 
1985; Goode, 2012; Morhed, 2000; Norlander, Gård, Lindholm, & Archer, 2003). Ofta är re-
sultaten omfångsrika, deskriptiva redogörelser för new age-troendes föreställningsvärldar och 
nyanser i dessa. I den mån kvalitativa forskare erbjuder förklaringar till varför människor tror 
på new age handlar dessa om människors allmänna behov av att fylla den andliga tomhet mo-
dernitetens sekularisering skapat (Tucker, 2002), behovet av mening eller också hänvisar man 
till den kvantitativa forskningens korrelationsstudier (Goode, 2012). Tolkande ansatser tränger 
sällan bakom de troendes berättelser för att finna motiv eller drivkrafter. 
 Få studier, om någon, har undersökt på vilket sätt de troende själva anser att deras över-
tygelse gagnar dem. Det är förvånande eftersom det förefaller rimligt att fråga vad människor 
vinner på ett visst beteende eller engagemang när just det beteendet eller engagemanget ska 
belysas vetenskapligt. Syftet med den här explorativa studien är därför att täppa till denna kun-
skapslucka. Studiens centrala frågeställning är vad new age-troende upplever att de vinner på 
sin tro. I intervjuer söks gemensamma faktorer och värden som kan bidra till en ökad förståelse 
för vilka drivkrafter som motiverar människor att söka sig till new age och stanna kvar där.  

Metod

Deltagare

Informanterna rekryterades via kontakter i två större städer i Mälardalsregionen. De urvalskrite-
rier som angavs var att personen skulle tro på andar och ha varit på minst två seanser, antingen 
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privata sittningar eller storseanser. Seanskriteriet förutsattes bekräfta att informantens tro var av 
tillräcklig personlig betydelse för att denne skulle vara villig att vid upprepade tillfällen betala för 
att träffa eller se ett medium. Manliga informanter efterfrågades utan resultat och till slut tillfråga-
des sju föreslagna kvinnor som alla tackade ja till att delta i studien. Ingen av informanterna hade 
någon relation till de övriga. Här beskrivs informanterna med fingerat namn, ungefärlig ålder, 
yrke och relevanta karakteristika. 

 Lisa, ca 25, kulturarbetare. Lisas familj består av mamma, pappa och en lillebror. Hon be-
skriver sin uppväxt som kristen men Lisa tycker att det vore för enkelt om alla svar skulle finnas 
i Bibeln. Uppväxten präglades också av att det fanns psykiska problem i familjen och hon kan 
tänka sig att hon har lite av det i sig. Rädslan att hon själv skulle drabbas svårt har dock dämpats 
efter att hon gått i terapi. Lisa ägnar mycket tid åt kultur i allmänhet och musik i synnerhet. Lisa 
har varit hos en healer vid tre tillfällen. Healern kan se hennes nervbanor men också tidigare 
liv hon levt och om det finns något i dessa som hon måste arbeta bort. Hon har också varit på 
flera föreläsningar om personlig utveckling med en författare hon följt sedan hans första bok. 
Lisa tycker inte om tv-programmen med medier som söker kontakt med andar. Hon känner att 
de inte riktigt vet vad de håller på med och att det kan vara farligt.     

 Sofia, ca 40, tjänsteman. Sofia är frånskild, har barn och arbetar på ett stort industriföretag. 
Hon har full fart både på jobbet och fritiden och trivs med livet. Sofia var livrädd för det andliga 
innan hon fyllde 40. Det förändrades när hon började gå på healing. Hon beskriver att healingen 
klippte många kättingar som fjättrade henne. Sofia gick på healing ett tiotal gånger och har sedan 
dess också gått mediumkurser. Hon träffar likasinnade ibland och de pratar om andliga ting och 
healar varandra. Hon roas inte längre av tv-programmen med medier eftersom hon vill skilja på 
mediumskap och andlighet. Sofia säger att hon inte längre får ut något av att någon får kontakt 
med sin döda farmor.  

 Anna, ca 40, kock. Anna är särbo med två egna barn men beskriver att hennes familj är stor 
och bullrig  och omfattar flera människor till vilka hon inte har blodsband. Hon har arbetat 
med många olika saker i sitt liv och är för närvarande kock. Hennes andliga intresse vaknade 
när hon var på sin första storseans. Hon går inte på storseanser längre men uppskattar att hon 
varit på 50–60  privata sittningar. Hon upplever att hon inte får ut så mycket av storseanser 
och betalar hellre lite mer för en privat sittning. Anna har också varit på regressionsterapi 
några gånger då hon under hypnos tittat på sina tidigare liv. Ibland spår hon själv i kort och 
hon använder också pendel, bland annat för att hitta vatten. Hon beskriver det som att hon 
fått en stor gåva. Anna säger att hon inte har tid att titta på tv-program med medier och hon 
tycker att det finns väldigt många oseriösa medier som inte kan hjälpa människor.  

 Mona, ca 55, omsorgsarbetare. Mona är frånskild med tre vuxna barn och två barnbarn. Hon 
trivs på sitt arbete inom den kommunala äldreomsorgen och på fritiden tycker hon om att resa. 
Hon är engagerad i en supporterklubb för ett lokalt idrottslag och beskriver sig själv som säll-
skapssjuk. Mona känner sig som en ganska priviligierad kvinna. När Mona var 46 år fick hon 
bröstcancer. Hon gick helt upp i behandlingarna och blev fri från cancern på ett år. Efteråt kände 
Mona att hon tappade greppet och hon fick stöd av en väninna som hon beskriver som väldigt 
andlig. De pratade mycket och väninnan gav Mona böcker om andlighet att läsa. Sedan började 
Mona själv leta efter böcker om personlig utveckling. Hon läste mycket, gick på seanser och träf-
fade människor som upplevt saker. Mona beskriver det som att hon slukade allt i den världen. 
Under en period ägnade hon sig regelbundet åt andliga aktiviteter men nu är hennes engagemang 
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mindre och det kan gå långa perioder utan att hon ägnar det något intresse. Men ibland behöver 
hon styrka och då går hon in i det igen, som hon uttrycker det. Mona tycker att tv-program med 
medier är mycket intressanta och hon prenumererar på en tidning som handlar om andlighet. 

 Benita, ca 60, omsorgsarbetare. Benita är singel och har tre vuxna barn, varav två bor utom-
lands. Hon bor på landet och har tidigare haft hästar. Benita har genom åren valt att jobba natt för 
att kunna vara hemma med barnen och djuren. Sedan barnsben har hon känt att hon har en andlig 
gåva. Benita är medlem i en spiritistisk förening och går ofta på seanser. När hon har känt sig 
vilsen har hon också varit på privata sittningar. Hon påbörjade en mediumutbildning men kände 
att det inte var riktigt rätt för henne just då. Benita menar att hon pratar med andar hela tiden, för 
sin egen skull. Beroende på vilket medium som medverkar tittar hon också på tv-program med 
medier. Flera i hennes spiritistiska  förening har också varit på kurser hos ett tv-medium. 

Under intervjun med Lisa framkom att hon inte varit på någon seans, utan hos en healer. Av 
Lisas berättelse framgick dock också att healerns behandling omfattade sådant som praktiseras 
av många medier under privata seanser, till exempel att se tidigare liv. Lisas besök hos healern 
bedömdes därför vara likvärdiga med privata seanser och Lisa hade själv gjort den bedömningen 
eftersom hon meddelade sitt intresse att delta i studien.    
 Den sjätte informanten intervjuades men avbröt sin medverkan på egen begäran. Under in-
tervjun med den sjunde informanten framkom att hon egentligen var ganska skeptisk. Hon hade 
besökt seanser därför att hon var nyfiken men hade inte upplevt något som fått henne att tro på an-
dar. Även om hon inte ville utesluta något hade hon inte heller bildat sig någon uppfattning. När 
hon fick förfrågan om att delta i studien hade hon tolkat tro på andar som att vara öppen för möj-
ligheten, vilket hon ansåg sig vara. Eftersom den sjunde informanten saknade andetro bestämdes 
tillsammans med henne att hon inte skulle delta i studien och hennes intervju transkriberades inte. 
Efter detta bortfall deltog slutligen fem informanter i studien. De bjöds på fika under intervjuerna 
men kompenserades i övrigt inte för sin medverkan. 

Material

Under de halvstrukturerade intervjuerna användes en intervjuguide med fem frågeställningar om 
andetro som representerade olika teman: ”Kan du med egna ord beskriva hur det här med andar 
fungerar?” (ontologi och epistemologi), ”På vilka sätt praktiserar du din tro på andar?” (erfaran-
de), ”Vad betyder tron på andar för dig i ditt liv?” (reflektion), ”Vad skiljer din tro från religiös 
tro? Finns det några likheter?” (relaterande) och ”Hur tänker du om dem som är kritiska till att 
andevärlden existerar?” (konflikt). Varje frågeställning hade möjliga uppföljningsfrågor som 
dels kunde bockas av under intervjun, dels kunde användas för att vid behov återföra intervjun 
på rätt spår. Intervjuerna spelades in digitalt med portabel inspelningsutrustning.

Procedur

Efter tips från kontakter skickades ett missivbrev till de möjliga informanterna via e-post. 
Missivbrevet informerade om studiens syfte, uppskattad tidsåtgång för intervjun och att den 
skulle spelas in. Dessutom tydliggjordes att informantens medverkan skulle vara konfiden-
tiell och hur detta skulle uppnås, att studiens data inte skulle överlåtas för något annat syfte, 
samt att informanten när som helst under intervjun skulle ha rätt att avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
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 När informanten tackat ja till medverkan bestämdes var och när intervjun skulle äga rum. 
För samtliga intervjuer valdes centrala kaféer och tidpunkter då det antogs att dessa skulle 
vara relativt folktomma. Vid intervjun bjöds informanterna på fika. Innan intervjuerna starta-
des redogjordes ännu en gång för studiens syfte och villkoren för informantens medverkan. 
Informanterna ombads också bekräfta att de blivit informerade om detta i början av varje 
intervju.
 Intervjuerna tog mellan 45 minuter och en timme att genomföra. Efter varje intervju för-
klarades för informanterna att den färdiga rapporten skulle göras tillgänglig för dem. När de 
inspelade intervjuerna transkriberades översattes de till skriftspråk och informanternas namn 
ersattes med fingerade namn. Vidare maskerades orter, platser, namn och annat som eventuellt 
skulle kunna leda läsaren till informanterna till deras identitet. Därigenom säkerställdes de 
medverkandes konfidentialitet. 
 Efter en första genomläsning och preliminär analys uppstod behov av kompletterande in-
tervjuer med tre av informanterna. Dessa genomfördes på samma sätt som de första förutom i 
ett fall då kompletteringsintervjun av tillgänglighetsskäl gjordes på informantens arbetsplats. 
Efter den slutgiltiga analysen ombads informanterna att validera de koncentrerade utsagor 
som genererats. Tabell 1, Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4 skickades per e-post till informan-
terna och de ombads att kommentera huruvida koncentraten var i linje med deras egna upp-
fattningar.      

Databearbetning

De transkriberade intervjuerna omfattade totalt 79 sidor. I syfte att finna vilken betydelse new 
age-tron hade för informanterna valdes fenomenologiskt baserad meningskoncentrering 
(Kvale, 1997) som analysmetod. Denna genomfördes i fem steg. Intervjuerna lästes i ett första 
steg igenom i sin helhet och meningsbärande utsagor om vilken betydelse den andliga tron hade 
för informanterna markerades. I ett andra steg lästes enbart de markerade utsagorna och flera 
dimensioner började framträda. Till exempel uttryckte alla informanter en klar uppfattning om 
olika kunskapskällors betydelse. Informanterna hade också uppfattningar om vilken betydelse 
den andliga tron hade för dem. De flesta uttryckte också någon form av ontologisk uppfattning 
och tankar om hur andetroende relateras till icke-troende. Vid en andra genomläsning av hela 
materialet färgkodades tidigare markerade utsagor och nya utsagor som kunde inordnas under 
de funna dimensionerna. Därefter räknades antalet färgkodade utsagor samman för respektive 
informant och då någon färg helt saknades kontaktades informanten för en kompletterande in-
tervju avseende den saknade dimensionen. På så sätt kunde meningsbärande utsagor relevanta 
för forskningsfrågan fastställas i alla berättelser. 
 I tredje steget jämfördes informanternas utsagor inom respektive dimension. För varje di-
mension formulerades ett gemensamt koncentrat som i ett fjärde steg matchades mot infor-
manternas berättelser. Denna induktiva process genererade således gemensamma utsagor i fyra 
dimensioner som kunde återföras på samtliga informanter. Slutligen definierades i ett femte 
steg sammanfattande begrepp för utsagorna och kategoriserades antingen som uppnått värde 
eller strategi.   

Deltagarvalidering

De fyra analystabellerna skickades via e-post till informanterna som ombads kommentera 
huruvida koncentraten representerade informanternas uppfattningar. Benita, Mona, Lisa och 
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Anna svarade att koncentraten stämde mycket väl med deras uppfattningar. Sofia svarade inte 
och kunde inte nås via telefon. I de fall koncentraten i något avseende inte kunde återföras på 
någon informant accepterades ändå koncentraten som representativa för de egna åsikterna. 
Benita uttryckte till exempel inte någon anti-materialism men ansåg att koncentratet ”Genom 
tron blir man mer medveten och inser att det finns något viktigare än det materiella” var i linje 
med hennes uppfattning.  

Resultat    

Fem new age-troende kvinnor intervjuades om vad deras tro betyder för dem. Intervjuerna analy-
serades genom att uttalanden om trons betydelse koncentrerades till gemensamma utsagor i fyra 
dimensioner: betydelse, tro relaterad till icke-tro, kunskapskällor och ontologisk uppfattning. In-
formanternas utsagor inom dessa dimensioner koncentrerades till gemensamma utsagor. Genom 
denna process framträdde fyra gemensamma faktorer: existentiell trygghet, upphöjdhet, anti-
intellektualism och relativism. Dessa faktorer representerar fyra distinkta uppfattningar som 
delades av alla informanter. Medan existentiell trygghet och upphöjdhet kan ses som betydel-
sefulla värden som informanterna uppnått genom sin tro, är antiintellektualism och relativism 
instrumentella strategier för att upprätthålla dessa värden. I det följande redovisas hur de fyra 
faktorerna framträdde i intervjuerna.

Existentiell trygghet

När informanternas redogörelser i dimensionen Betydelse koncentrerades erhölls utsagan ”Det 
ger stor trygghet att känna sig vakad över och att veta att döden inte är slutet” (Tabell 1). Den 
uttrycker hur informanterna upplever att tron ger dem ett skydd mot faror och osäkerhet under 
livets gång och hämmar ångest inför livets oundvikliga slut. Eftersom detta skydd avser livets 
upprätthållande och fortsättning efter ett presumtivt slut benämns det gemensamma värdet in-
formanterna uppnått genom tron existentiell trygghet.
 Lisa menade att tron ger en känsla av att det inte kan hända något farligt, att det är något som 
vakar över en. Tron har gett henne förmågan att se bortom det negativa som händer, sade hon. 
Anna uttryckte det mer som en vägledning genom livet, hon sade att hon vet att hon alltid har 
hjälp. För Sofia, som hade en ganska klar uppfattning om att hennes egentliga hem finns bland 
stjärnorna, tog sig tryggheten ett annorlunda uttryck. För henne handlade det inte så mycket om 
att skyddas mot det farliga, utan mer att upplevelsen av det som händer är ett personligt ansvar. 
Upplever man något som negativt ligger felet hos en själv, eftersom man väljer hur man uppfattar 
saker och ting, hävdade Sofia. Man kan också välja att inte ta del av det negativa. Sofia nämnde 
att hon slutat läsa nyheterna eftersom de bara handlar om katastrofer. Mona kände att hon får 
hjälp av väsen runt omkring henne och menade att svårigheter hon stöter på är till för att hon ska 
reflektera. Benita berättade om liknande känslor. Hon kunde känna att någon stryker henne över 
huvudet när hon är ledsen och att hon har någon bakom ryggen som skyddar henne.
 Det finns variation i hur informanterna konstruerade det skydd de känner. Hos Lisa, som 
är i begynnelsen av sitt sökande, var det snarast en spirande förhoppning medan Sofia ansåg 
att hon funnit svaren och redogjorde detaljerat för ett kosmos bortom sinnenas räckvidd. För 
några av informanterna var det andar som vakar över dem, för andra består skyddet av ener-
gier eller principer för hur livets skeenden ska bemötas. Men känslan av att vara vakad över 
och beskyddad var gemensam och informanterna kände att deras tro hjälper dem att lotsa sig 
igenom tillvarons vedermödor. 
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 Både Lisa och Mona berättade att de tidigare haft svår dödsångest. Lisa upplevde det som 
en enorm känsla av ensamhet och Mona kunde vakna mitt i natten och skrika rätt ut. Även 
om Lisa inte kommit fram till vad hon tror händer efter döden så kände hon att själen kan gå 
vidare. Mona menade att hoppet betyder mycket för henne, hoppet om att det inte tar slut efter 
döden utan att det finns något mer. De andra informanterna pratade inte om dödsångest. Anna 
berättade att tron för henne betyder att det inte bara tar slut och Sofia gav uttryck för en nästan 
lättsam syn på döden. Inte heller Benita kände någon oro för döden eftersom hon anser att vad 
som händer då redan är ordnat. Hon tyckte att det är förfärligt att hennes över åttio år gamla 
föräldrar ska gå bort men tröstade sig med att det bara blir ett mänskligt avsked eftersom hon 
kommer att träffa på dem igen i nästa tillvaro. 
 För alla informanter var tron ett hjälpmedel med vilket de hanterar ångest eller oro för dö-
den. Framför allt gav tron löfte om en fortsättning, att något essentiellt lever vidare. Men tron 
kan också dämpa osäkerhet kring hur döden ska inträffa. Tanken att det finns en plan för hur 
livet löper och slutar förvandlar det oväntade eller plötsliga till något logiskt och genomtänkt. 
Det ger trygghet att veta att döden, när den inträffar, inte är meningslös.
 Tron kan också vara en hjälp att hantera döden i den sociala omgivningen. Anna berättade 
om vad hon kallar sin fosterpojke som kört ihjäl sig på motorcykel och hur ett medium bett 
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Tabell 1
Koncentrering av utsagor om betydelse 

Utsagor (informant)        Koncentrat

Jag har ju haft mycket dödsångest. /... / Ja, det har liksom kommit över 
en ibland, det är en enorm känsla av ensamhet på något sätt.  Jag har 
inte riktigt kommit fram till vad jag tror ska hända när man dör. Om det 
bara tar slut eller om det går vidare på något sätt. Men jag tänker ändå 
att det här med att själar kan gå vidare... Men sedan vart man hamnar 
är lite mer diffust. /... / Det är som en tro på att det inte kan hända något 
farligt. /... / Att det är något som vakar över en. (Lisa)

Det har betytt så otroligt mycket för mig för jag har släppt min dödsräds-
la, jag känner en trygghet i mig själv. Och ett hopp, framför allt hopp. 
Att det inte är slut när det är slut utan det finns något mer. (Mona)

Det är en lycka, att hitta någonting, att hitta hem. Jag har ju hittat hem, 
jag vet ju svaren nu. Jag har den här inre trygghetskänslan, jag är glad, 
jag är lycklig. /... / Min död, om jag dör, då blir jag så här: ”Ja, är jag 
färdig med det här livet? Shit pommes frites, vad bra!” [Sedan blir jag 
en ande och] åker upp tillbaka till skolan. Sedan gör man en utvärdering 
av det. Vad hände, vad kunde du ha gjort bättre?  (Sofia)

Att det inte bara tar slut, tror jag. /... / Det ger ett lugn. Jag vet att jag 
alltid har hjälp. (Anna)  

Jag bara känner om det är någon som stryker mig över huvudet när jag 
är ledsen och känner att någon står bakom ryggen och skyddar mig. 
/... / Jag är bara övertygad om att det som sker det ska ske. Jag går inte 
och oroar mig för när jag ska dö eller hur jag ska dö, det är redan fixat. 
(Benita)

Det ger stor trygg-
het att känna sig 
vakad över och
att veta att döden
inte är slutet



Anna förmedla ett budskap till föräldrarna om att det som hänt var till det bästa eftersom han 
hållit på att gå sönder inuti. Enligt Anna gav det pappan ett lugn men hon trodde inte att det 
hade hjälpt mamman.
 New age-tron ger informanterna hopp eller till och med visshet avseende några av livets 
mest grundläggande frågor: varför ser livet ut som det gör och vad händer när det är slut? Den 
existentiella trygghet det innebär att tro sig ha svar på dessa frågor utgör ett betydande värde 
som fanns representerat hos alla informanterna.
   
Upphöjdhet

Informanterna ombads relatera sin tro till icke-tro, antingen genom att berätta om sin tillvaro 
innan de började tro eller genom att berätta hur de ser på människor som saknar deras överty-
gelse. Indikatorer på informanternas uppfattningar om detta kunde också hittas i övrigt i deras 
berättelser. Den koncentrerade utsaga som erhölls i analysen lyder ”Genom tron blir man mer 
medveten och inser att det finns något viktigare än det materiella” (Tabell 2). Denna uppfatt-
ning speglar en känsla av upphöjdhet som präglade informanterna. 
 Benämningen upphöjdhet är emellertid problematisk. Ingen av informanterna sade att de 
upplever sig vara förmer än andra. Ändå fanns det hos flera av informanterna en ganska krass 
bild av hur livet utan tro gestaltar sig, både när de beskrev sig själva och andra. Det kan således 
finnas en diskrepans mellan hur informanterna ville framställa sig själva och hur de framstår i 
sina berättelser i detta avseende. Med denna reservation används ändå benämningen upphöjd-
het eftersom analysen tydligt indikerar att den är adekvat.
 Lisa beskrev det som att troende får en extra dimension till saker, en dimension som gör en 
starkare. När hon jämförde sig med en väninna som inte delar hennes tro tyckte Lisa att hon 
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Tabell 2
Koncentrering av utsagor om tro relaterad till icke-tro 

Utsagor (informant)        Koncentrat

Det kanske är som att man får en extra dimension till saker, så att man 
kan känna sig starkare. /... / Jag tror inte att man skulle ha sådana behov 
av det materiella. Vi kanske skulle prata mer med varandra i stället. 
(Lisa)

Det är klart att jag skulle vara mindre medveten [utan tron], kanske, om 
det som händer och sker runt omkring. (Anna)

Att de tror att det här är meningen med livet, att ha samma fasad. Man 
köper fina, dyra saker. Man lever ett visst liv, man är inte lycklig. Man 
har allt men det fattas någonting och det är ju den här andligheten som 
fattas. (Sofia)

Innan [jag började tro] tänkte jag bara som alla andra, alltså jag tänkte 
inte alls helt enkelt. (Mona)  

[Utan tron skulle jag vara] fattig. /... / Alltså det är deras val [att inte 
tro]. Jag tror vi alla kan det här. Jag tror att vi alla har den här möjlighe-
ten, sedan gäller det bara att vi vågar. (Benita)

Genom tron blir
man mer medveten
och inser att det 
finns något vikti-
gare än det mate-
riella



känner mer harmoni. Anna har varit troende så länge hon kan minnas och antog att hon skulle 
vara mindre medveten utan tron. Hon ansåg att hon är priviligierad. Sofia kände sig upplyst 
i jämförelse med icke-troende och Mona menade att hon inte alls tänkte tidigare, när hon var 
som alla andra. Benita uttryckte sig försiktigt och sade att hon skulle vara fattig utan tron men 
hon vill inte kalla icke-troendes tillvaro för fattig. 
 Flera av informanterna uttryckte en tydlig anti-materialism. Tron har gjort det möjligt för 
dem att ge upp sina egoistiska sinnelag och upphöra med jakten på materiella ting som de an-
såg präglar icke-troendes livsföring. Beskrivningarna av materialismen var kritiska och ibland 
nedlåtande. Insikten om högre värden än det materiella kopplade flera av informanterna direkt 
till den medvetenhet de uppnått genom tron.
 När Lisa beskrev hur det skulle vara om alla delade hennes tro trodde hon att behoven av 
det materiella inte skulle vara så stora och vi skulle prata mer med varandra. Nu för tiden känns 
det som om saker nästan äger oss, sade hon. Anna uttryckte ingen tydlig anti-materialism men 
Sofia sade att människor gömmer sig bakom en fasad av märkeskläder och fina, dyra saker men 
är egentligen inte lyckliga eftersom de saknar andligheten. Mona beskrev sitt liv innan hon blev 
troende som att allt då handlade om det yttre. Hon kände att det inte handlade om henne då utan 
enbart om att behaga andra. Sedan hon blivit troende är hon mer fokuserad på sitt inre. Liksom 
Anna uttryckte inte Benita någon tydlig anti-materialism.
 Upphöjdhet kan bara ses i relation till någon annan eller något annat. Det är tydligt att stu-
diens informanter ansåg sig besitta en medvetenhet och ha insikter som icke-troende saknar. 
Det ger en känsla av att vara speciell, att sticka ut från den grå massan. Anna satte ord på käns-
lan så här: ”jag var så mycket mer än en tjej som bara gick och bytte blöjor på gamla tanter”.  
Om existentiell trygghet skingrar oro och ångest över verklighetens väsen och villkor, bidrar 
upphöjdheten till en förbättrad självbild och självupplevd status. Anti-materialism är en viktig 
markör för en kulturellt definierad högre medvetenhet. Upphöjdheten kan ses som ett bety-
dande värde som uppnåtts av samtliga informanter.

Antiintellektualism

Avseende dimensionen kunskapskällor är det tydligt att informanterna förlitade sig på känslor 
och intuition i många frågor och valsituationer. I intervjuerna fanns det flera exempel på kon-
flikter mellan förnuft och känslor där det senare alltid bedömdes ha större tillförlitlighet. Det 
fanns också exempel på rent förakt för tänkande. Informanternas position uttrycks i koncentra-
tet ”Tänk inte så mycket, lita på dina känslor” (Tabell 3) och representeras av termen antiintel-
lektualism (Egidius, 2005). 
 Lisa sade att hon går mycket på magkänsla och ansåg att den oftast leder henne rätt. Ska 
man leta efter logiska förklaringar till allt blir man till slut tokig, tyckte hon. Bevis för det hon 
känner och tänker fick hon genom att det pirrar i kroppen. När Lisa första gången gick till sin 
healer uppstod en konflikt mellan hennes förnuft och hennes känsla. Hon blev förvånad över 
hur mycket han kunde avläsa henne. På kurser hade hon lärt sig att man kan läsa av en person 
ganska mycket utan några förmågor men hos healern kändes det på ett annat plan. I sitt om-
döme om healern fick således förnuftet stå tillbaka till förmån för Lisas känslor.
 Anna berättade om hur barn har förmågan att se och höra andar men i takt med att de faller 
in i en rationell vuxenvärld tas förmågan bort från dem. Hon sade också att hon kan känna feno-
men som doften av tobak men i valet mellan att se det som hjärnförnimmelse eller andekontakt 
valde hon det senare om det passade henne för stunden. 
 Sofia sade att hon förlitar sig helt på sina känslor och sin intuition. ”När man känner att nå-
gonting är fel så är det fel också”, säger hon. När hon förklarade hur kommunikation med andar 
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fungerar föreföll framgång vara avhängig förmågan att sluta tänka:

Du ska släppa taget, du ska släppa tanken, du ska börja lyssna inåt och känna av 
det här att bara vara närvarande. Känn bordet, känn smaken på juicen, metallen, 
plasten, var närvarande – släpp tankarna. Om du kan sluta tänka i varje fall fem 
sekunder så har du kommit långt. Tio sekunder, femton sekunder, om du kan hålla 
på och inte tänka några tankar alls på flera minuter, då kan du få in det här, för då 
får de plats. Och det är känslor, det är bilder, det är kroppsförnimmelser.

Sofia menade också att ju mer vi får våra föräldrars värderingar och ju mer vi lär oss i skolan, 
desto mer dödas den andliga känslan. Det är magkänslan och intuitionen vi ska lyssna på, ansåg 
Sofia. Bevis sade hon att hon inte behöver eftersom hon vet vad hon känner.
 Mona sade att hon inte kan bevisa att hennes tro är riktig, hon hade bara en stark känsla i 
hjärtat att det är så. När hon resonerade kring varför det är fler kvinnor än män som intresserar 
sig för andar förklarade hon det med att män vill ha förklaringar och kvinnor går på känsla. 
Kvinnor vill också ha en tro på något därför att det känns bra, menade hon. Benita sade att hon 
är väldigt intuitiv men tyckte också att det brukar gå bra när hon inte följer sin första tanke eller 
insikt. Hon kallade sig problemlösare men lösningarna får hon till sig från andevärlden.
 Betoningen på känslor och intuition kan ses som nödvändig för att upprätthålla en över-
tygelse om att vi lever flera liv, att tillvaron befolkas av andar och att en del människor har 
övernaturliga förmågor att se dolda verkligheter eller hela människor. Till skillnad från exis-
tentiell trygghet och upphöjdhet är antiintellektualism en strategi snarare än ett uppnått värde. 
Samtliga informanter använde sig av denna strategi i intervjuerna. 
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Tabell 3
Koncentrering av utsagor om kunskapskällor 

Utsagor (informant)        Koncentrat

…ibland så kanske man bara får acceptera att vissa saker är i stället för 
att hela tiden leta efter någon slags logisk förklaring till saker /... / Jag 
brukar säga att jag går väldigt mycket på magkänsla och att det kan vara 
en vägledning. (Lisa)

Det här är en känsla att, självklart, det är så här. Alltså en bekräftelse här 
inne i mitt hjärta: det är så här det är, men Gud vad skönt. Det är inget 
jag kan bevisa någonstans, det är bara en känsla jag har här inne, att så 
här är det. (Mona)

…magkänsla och intuition, det är två saker du verkligen ska lyssna på. 
Och det är svårt ibland att… ”Men det stämmer ju inte alltid.” Nej, men 
du ska ju inte övertänka saker och ting. Tänk inte. (Sofia)

Jag tror på det jag kan ta på och det jag kan uppleva. /... / Och efter ett 
år av dessa grubblerier när jag själv svarade mig: vet du, det löser sig, 
för det har alltid löst sig. (Anna)  

Jag är väldigt intuitiv, till exempel, jag är en problemlösare och det är 
ju inte jag, tror jag, som löser problemen, jag får ju många gånger lös-
ningarna till mig, så att säga. (Benita)

Tänk inte så
mycket, lita på
dina känslor



Relativism

Samtliga informanters ontologiska uppfattningar präglades av relativism. Den koncen-
trerade utsagan ”Var och en har sin sanning” (Tabell 4) kunde således återföras på alla. 
Lisa ansåg att det finns flera olika sanningar och att det är upp till var och en att tro på 
den sanning som känns bäst för en. När Anna kommenterade de som är kritiska till hen-
nes övertygelse uttryckte hon att kritikerna har rätt i sin värld och att man väljer att tro på 
det som gör en lycklig. Sofia sade att hon inte behöver övertyga någon för hennes värld 
är hennes värld. Mona uttryckte en variant av koncentratet och sade att hennes sanning 
är hennes sanning och andras sanning är deras sanning. Benita trodde att vi alla lever i 
samma verklighet men vi tolkar den olika. Att hon upplever saker som andra inte upplever 
beror på att det är verklighet för henne men inte för andra, menade hon. 
 Liksom antiintellektualismen är relativismen instrumentell. Den kan ses som nödvän-
dig för att förklara diskrepansen mellan den observerbara verkligheten och den översinn-
liga verklighet informanterna tror existerar. Relativismen rationaliserar bort skillnader i 
verklighetsbeskrivningar. Men informanternas relativism går längre än konstruktivistisk 
relativism. Deras anspråk avser fenomen som uppträder i en objektiv verklighet, inte 
meningsskapande tolkningar av en social verklighet. Konstruktivisten gör ingen skill-
nad mellan orsak och verkan (Teddlie & Tashakkori, 2009) medan den new age-troende 
hävdar mycket explicit kausalitet: kristaller orsakar välmående, anden från en död får en 
dörr att slå igen om natten eller en homeopatisk kur botar reumatism. Dessa är kausala 
samband i objektivistisk mening.
 Relativismen är emellertid inte enbart interpersonell, utan också intrapersonell. I vissa 
avseenden saknades koherens i flera av informanternas berättelser. Särskilt gäller detta 
hur man ställde sig till om livet är förutbestämt eller påverkas av vilka val individen 
gör. Både Anna, Sofia, Mona och Benita trodde att livet är förutbestämt, att det finns en 
plan för och mening med livet. Samtidigt framhöll de att livets gång är avhängigt vilka 
val individen gör. Livet är således både förutbestämt och föremål för den fria viljan. Det 
förefaller som om det inte bara finns olika sanningar för olika individer, utan också olika 
sanningar för olika ögonblick.      
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Tabell 4
Koncentrering av ontologiska utsagor 

Utsagor (informant)        Koncentrat

Jag tänker att det finns flera olika sanningar. Att det är olika från person 
till person och så får man välja att tro på de sanningar som känns bäst 
för en. (Lisa)

Din sanning är ju din sanning och min sanning är ju min sanning, uti-
från mina perspektiv och utifrån det jag tycker och tänker. (Mona)

I dina öron kanske det är fel men min värld är min värld och då handlar 
det inte om att... Jag behöver inte övertyga dig om någonting. (Sofia)

De har rätt i sin värld. (Anna) 

Det jag upplever är ju verklighet för mig. (Benita) 

Var och en har
sin sanning



Diskussion

Den här studien tydliggör hur informanterna delar ett behov av visshet avseende grundläg-
gande existentiella frågor om livets gång och slut. New age tillgodoser dessa behov genom cen-
trala doktriner om en övergripande plan eller helhet i vilken individen har en roll och att något 
essentiellt hos människan överlever döden genom uppgående i en andevärld eller återfödelse 
i nya liv. En övertygelse om att vara mer medveten och mån om högre värden än krasst mate-
riella ger också informanterna en känsla av att vara speciella eller priviligierade i jämförelse 
med icke-troende människor. Existentiell trygghet och upphöjdhet kan således vara viktiga 
psykologiska vinster för new age-troende. 
 Studien visar också hur informanterna använder två strategier, antiintellektualism och re-
lativism, för att försvara de uppnådda värdena mot inre och yttre hot. Genom en betoning på 
känslor och intuition som sanningskriterium värjer sig studiens deltagare mot egna grubblerier 
och eget förnuftsbaserat tvivel. Ontologisk relativism gör att informanterna kan förskansa sig i 
egna verkligheter och avfärda andras tvivel och kritik som sprungna ur andras verkligheter och 
därför negligerbara. På så sätt gör man de psykologiska vinsterna immuna mot farliga utma-
ningar. Faktorernas relation till varandra kan åskådliggöras med en funktionell modell.

Funktionell modell över new age-tro

Analysen tydliggör två betydelsefulla värden som informanterna uppnår genom sin tro: ex-
istentiell trygghet och upphöjdhet. Två strategier för att försvara dessa värden framträder 
också i informanternas berättelser: antiinellektualism och relativism. Hur dessa fyra faktorer 
föreslås vara relaterade till varandra kan åskådliggöras i en funktionell modell (Figur 1).
 Becker (1973) liknar rädslan för döden vid psykologisk terror och pekar på det paradoxala 
i att dödsångest är en nödvändig drivkraft för överlevnadsinstinkten men förödande om den 
är ständigt närvarande i en individs mentala liv. Liksom många andra religioner erbjuder 
new age förlösning från dödsångesten med löften om en fortsättning efter det pågående livet. 
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Anti-
intellektualism

Relativism

Interna hot Externa hot

Figur 1. Funktionell modell över hur värden man uppnått genom tron skyddas mot interna 
och externa hot. 

Egen
skepticism

Andras
skepticism

Uppnådda
värden



Avsaknad av mening med livet byts mot livet som en länk av många i en kedja som leder till 
kosmisk visdom. Meningen behöver inte vara tydlig i detta livet. Vetskapen om att det finns 
en mening någonstans, så småningom, räcker för att ångesten ska dämpas. 
 Till den existentiella tryggheten bidrar upphöjdheten med en förstärkt självbild. Med en 
föreställd, högre medvetenhet tillskriver sig den new age-troende ädlare värden än de krasst 
materiella och särskiljer sig från den grå massan genom djupare insikter om tillvarons sanna 
natur. Det medför en bättre självkänsla (Snyder & Lopez, 2007) och kan kompensera för en 
roll eller identitet som upplevs som osäker eller otydlig. Samtidigt ger den holistiska grund-
tanken en känsla av samhörighet med en kosmisk helhet och möjligen en känsla av utvaldhet 
som kan jämföras med liknande uppfattningar inom till exempel judendomen och hos vissa 
kristna fundamentalistiska grupperingar.
 Tillsammans utgör existentiell trygghet och upphöjdhet värden som tillfredsställer viktiga 
psykologiska behov. Den känsla av frälsning och personlig förändring som Sofia och Mona 
vittnar om ger en indikation om vilken betydelse dessa värden kan ha för individen. Men en 
övertygelse som i allt väsentligt avser en tillvaro bortom och i konflikt med en observerbar 
verklighet är utsatt. New age-troendes bekräftande tolkningar utmanas av alternativa, avvi-
sande tolkningar med tydligare och rimligare koppling till en verklighet tillgänglig för alla. 
Det psykolgiska välbefinnandet man uppnått genom tron kan således hotas av både internt 
tvivel i form av tankar och grubblerier och externt tvivel från omgivningen. 
 Antiintellektualism diskvalificerar förnuft och logik till förmån för känslor och intuition. 
Om den new age-troende anfäktas av förnuftsbaserat tvivel är det avgörande sanningskriteriet 
alltid hur något känns. Studiens intervjuer innehåller flera exempel på hur informanter avvisar 
sitt förnuft till förmån för sina känslor. De hyser större tillit till magkänslan än till vad de kom-
mer fram till genom rationellt resonemang. Betoningen på känslor och intuition kan därför 
sägas skydda de uppnådda värdena från ett internt hot i form av egen skepticism.
 Relativismen fredar den new age-troende från andras skepticism. Undersökningar, argu-
ment eller kritik har ingen inverkan på övertygelsen. Dels baseras andras skepticism i regel på 
sanningskriterium som den new age-troende inte delar, dels finns det ingen egentlig konflikt 
eftersom var och en har sin sanning. Kritikerna har ”rätt i sin värld”, som Anna uttryckte det. 
Två helt motstridiga uppfattningar kan vara riktiga samtidigt och det spelar ingen roll om den 
ena uppfattningen har belägg i en observerbar verklighet om den andra känns rätt. Känslan har 
mandat över förnuftet och vi väljer den sanning som känns bäst för oss. 
 Antiintellektualismen och relativismen bildar en effektiv teflonyta runt den existentiella trygg-
heten och upphöjdheten. Ingenting som kan hota övertygelsen fastnar. New age-rörelsens brist 
på struktur och det diversifierade utbudet kan felaktigt ge uppfattningen att dess tankesystem är 
bräckligt och sårbart. Men i själva verket har det en förvånansvärd styrka och livskraft. Boudry 
och Braeckman (2012) anser att tankesystem som håller sina anhängare utanför ifrågasättandets 
räckvidd eller förser dem med bekväma sätt att hantera fördömanden har större attraktionskraft 
än konkurrerande tankesystem och är mer benägna att nå spridning. Ett sådant teoretiskt resone-
mang kan förklara varför new age växer som livsåskådning. Inbyggda i new age finns strategier 
och retoriska vändningar som gör tankesystemet motståndskraftigt och okänsligt för motsägande 
bevis och kritik. Det kan delvis förklara den attraktionskraft och spridning new age haft de senaste 
decennierna och utmanar uppfattningen att detta och andra irrationella tankesystem är bräckliga 
konstruktioner. Den här studiens modell kan bidra till förståelse för hur denna motståndskraft 
tar sig uttryck på individnivå och kan integreras och utvecklas i det teoretiska ramverk avseende 
självbekräftande tankesystem som diskuteras av Boudry och Braeckman (2012).
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I ljuset av tidigare forskning

Litteraturen har hittills intresserat sig för demografiska kartläggningar, korrelationer med olika 
psykologiska faktorer och beskrivningar av new age-troendes livsvärldar. Denna studie är för-
modligen den första som frågar new age-troende vilken betydelse tron har för dem och tydlig-
gör hur uppnådda värden tryggas. Därmed kan studien bidra till en ökad förståelse för new 
age-anhängares motivation och vilka krafter som ligger bakom new age-rörelsens tillväxt och 
styrka. Studien kan också ange en riktning för framtida forskning i det att den betonar bärande 
psykologiska faktorer i stället för new age-trons svaga, eventuella samband med kognitiva 
brister och psykopatologiska tillstånd.
 Forskningen har sedan länge studerat dödsångestens koppling till traditionell religion (Jong, 
Halberstadt, & Bluemke, 2012; Pyne, 2010) men i beaktande av livsåskådningslandskapets 
förändring förefaller det rimligt att ersätta begreppet traditionell religion med tro på någon 
form av liv efter döden (se till exempel Burris & Bailey, 2009). Att informanterna i den här 
studien har dämpat sin dödsångest genom new age-tron som en aspekt av existentiell trygghet 
är därvidlag inte något nytt fenomen i ljuset av tidigare forskning. Detsamma gäller den andra 
aspekten, att freda sig mot osäkerhet under livets gång. Den här studien kan dock bidra med att 
ange en riktning för vidare forskning om new age mot dessa grundläggande psykologiska fak-
torer snarare än fortsatt jakt på olika svaga samband med kognitiva och patologiska faktorer.    
 Även om forskare tidigare har betonat new age-rörelsens fokus på individualism och varje 
människas unika roll i tillvaron (Norlander, Gård, Lindholm, & Archer, 2003) är denna studie san-
nolikt först med att belysa en känsla av upphöjdhet i relation till icke-troende som ett betydelse-
fullt värde new age-anhängaren uppnår genom tron. Värdet har dock en inneboende problematik 
eftersom new age betonar alla människors unicitet och få anhängare skulle medge att de känner 
sig förmer än andra. Behovet att skilja sig från mängden är emellertid en potent psykologisk 
drivkraft (Imhoff & Erb, 2008) och när new age-troende uttrycker det i termer av att vara mer 
medvetna och mindre materialistiska än icke-troende är det i vår kulturella kontext fråga om just 
upphöjdhet. Huruvida new age-troende har ett större behov av unicitet än icke-troende är en ännu 
outforskad fråga som lämpar sig för en kvantitativ ansats (Snyder & Fromkin, 1977). 
 Antiintellektualismen är ett av de grunddrag som präglar new age, noterar Hammer (2004). 
Dess funktionella roll har dock inte uppmärksammats tidigare. Antiintellektualismens strate-
giska tillämpning har förvisso en ideologisk förankring i new age-rörelsens tankegods men 
det är viktigt att också identifiera hur denna hjälper anhängare att upprätthålla sin övertygelse. 
New age-rörelsens styrka ligger inte bara i dess attraktionskraft, utan också i dess förmåga att 
behålla dem som en gång attraherats. Den här studien belyser hur antiintellektualism gör detta 
möjligt när övertygelserna konfronteras med  eget, förnuftsbaserat tvivel.    
 Berg (2008) framhåller att new age är en relativistisk rörelse i det att den inte ger någon 
religion enskilt mandat utan utgår ifrån att alla religioner är uttryck för samma kosmiska san-
ning. Men liksom antiintellektualismen har relativismen ett mycket mer konkret användnings-
område. Den här studien belyser relativismen som ett retoriskt verktyg anhängare använder i 
mötet med andra människors skepsis. Avsaknad av en gemensam verklighet ger intellektuell 
legitimitet åt ignorans som grundläggande förhållningssätt inför kritiker och deras argument. 
Samtidigt knyter relativismen new age-anhängaren till sin postmoderna samtid och såväl kul-
turella som akademiska strömningar.
 Den här studiens resultat indikerar att framtida forskning om new age bör intressera sig för 
grundläggande drivkrafter bakom tron snarare än svaga korrelationer. Det är också viktigt att 
vidare undersöka hur new age-troende använder språk och retorik för att legitimera sin tro, både 
för sig själv och andra.                
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Ytterligare resultat

Ingen av studiens deltagare anger att möjligheten att få kontakt med avlidna anhöriga är en vik-
tig anledning till new age-tro. Det är överraskande eftersom personlig sorg och efterlevandes 
behov av kontakt med avlidna brukar diskuteras som en faktor som driver människor in i new 
age (se Ahlbäck, 1998). Den här studiens resultat indikerar i stället att det är ångesten över den 
egna döden, snarare än vad som hänt anhöriga i ett liv efter detta, som dämpas av new age. Det 
skulle kunna förklara varför hundratals människor är villiga att betala inträde till en storseans 
under vilken endast en handfull får kontakt med en påstådd andevärld. Den personliga kontak-
ten är inte nödvändig, det räcker med att någon får kontakt för att merparten troende besökare 
ska få sin dödsångest lindrad.
 Ett annat anmärkningsvärt resultat är det mönster av naiva könsskillnader som präglar 
intervjuerna. Samtliga deltagare ger prov på en uppfattning om kvinnor som känsloorien-
terade och män som faktaorienterade. Kvinnor är av naturen ämnade att vara lyhörda 
för andar och fenomen medan män av naturen spjärnar emot och är skeptiska. Hammer 
(2004) menar att denna särartsfeminism tydligt dominerar new age. Könsskillnader fram-
förs som självklarheter och indikerar att new age, liksom traditionella religioner, utveck-
lat en könsstruktur som definierar egenskaper och kvaliteter hos människor baserat på 
deras kön. En analys av denna könsstruktur faller inte inom ramen för denna studie men 
kan vara ett ämne för framtida forskning.

Svagheter och styrkor

Ett problem med studien är att informanternas beskrivningar kring studiens frågeställning inte 
är fylliga på det sätt som brukar känneteckna kvalitativ forskning. Fylligheten representeras 
i stället av informanternas berättelser om sina märkvärdiga upplevelser, vilka egentligen var 
ovidkommande för studien. Det verkade under intervjuerna som om flera av informanterna var 
vana att definiera sin övertygelse genom återberättande av mediers träffsäkerhet och mirakel 
man upplevt. Det finns exempel på hur man besvarade frågor med anekdoter om händelser som 
varit för fantastiska för att vara tillfälligheter men som egentligen inte hade någon relevans för 
frågorna. Det bör inte ha påverkat analysens trovärdighet eftersom koncentreringarna validera-
des av de flesta informanterna men det kan ha medfört att resultatet inte har den nyansrikedom 
som brukar prägla kvalitativa studier. I framtida studier med liknande intresse bör man förbe-
reda sig bättre för denna egenhet hos new age-anhängare.
 Det kan inte heller hävdas att informanterna i studien är representativa för andra new 
age-troende. Däremot kan studien sägas ha genererat begrepp som kan operationalise-
ras och mätas i kvantitativa studier med större generaliserbarhet. Därvidlag kan studiens 
explorativa natur sägas ha burit frukt i det att dess resultat banar väg i ny riktning för 
framtida forskning om new age. Således representerar en av studiens svagheter också en 
av dess styrkor.    
 Oaktat den problematik som avser informanternas tendens att återfalla till redogörelser för 
sina upplevelser var de generösa med sina erfarenheter och bidrog med ett värdefullt under-
lag för studiens analys. Oavsett grad av engagemang berättade de öppet om sina upplevelser 
och vad deras åskådning betyder för dem. Till studiens styrkor hör också informanternas 
heterogenitet. De uppvisar stor variation avseende engagemang och förtrolighet med rörelsens 
tankegods men de koncentrerade utsagorna kunde likväl återföras på samtliga deltagare. Det 
ger trovärdighet åt de funna faktorernas dignitet. Informanternas validering av analysen ökar 
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trovärdigheten ytterligare. De faktorer som framträdde i analysen kunde relateras till varandra 
och relationerna kunde sedan åskådliggöras i en funktionell modell som tydliggör hur studiens 
deltagare försvarar de uppnådda värden new age-tron gett dem.

Slutsatser

Den här studien sökte svar på vad som får människor att engagera sig i new age. Med en in-
duktiv, explorativ ansats intervjuades fem informanter om vad deras tro betyder för dem. Efter 
analys framträdde två vinster med new age-tro: existentiell trygghet och upphöjdhet. Analysen 
visade också att informanterna använder två strategier för att försvara dessa vinster mot egen 
och andras skepsis: antiintellektualism och relativism. Tidigare forskning har intresserat sig för 
den existentiella trygghetens betydelse för religiös tro men denna studie är sannolikt den första 
som belyser upphöjdhet som motivationsfaktor. Antiintellektualism och relativism har tidigare 
diskuterats som delar av det tankegods som ligger till grund för new age men denna studie visar 
att dessa också är strategiska verktyg som används till att freda övertygelsen mot inre och yttre 
hot. Därmed har studien bidragit till att öka förståelsen för vilka drivkrafter som får människor 
att söka sig till new age och varför de stannar kvar där. 
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1

The benefits of believing in alternative realities

Peter Illi

In a time when traditional religions are declining, contemporary man increa-
singly turns to New Age magic and mysticism. So far, research has approached 
this phenomenon in correlational studies, demographic surveys, and analyses 
of experience narratives. In this explorative, inductive study, five women 
described the gains of their New Age faith. Concentrating leading statements 
in the dimensions value, belief related to non-belief, sources of knowledge, 
and ontology generated four factors: existential safety that protects against 
uncertainty through life and inhibits anxiety regarding life’s inevitable end; 
loftiness through insights and awareness that non-believers lack; anti-
intellectualism emphasizing emotion and intuition at the expense of reason 
and logic; relativism that stipulates that truth is a matter of individual choice. 
A functional model illustrating how the factors relate to each other is discussed, 
as well as theoretical integration and suggestions for future research. 

Keywords: New age beliefs, existential safety, loftiness, anti-intellectualism, 
relativism


