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Abstract 

 

Nyckelord: Helig plats, mening, identitet, homo religiosus, socialisation, hängivelse, 
symbolspråk, axis mundi.	

 

Studien fokuserar på att reda ut heliga platsers mening för religiösa människor enligt 

fyra teorier. Teorierna undersöks med frågeställningarna hur heliga platsers mening kan 

se ut och vilken mening de har. Genom litteraturstudien presenteras fyra olika teorier 

med vitt spridda publiceringsår och inriktningar gällande heliga platser och dess me-

ning. De olika faktorerna som enligt teorierna ger människan mening handlar om relig-

ion som fenomen, begär av helighet, symbolspråk, identitet och socialisation. Tillsam-

mans belyser inriktningarna att meningen har flera källor och beröringspunkter. Den 

vida spridningen på årtal av teoriernas publicering visar en förändring gällande värde-

ringar i hur man ser på den religiösa människan och vad som anses ge mening hos 

sakrala platser. Studiens resultat visar att mening inte är något konkret och det kan för-

stås utifrån olika perspektiv.  
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Inledning 
 

Heliga platser finns runt om oss, i olika skepnader för olika kulturer och religioner. För en 

person kan en helig plats vara en kyrka, för den andre är det ett berg. De återfinns i olika for-

mer för olika religioner och kulturer. Vissa platser vallfärdas människor till, som Kaba i 

Mecka. Andra är istället närvarande i vardagen, som ett altare i hemmet. Vid heliga platser 

finns den absoluta sanningen närvarande, osynlig för vissa och för andra synlig genom sym-

boler laddade med mening. De är upphöjda och har en transcendent skillnad från andra seku-

lära platser. En viss mening finns inbäddad i platsernas existens för de människor som anser 

dem heliga. Den här studien ämnar behandla heliga platsers betydelser och mening för reli-

giösa människor.	

Platserna och dess mening har länge fascinerat mig, särskilt efter att ha besökt Tempel-

berget i Jerusalem som blivit drabbat av otaliga konflikter och stridigheter på grund av dess 

betydelse för både judar och muslimer. Meningsaspekten har inte behandlats i politiskt sam-

manhang kring konflikter vid Tempelberget i modern tid.1 I en sekulär zon verkar menings-

perspektivet skjutas undan, och jag vill med studien därför belysa meningsperspektivet. 	

Vid ett besök på en konstinstallation av konstnären James Turrell som visade hur olika 

ljus påverkade perception och förnimmelser, kom jag meningsaspekten ett steg närmre. Ljus 

och olika färgsättningar skapade synvillor och en känsla av något större. Det gav en förståelse 

och uppfattning av hur olika platser kan kännas, särskilt de med heliga egenskaper.  

 Olika vetenskaper och inriktningar har tagit fram ett flertal teorier om hur man kan se 

betydelsen som finns inbäddad i heliga platser. I den här studien kommer en del av dessa teo-

rier att presenteras för att skapa en bredare förståelse av meningsperspektivet.	  

																																																													

1	Hassner (2003) To Halve and to Hold, Conflicts over Sacred Space and the Problem of Indivisibility	
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Syfte och Frågeställningar 
	

Uppsatsen ämnar att belysa heliga platsers betydelse för människor. Syftet är att skapa förstå-

else för platsernas betydelse för religiösa människor och genom det också förstå platsernas 

vikt i människors liv. Genom att presentera olika utvalda teorier kring ämnet och analysera 

dem skapas en översikt av meningsperspektivet. Tanken är att skapa en grund som vid senare 

studier kan utvecklas och fördjupas på individnivå. De olika teoriernas infallsvinklar varierar 

och kan därför skapa en vidare förståelse. Vissa teorier kanske ter sig bättre lämpade att an-

vända än andra, trots att de andra är mer vedertagna. Syftet besvaras genom följande fråge-

ställningar; 

• Vilken mening har heliga platser enligt de utvalda teorierna?	

• Vilka likheter och skillnader finns mellan teorierna?	

Metod & Material 
 
Metoden som använts i studien är en kvalitativ litteraturöversikt med fokus på skrivandet av 

en kunskapsöversikt. Valet av metod grundas främst i att skapa en kunskapsbas som framtida 

studier kan grunda sig i och skapa en plattform där olika teorier från olika områden reds ut 

och förstås. En litteraturgenomgång är ämnad att presentera tidigare forskning kring det egna 

forskningsområdet så att samma forskning inte bedrivs igen.2 Kunskapsöversikten kommer 

användas för att besvara ovanstående frågeställningar, detta kan göras när materialet samlats 

in och sammanställts. Genom en kunskapsöversikt är det möjligt att öppna upp för framtida 

studier genom att kartlägga området och lokalisera luckor och brister.3	

 Arbetet inleddes med att en överblick på området gjordes genom en sökning på sökmo-

torn Google. Övergripande information rörande vanligt förekommande teorier och uppfatt-

ningar kring heliga platser och dess betydelse samlades in. Därifrån plockades nyckelord ut 

som kom att användas i databassökningar för att hitta material. Databaserna växlade men till 

störst användning kom Academic Search Elite, Psychinfo och Taylor & Francis Online. Med 

nyckelorden Sacred place, sacred space, meaning, holy places, attachment theory och place 

identity hittades flertalet vetenskapliga artiklar. Förutom artiklar har böcker enligt relevans 

lästs, de handlar främst om religionspsykologiska och religionshistoriska ämnen. Ytterligare 

sökningar gjordes efter genomgång av den första insamlingen för att få in mer material. 
																																																													

2 Bildtgård, Tielman-Lindberg (2008) : 4	
3 Bildtgård, Tielman-Lindberg (2008) : 9- 12	
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 Vid datainsamlingen valdes artiklar ut baserat på relevans till ämnet. Större delar av litte-

raturen är på engelska, även databassökningarna valdes att utföras på engelska. Det motiveras 

med en fördom om större utbud. Litteraturen består av sekundärdata, valet är tydligt enligt 

syfte och metod – att presentera tidigare forskning. Litteraturöversikt innebär stor mängd text 

och mycket gallring av irrelevant respektive relevant information. De artiklar som valts ut har 

passat frågeställningarnas tema.  Genom att tematiskt välja ut information ur artiklarna skapas 

det material som senare analyseras och jämförs med varandra utifrån frågeställningen.  

 I studien har jag främst använt litteratur som innehåller teorier om heliga platser och dess 

mening.  Två böcker av religionshistorikern Mircea Eliade har använts, The sacred and the 

Profane och Myten om den eviga återkomsten. Som en av de mest vedertagna författarna 

inom ämnet var det inga tvivel om att använda Eliade till studien. Något som framkom vid 

läsning av annan litteratur var att han ofta refereras till vilket motiverade valet att bruka hans 

teorier ytterligare. 

 Två artiklar av Shampa Mazumdar, lektor i sociologi, och Sanjoy Mazumdar, professor i 

bl.a. socialekologi, publicerade i olika volymer och upplagor av Journal of environmental 

psychology har använts, Religion and place attachment: a study of sacred places och Sacred 

space and Place attachment. Artikeln Sacred Space and the Mediating Roles of Architecture 

skriven av arkitekturprofessorn Thomas Barrie har använts som huvudkälla till en av teorierna 

som presenterats. Av Emma O’Donnell, fil.dr i komparativ teologi, har artikeln Theorising 

sacred place in Jerusalem: identity, yearning, and the invention of tradition, använts. Även 

den som källa till ett av teoridelens kapitel. Samtlig litteratur har valts ut som erkänd litteratur, 

”peer reviewed”. De har alla också en särskild relevans till uppsatsens ämne, om än olika in-

fallsvinklar till det, vilket är ett medvetet val för en större bredd på arbetet.  

Avgränsningar 
	

De avgränsningar som gjorts fokuserar främst på urvalet av litteratur, det har huvudsakligen 

handlat om urval på textrelevans samt att artiklarna är godkända, peer reviewed. Annan av-

gränsning är just valet av metod, att göra en kunskapsöversikt snarare än en empirisk under-

sökning. Valet motiveras av att göra en empirisk studie kring området vid framtida studier, 

vid vilken en kunskapsredovisning ligger till grund. På grund av ett stort utbud av litteratur 

gällande helighet och mening har avgränsningar gjorts på just den litteratur som valdes ut. 

Den motiveras med att de fyra teorierna som valts ut ger en informationsmättnad och handlar 

specifikt om mening vid heliga platser och inte generellt om mening. De skiljer sig nå-
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gorlunda från varandra och belyser olika faktorer som ligger i linje med uppsatsens syfte. Jag 

ansåg att de valda teorierna var intressanta att jämföra och analysera med varandra, just för att 

de belyser olika faktorer som visar hur mångfacetterat meningsbegreppet kring heliga platser 

är. Därför skapar de utvalda teorierna tillsammans en bred kunskapsbas och förståelse till me-

ningsbegreppet gällande heliga platser.  

 En stor mängd litteratur lästes innan det bestämdes vilka teorier som passade studiens 

syfte och frågeställning. Mycket valdes bort på grund av att jag ansåg att den var för generali-

serande eller nischad kring särskilda heliga platser etc., något jag ville undvika i min under-

sökning. Även artiklar som berörde andra aspekter av mening än den som rör just heliga plat-

ser valdes bort.  

 Mycket litteratur i allmänhet gällande heliga platser tillämpar Eliades teori. Främst ge-

nom att belysa vad heliga platser är. Även en del av artiklarna som används i den här studien 

refererar till Eliade, bland annat de två artiklarna skrivna av Mazumdar och Mazumdar. På 

grund av att jag själv också valt att skriva om Eliade i ett kapitel, och för att artiklarnas egna 

teorier och slutsatser skiljer sig från Eliades, har jag valt att inte uppmärksamma detta vidare 

än att belysa att Eliades teorier är vedertagna. 

Begrepp 
	

Hierofani - Manifestation av det heliga i form av ett objekt, varierar beroende på kultur och 

religion. Kan vara i form av träd, instrument etc. Ett sådant objekt är inte ett vanligt objekt 

utan ett upphöjt, anses ha helig karaktär. Vittnar om en verklighet bortom den profana.4	

Homo religiosus – Den arkaiska religiösa människan, av manligt kön, enligt Eliade. Homo 

religiosus strävar efter det heliga och kan inte leva utan det. Gör markanta skillnader på det 

profana, det tomma och det sakrala, det värdefulla. Fått kritik av b.la. antropologer som inte 

tycks hitta belägg för att Eliades beskrivning av homo religiosus ska ha existerat.5	

Axis mundi – världsaxeln, världen och universums mitt, där världen ska ha skapats. En punkt 

som når himlen, underjorden och jorden och binder de tre samman. Är ofta i form av kosmiskt 

berg, kosmiskt träd eller kosmisk pelare men kan också vara heliga städer och tempel bland 

annat.6	

																																																													

4 Eliade, Lawrence (2005) 	
5 Alles (2005)	
6 Sullivan (2005)	
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Kosmogoni – Skapelsen av universum och vårt kosmos enligt myter. Förklarar ofta varför 

skapelsen skedde och hur det gick till. De innehåller vanligtvis berättelser om gu-

dom/gudomar som rådde och existerade innan världen skapats.7	

Disposition 

Efter inledande kapitel följer uppsatsens andra del där den undersökta litteraturens teorier tas 

upp och behandlas. Därefter följer uppsatsens tredje del där de ovanstående teorierna jämförs 

och analyseras med varandra. Uppsatsens fjärde och avslutande del omfattar en diskussion 

och slutsats.  

	  

																																																													

7 Long (2005)	
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Teori 

Homo religiosus och världsaxeln 
 
Mircea Eliade, religionshistoriker och fenomenolog, ansåg enligt Geels och Wikström, att re-

ligion måste förstås som ett fenomen, vad det är och innebär, snarare än ur psykologiska eller 

sociologiska termer. Religion och helighet tillhör homo religiosus, den religiösa människan av 

manligt kön.8 I studien kommer Homo Religiosus att refereras till med ett manligt pronomen. 

 Det är en arkaisk människa för vem religion genomsyrar alla aspekter i livet, inget är så 

viktigt som religionen då den ger mening, verklighet och förklarar alla existentiella frågor. 

Med anledning för religionens funktioner för homo religiosus har han enligt Geels och Wik-

ströms tolkningar av Eliade, ett starkt behov av att vara nära det heliga.9 Heliga platser är 

därmed de enda sanna och riktigt verkliga platserna, där världen och existensen förstås. De är 

upphöjda och existentiellt betydelsefulla gentemot andra platser för homo religiosus.10 Ett hot 

eller attack mot en helig plats blir ett hot mot heligheten som finns sammanlänkad med plat-

sen, och därför också ett hot mot den religiösa människans verklighet.11	Profana platser i en 

profan livsåskådning kan också ha särskilda betydelser och vara upphöjda, oftast på grund av 

att de satt spår i personens liv, en födelseort exempelvis. Dessa platser är dock homogena, det 

finns ingen rymd utöver eller inom dem.12 Heliga platser innehåller hierofanier, ting eller ob-

jekt som låter människan möta det heliga, altaret i en kyrka exempelvis. På grund av den he-

liga manifestationen i tingen är de i särklass viktiga för den religiösa människan, hävdar Geels 

och Wikström i sin tolkning av Eliade.13 Hierofanier i den profana kontexten uppträder som 

alldagliga objekt, dess helighet går bara att uppfattas av religiösa.14 	

Den himmelska sfären möter den jordliga vid axis mundi vilket skapar en portal för båda 

sidor att nå varandra. Gudarna kan vara närvarande på platsen och den religiösa människan 

kan möta dem, platserna är därför heliga. Representationer av axis mundi, bl.a. tempel, hus 

och städer, är även de heliga platser och har heligheten närvarande. Homo religiosus oriente-

rar sig enligt Eliade till heliga platser och axis mundi. Sistnämnda främst eftersom jorden en-

ligt homo religiosus ska ha skapats där, det är jordens mittpunkt.15 Utan heligheten och den 

																																																													

8 Geels, Wikström (1999) : 382-386 
9 Geels, Wikström (1999) : 382-386	
10 Eliade (1959) : 20-22	
11 Eliade (1959) : 47	
12 Eliade (1959) : 25	
13 Geels, Wikström (1999) : 384-385	
14 Eliade (1959) : 11-12	
15 Eliade (1959) : 36-43	
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religiösa sfären saknar den religiösa människan sin mening, en profan värld är för honom utan 

värdering och betydelse. Hemmen är därför ofta utformade som replikor av gudarnas boning-

ar, templen.16 Hus och städer blir sedermera också verkliga när de befinner sig i närheten av 

världens mittpunkt.17 Vissa heliga platser är av större vikt än andra. De byggda som kopior av 

himmelska tempel och boplatser åt gudarna tenderar att vara viktigast för den religiösa männi-

skan. Kopiorna fungerar som gudarnas boplats på jorden. Tempel är en typ av axis mundi, de 

har en förbindelse med himlen.18 Enligt traditionen blir jorden skapad vid denna punkt, det 

judiska templet som stod i Jerusalem anses vara platsen där gud skapade Adam exempelvis.19 	

I den heliga platsen kan den religiösa människan vistas i den religiösa sfären, verklighet-

en. Där finns en kontinuitet som inte finns utanför platsen. Han kan röra sig i två sfärer, den 

profana utanför den heliga platsen och i den heliga sfären, i och runt heliga platser. Tröskeln 

skiljer de två sfärerna åt.20 Tröskeln, den kosmiska symbolen för de två sfärerna är en synlig 

symbol för homo religiosus, den visar och påminner honom om heligheten. Likaså ser han 

huset, templet och kroppen, olika kosmos vi rör oss i, symboler för passagen mellan olika va-

randen och kommunikation med högre instanser, gudomligheterna. Öppningarna uppåt i dessa 

kosmos gör kommunikationen möjlig.21 När heliga platser byggs måste de först skapas, ge-

nom att ritualisera skapelsen och kosmogonin utförd av gudarna. Skapelsen sker igen med 

platsen som symbol för världen.22 Runt områden där människan finns, finns periferin som är 

obebodd och fylld av kaos. Det kaoset som fanns innan skapelsen. Därför är det av vikt att 

föra in platsen i kosmogonin när den besitts, så att kaoset försvinner och ordning skapas, värl-

den skapas.23 Platsskapande är ett beteende som Eliade hävdar är särskilt för homo religiosus, 

de måste göra det för att platsen ska bli deras. När man genom ritualen återger skapelsen på 

en helig plats skapas ett mikrokosmos.24	

  

																																																													

16 Eliade (1959) : 64-65	
17 Eliade (2002) : 14	
18 Eliade (1959) : 39-59	
19 Eliade (2002) : 24	
20 Eliade (1959) : 25	
21 Eliade (1959) : 170-181	
22 Eliade (2002) : 79-80	
23 Eliade (2002) : 17	
24 Eliade (1959) : 30-32	
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Plats som del av identitet och anknytningspunkt.  
 

Platsanknytning eller platshängivenhet gällande religiösa byggnader och platser handlar 

främst om hur religion och dess platser påverkar identiteter hos religiösa människor och däref-

ter också dess liv enligt Mazumdar och Mazumdar.25 Platser påverkar identitet genom att vara 

starka faktorer i människors liv som lämnar avtryck och präglar oss. Särskilt viktiga blir plat-

ser vi har stark anknytning till eller platser som varit närvarande under viktiga delar av livet, 

exempelvis barndomshem och födelseort. Banden till dessa platser skapar en trygghet och 

identitet för individen och för samhället. Samhällets normer i sin tur styr hur man ser på och 

använder platser på ett individuellt och samhälleligt plan. Normerna påverkar platsidentiteten 

och ger oss tillsammans med platsen attityder, värderingar och beteenden.26 	

En sekulär plats börjar rota sig i en persons identitet vid ett barns socialisation. Vid den 

processen fungerar platser och objekt som influenser som kommer att påverka personen och 

finnas med hen för resten av livet. Som delar av identiteten länkar de samman olika stadier 

och epoker av livet och påminner personen om det vid konfrontation med platsen. Samhällets 

normsystem och kulturella värderingar bidrar till individens symboliska band till platser, som 

en del av en grupp eller ett samhälle.27 Heliga platsers mening och betydelse för religiösa 

människor är även dem sprungna ur socialisationen då den troende i tidig ålder tar del av sina 

signifikanta andras religioner. Därefter följer inflytandet av samhällets och eller gruppens 

värderingar. Även objekt eller platser laddade med symbolik och mening kan fungera som 

företrädare för värderingar att internalisera. I socialisationsprocessen följer inlärningen av re-

ligion och tradition, då barnet bland annat tar del av den heliga platsen via signifikanta andras 

berättelser, traditionens berättelser och genom symboler, bön och ritual. Heliga platser agerar 

som arenor och knutpunkter för religionen, där de troende människorna kan uppleva sin relig-

ion, leva ut den samt möta medtroende och religiösa signifikanta andra.28 	

Den religiösa traditionen spelar en viktig roll i hur individer och samhällen uppfattar he-

liga platser, eftersom platsen inhyser meningsladdade berättelser kring den. Där förtäljs relig-

ionens syn på platsen, berättelser kring vad som skett på platsen, varför den är helig och på så 

sätt, varför den ger mening. Upprepat deltagande av berättelserna och myterna stärker platser-

nas särställning och dess signifikans hos den troende och håller platserna levande. Även de 

																																																													

25 Mazumdar & Mazumdar (2004) : 385	
26 Mazumdar & Mazumdar (1993) : 231	
27 Mazumdar & Mazumdar (1993) : 232	
28 Mazumdar & Mazumdar (2004) : 386-390	
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som inte längre existerar fysiskt blir levandegjorda i sinnet och på det psykiska planet.29 Ritu-

aler fungerar även dem som livhankar för platserna. Genom dem kan religionen utövas och 

människan kan genom sig själv påminnas om traditionens olika händelser och aspekter. En 

kristen lever och lär till stora delar religionen i kyrkor, hinduer å andra sidan gör det i hemmet 

som genom ritualer blir renat och helgat. Olika platser är av olika vikt i olika religioner och 

traditioner beroende på vart religionen utövas och upplevs. Platserna hålls heliga för att hålla 

den religiösa identiteten levande.30 Platsritualer uppmärksammar särskilt just platserna och 

bekräftar dess helighet, när de utförs blir de en del av utövarens identitet och platserna får 

större signifikans. Utövaren behöver inte befinna sig i anslutning till platserna vid ritualerna, 

avlägsna platser kommer genom ritualen närmre och icke-existerande platser får existens.31 	

Ett fysiskt besök av platserna är framför allt viktig i platsers betydelse för individen och 

hens identitet. Traditionens berättelser om heliga platser samt besöket och ritualerna vid dem 

bidrar till att heliga platser blir delar av identiteten. I religioner där pilgrimsfärder är obligato-

riska är anknytning till heliga platser starkare än i andra religioner eftersom de då utgör en 

central del i religiositeten och i tron.32 Återkommande besök vid en plats stärker meningen 

och banden till den ytterligare eftersom besökaren genom det lär känna platsen väl och kan 

minnas den genom egna erfarenheter. Platsen har då rotat sig i identiteten.33  

Besökets särskilda egenskaper är att platsen besöks på ett fysiskt plan och kan sedermera 

också uppfattas därefter. Platsens lukt, rymd, atmosfär, ljus och ljud tas in av personens sin-

nen. Arkitektur och symboler återspeglar helighet och betydelse, även den gällande religion-

ens värderingar och läror. Vid ett besök får den troende då ta del av både den religiösa läran 

men också platsens helighet och heligheten själv genom symbolerna. Den särskilda stämning-

en som skapas på platserna via symboler och arkitektur gör att besökaren upplever att hen be-

finner sig i en annan sfär. Platserna kan även vara konstruerade för att olika ändamål ska till-

godoses beroende på vilken religion de tillhör. För traditioner där gemensam bön utförs är det 

viktigt att de heliga platserna tillhandahåller utrymme för en större grupp människor. Kollek-

tivet som tillsammans utövar sin religiositet stärker platsanknytningen och heligheten. Städer 

likt platser kan ha religiös och helig närvaro, förändrad atmosfär. De är identitetsskapande på 

																																																													

29 Mazumdar & Mazumdar (2004) : 392	
30 Mazumdar & Mazumdar (1993) : 239	
31 Mazumdar & Mazumdar (2004) : 390	
32 Mazumdar & Mazumdar (2004) : 393	
33 Mazumdar & Mazumdar (1993) : 238	
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samma sätt som heliga platser för religiösa människor, dess fysiska, historiska och symboliska 

kvalitéer knyter människor dit i koppling till deras religioner.34   

Kommunikativ arkitektur 
 
Arkitektur är enligt Thomas Barrie ett kommunikationsmedel där agendor och innehåll kan 

förmedlas till besökaren. Heliga platser förmedlar exempelvis en känsla av andlighet och äm-

nar påverka sin besökare. Utanpå kommunicerar byggnaden med vart den är placerad och 

med symboler som kan påvisa sociokulturella och socioekonomiska förhållanden, inuti kom-

municeras ett budskap. Med olika medel kan rum skapa känslor via symboler eller fenomen 

som påverkar sinnena, som ljus och ljud. Det uppfattas och påverkar människor och besvaras 

med olika respons beroende på personernas perception. Olika symboler genererar olika käns-

lor och reaktioner hos besökare, de kan därför fungera som kommunikatörer av särskilda än-

damål.35 Barrie visar exempel ur Cathedral of Christ in light i Kalifornien, USA, en modern 

katedral som stod klar år 2008. Trots sin moderna arkitektur finns mycket symbolik ur den 

kristna traditionen inbäddad i byggnaden. På marken utanför entrédörren exempelvis står bi-

belcitatet ”I am the door: whoever enters by me will be saved ”, för att belysa skiftet mellan 

profan och helig plats vid tröskeln. Inslag i byggnadens formgivning har även det kristen 

symbolik med många delar mandelformade, vesica piscis, vilket är en vanligt förekommande 

kristen symbol. Mittgången i det stora kyrkorummet leder upp till en stor mandelformad vägg 

med en bild på Jesus, genom vilket ljus utifrån strömmar och skapar illusionen av att han svä-

var över kyrkorummet.36	

Förmedling av positiva och negativa budskap inom arkitektur fungerar på samma sätt 

som förmedling av symbolik, arkitektur kan därför användas som medel av politiska och soci-

ala makter med olika anspråk. Heliga platser är i regel positivt laddade. Budskapet på dessa 

platser blir verkliga genom ritualen. Där nås en inbäddad mening som inte tillhandahålls på 

profana platser. Det symboliska innehållet i heliga platser förstärks av den religiösa tradition-

en och ger svar på existentiella frågor. Tillsammans ger traditionen och platsen människor en 

plattform att kopplas ihop med gudomligheten på. Barrie menar att den heliga meningen som 

platserna har genereras av ritualer som sker på platserna, ritualerna och handlingarna verklig-

gör traditionen. De skapar också insikter och svar på existentiella problem för en individ eller 

																																																													

34 Mazumdar & Mazumdar (2004) : 387-393	
35 Barrie (2012) : 84-85	
36 Barrie (2012) : 87-90	
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ett kollektiv vid utföranden. Platsen i sig är alltså inte meningsskapande, det är snarare vad 

platsen används till som genererar mening. Under en ritual skapas en speciell stämning, en 

zon bortom tid och rum där heligheten finns närvarande. Platsen för utförandet påverkar ut-

komsten av ritualens mening och är därför viktig. Ett heligt rum är laddat med den religiösa 

traditionen, dess gudomlighet finns närvarande vilket gör ritualen mer intensiv. Ritualen i sin 

tur intensifierar den upplevda känslan av gudomlig närvaro och platsen får en stark mening.37	

Behov av plats  

 
Emma O’Donnell menar att heliga platser är konstruktioner skapade av människan, så är 

också dess mening. Den skapas genom den enskilde individen och dess samhälles relation till 

platsen. Minnen som finns där, föreställningar om platsen om man fysiskt inte varit där och 

att fysiskt kunna vara på platsen. Ofta kan platserna också knytas ihop till individen och kol-

lektivets kulturer och bakgrunder, de knyts dock främst ihop av den religiösa traditionen ge-

nom symbolspråk och berättelser. Hur det heliga på platsen uppfattas bestäms och utgörs av 

den religiösa traditionen, men blir verklig genom individen och samhället.38	

	 Uppfattningen av heliga platser är subjektiv, den relateras till den egna identiteten i form 

av individens minnen och erfarenheter. I relationen mellan plats och individ skapas mening 

som reflekterar längtan och ideal som finns hos gruppen som anser platsen helig.39 Varje in-

divids prägling och användning av platsen stärker dess betydelse, både på individuellt och 

kollektivt plan. På grund av känslor av behov och begär hos religiösa människor att ha en 

konkret plats som tillhör deras religion skapas de heliga platserna. Dit människor kan gå och 

ta del av traditionen på ett nytt plan, vilket fördjupar meningen ytterligare. I det går det att se 

hur platserna är produkter av människan, precis som religionen är. De är skapta för männi-

skan, av människan med ett speciellt syfte. Som delar av kultur och samhälle blir de heliga 

platserna ofta laddade med rådande klimat i kulturen eller samhället de är verksamma för. På 

så sätt kan de vittna om dessa samhällens olika önskningar och mål gällande politik, historia, 

samhälle etc.40	

																																																													

37 Barrie (2012) : 80-85	
38 O’Donnell (2017) : 2	
39 O’Donnell (2017) : 2	
40 O’Donnell (2017) : 7-8	
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Analys 

Mening enligt Eliade 
 
Utifrån förstnämnda teori uppfattas meningen i heliga platser endast av homo religiosus och 

kan förstås genom hans behov av mening, kontinuitet och verklighet, något som bara religion 

kan förmedla.41 Eftersom homo religiosus definieras vara av manligt kön refereras det till ho-

nom ur ett manligt perspektiv i studien.42 	

 Starkast blir känslorna av mening, kontinuitet och verklighet i religiösa rum som vittnar 

om att heligheten finns och är verklig. Indikationer på att platsen är helig ges dels genom hie-

rofanier som vittnar om helig närvaro, även genom att platsen är en axis mundi eller en repre-

sentation av axis mundi.43 För att förstå meningen i Eliades teori bör homo religiosus förstås, 

eftersom det är han som kan uppfatta det heliga och finna mening i det. En tolkning av Geels 

och Wikström gällande Eliades meningsbegrepp är att det endast är homo religiosus som kan 

uppfatta mening.44 Den sekulära människan, homo religiosus motsats, är inte förmögen till att 

varken se eller uppfatta	den heliga närvaron vid axis mundi och hierofanierna. Jag tolkar att 

just homo religiosus, och inte den sekulära människan är förmögen att se det heliga, kan ha att 

göra med att den sekulära människan inte vet vad hen ska leta efter, eftersom hen inte har 

samma kunskap som homo religiosus gällande religionens språk och symboler. Den religiösa 

människan kan se och förstå religionens symboler och budskap och därmed också se mening-

en.	

	 Att befinna sig i närhet av eller att vara i kontakt med det heliga skapar mening för homo 

religiosus eftersom han utan helighetens kontext inte känner något värde eller verklighet. Me-

ningen heliga platser ger för de människorna innebär allt för honom, platserna är bevis på att 

livet är verkligt och att deras största tro är verklig eftersom gudarna finns närvarande.45 Homo 

religiosus liv går ut på att vara i och nära religionen och heligheten. Helighet kan alltså förstås 

vara det viktigaste i homo religiosus liv och därför skapas en stark mening när han får vara i 

dess närhet.	

 Eliades teori ger sparsam information gällande vem homo religiosus är. Det som utges är 

att det är en människa med arkaiska kopplingar av manligt kön som finner att verklighet och 

mening ges genom religion och det heliga, därför har han ett starkt behov av att vara nära det 

																																																													

41 Geels, Wikström (1999) : 382-386	
42 Alles (2005)	
43 Eliade (1959) : 36-42	
44 Geels, Wikström (1999) : 384-385	
45 Eliade (1959) : 25	
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heliga. Med de vaga beskrivningarna tolkar jag det vara svårt att sätta in homo religiosus i en 

nutida kontext eftersom beskrivningarna inte är synonyma med dagens religiösa människa. 

Gällande definitionen av att den religiösa människan är en man, de arkaiska aspekterna av ho-

nom och behovet av ett liv nära det heliga är det i min tolkning svårt att känna igen homo re-

ligiosus i dagens samhälle. Nutida diskussioner om människan har en mer könsneutral inrikt-

ning vilket utesluter mansperspektivet. Den sakrala och profana tillvaron verkar idag flyta 

samman mer än vad det enligt Eliades teori gör, vilket jag utläser skapar en verklighetskänsla 

för den religiösa människan även i det profana rummet. Enligt teorin är dock även profana 

platser meningsgenererande, däremot inte på samma sätt som sakrala platser eftersom de sak-

nar djupet av verklighet.46 	

Mening enligt Mazumdar och Mazumdar 
 
Mazumdar och Mazumdars teori skiljer sig något från Eliades, trots att de hämtat inspiration 

från honom i sin definition av heliga platser. Där Eliade fokuserar på en viss typ av människa 

för vem heliga platser är omåttligt betydelsefulla på grund av den heliga närvaron, menar Ma-

zumdar och Mazumdar snarare att meningen kommer genom socialisation och uppväxt. Det är 

enligt dem inte något medfött utan något man lär sig genom att ta efter värderingar och bete-

enden från signifikanta andra och samhället man växer upp i. I en kontext där socialisation 

innehåller en religiös tradition blir heliga platser en del av identiteten och en relation till plat-

sen skapas, oavsett om personen besökt den eller inte.47 Till skillnad från Eliade talar teorin 

om platshängivelse inte om en viss typ av människa. Den troende människan i Mazumdar och 

Mazumdars teori blir snarare fostrad i en kontext där tro och religion är närvarande. Personen 

i fråga kan på så vis bli en del av den religiösa kontexten. 	

Enligt hängivelse-teorin, blir heliga platser en viktig del av livet om religion är en central 

faktor för en individ, eftersom hen då kan förstå att heligheten där finns närvarande.48 Den 

heliga platsen vittnar om att det man tror på är sant och påminner om traditionen vilket i sin 

tur ger platsen en viktig betydelse. Platsminne och relation till plats stärker banden till den 

ytterligare och meningen blir djupare rotad. Gällande heliga platser skriver Mazumdar och 

Mazumdar att minnen inte behöver komma från en själv, utan kan komma från individens 

minnen från traditionens berättelser.49 Relationen till traditionen och dess personer blir som en 

																																																													

46 Eliade (1959) : 25	
47 Mazumdar & Mazumdar (2004) : 386-390	
48 Mazumdar & Mazumdar (2004) : 392	
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egen relation och något individen själv kan relatera till, och får genom det traditionens relat-

ion till platserna på köpet. Meningen hålls levande genom ritualer, besök på platsen och upp-

repning av traditionen. Platsen vittnar om traditionen och vise versa, när det är en del av iden-

titeten för en person kan hen känna hängivelse till platsen.50  Meningen skapas alltså genom 

att platsen och traditionen blir en del av en persons identitet. 	

Utifrån hängivelseteorin uppfattar jag även att religion skulle kunna vara en del av socia-

lisationen utan att individen blir religiös, men att religion ändå är en del av individens identi-

tet. Likaså skulle en person vars socialisation inte har särskilt stora religiösa inslag, ändå 

kunna bli religiös senare i livet. Kanske beror det på att en uppväxt i ett pluralistiskt samhälle 

ger medel för att förstå olika meningssystem som gör att en senare i livet kan utforska nya 

perspektiv och livsåskådningar. Enligt teorin vore det eventuellt också möjligt för en person 

som socialiserats religiöst, tagit del av religionens förhållande till plats och skapat platsmin-

nen att finna mening i heliga platser trots att hen inte är religiös. Platsen är ändå en del av 

identiteten och personens band till den kan skapa mening som knyter personen till sin bak-

grund och kultur, och vittnar om dem snarare än om guds existens.	

Mening enligt Barrie 
 
Inte helt olikt från Mazumdar och Mazumdar menar Barrie att religionen blir levande genom 

ritualer, vilka låter deltagaren leva ut sin tradition och tro. Platsers mening tolkar jag ur Bar-

ries teori, kommer från en blandning av kontext, arkitektur och religionsutövande. Ritualens 

påverkan och effekt är beroende av på vilken plats och i vilken kontext ritualen utförs i. Som 

starkast är den i ett rum vars symboler talar samma språk som ritualen och som vittnar om att 

tron bakom ritualen är sann. Heliga platser är enligt Barrie en sådan plats och i kombinationen 

av arkitekturens egenskap att göra traditionen närvarande, skapas en mening när ritualen för-

verkligar tron.51 	

Platsen i sig är inte meningsladdad utan blir det genom aktiva besökare, så att betydelsen 

uppstår i mötet med symbolerna som vittnar om guds närvaro och verklighet.52 Just det som 

gör heliga platser till meningsgenererande religiösa platser tolkar jag Barrie tycka, eftersom 

religionen och traditionen gör sig starkast synlig och påtaglig där genom symboler. Symbo-

lerna kommunicerar med den troende besökaren och bekräftar tron liksom besvarar existenti-

ella frågor. Meningen kommer genom platsens kommunikativa förmåga i kombination med 
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besökare som tolkar symbolerna och nyttjar platsen i enlighet med symbolernas budskap. Om 

den kommunikativa arkitekturen och dess symboler är meningsgenererande eller inte, utläser 

jag ur teorin att en person som kan tyda budskapen även kan uppfatta meningen oavsett om 

hen är religiöst troende eller inte. I sådana fall kan en person som endast studerat religion, el-

ler någon som är religiöst socialiserad men inte troende förstå, uppfatta och se meningen. 

Utan att tro på gud kan en förstå symbolspråket, traditionerna och ritualers verkan. 

Mening enligt O’Donnell 
 
O’Donnell för en liknande diskussion som Barrie gällande att gå till en plats med en religiös 

kontext och uppleva och leva ut traditionen. Hon belyser meningsaspekten utifrån ett behov 

och begär hos religiösa individer och grupper att ha en plattform, där religionen kan utövas 

och upplevas. Platserna får stark mening genom att de ger den religiösa traditionen en kon-

text. På platsen får också traditionen större mening eftersom den får ett sammanhang.53 Jag 

tolkar att meningen mellan helig plats och person enligt O’Donnells teori blir starkare även 

genom att traditionen inte kunnat upplevas på samma sätt på en profan plats och därför blir 

den heliga platsen extra viktig. Utan den blir inte den religiösa upplevelsen densamma.  

O’Donnell hävdar också att heliga platser ofta blir stora delar av människors identiteter ef-

tersom de är delar av det kulturella och religiösa livet. Traditionen besvarar existentiella pro-

blem och blir en viktig del av identiteten för en grupp eller en individ. Platserna i sin tur upp-

fattas subjektivt genom perception, minnen och erfarenheter hos individer och kopplar sam-

man individ och plats så att platsen blir en del av identiteten.54 Meningen skapas enligt 

O’Donnell omedvetet hos personer där religion är en del av deras identitet och kultur. Det 

väcker ett behov av en plats tillägnad religionen och traditionen där de kan utövas, upplevas 

och få en kontext. När en sådan plats skapas eller upptäcks stillas begäret och mening skapas, 

av människan.55	

Min tolkning av teorin följer att en sekulär och en religiös person skulle ha olika kopp-

lingar till heliga platser identitetsmässigt, eftersom platsen utgör en del av och vittnar om den 

religiösa personens tro och meningssystem. För hen som är sekulär å andra sidan kan det vara 

en byggnad som kopplas ihop med skolavslutning eller liknande, eftersom platsen inte vittnar 

om något särskilt i hens meningssystem. Platsen och dess mening skapas efter ett begär från 
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den religiösa identiteten, att få ett forum för sin religion. På grund av det blir platsen betydel-

sefull. 	

Jämförande perspektiv 
 
De genomgångna teorierna skiljer sig åt på vissa punkter samtidigt som de på andra punkter 

belyser och berör samma teman. Av de ovanstående teorierna kom Eliades först vilket kan 

märkas i hur andra hämtar inspiration ur hans teori och begreppsapparat. Mazumdar, Barries 

och O’Donnells teorier belyser fenomenet religion, och att meningen inom de heliga platserna 

är något särskilt för den troende religiösa människan. Diskussionen de för angående detta skil-

jer sig från Eliade då de andra teorierna inte talar om homo religiosus. Snarare för de fram 

argument om den religiösa människan som vem som helst som har en tro och religiös tillhö-

righet. 

Identitet och verklighet 
 

Inbäddat i framför allt Mazumdar och Mazumdars teori finns en förståelse för att en religiös 

person dras till den religiösa kontexten, och vill vara i närheten av den för att det är en del av 

personens identitet, och där finns en trygghet. Skillnaderna kan verka hårfina mellan homo 

religiosus och den troende i hängivelseteorin. Olikheten ligger i hur författarna uppfattar 

människan som uppfattar platsernas mening. I detta lägger Eliade inte någon vikt i sociolo-

giska förklaringar eftersom han väljer att belysa religionens fenomen. Homo religiosus pre-

senteras som en särskild typ av människa, en motsats till den sekulära människan. Homo reli-

giosus hittar inget värde eller verklighet utan att vara i närheten av en religiös kontext. Ma-

zumdar och Mazumdars skildring av den religiöse är att hen växer upp i en kontext av religion 

vilket för in religionen i personernas meningssystem och identiteter. Teorin fokuserar mer på 

sociologiska aspekter snarare än på fenomenologiska, religiositet är något man kan bli presen-

terad till och välja.  

 Gällande heliga platser i ovanstående analys av homo religiosus och de båda Mazumdars 

religiösa människa hävdar Eliade att endast helighet ger mening och verklighet. I Mazumdar 

och Mazumdars teori däremot kan det tolkas att även andra platser och kontexter kan ge me-

ning åt en religiös människa, bara det är något som tilltalar personens identitet. Barrie och 

O’Donnell skildrar inte heller en troende person eller meningsperspektivet på samma sätt som 

Eliade. Barrie skriver om att meningen finns för hen som kan tyda symbolspråket som talar 

om platsens kontext och vad som särskiljer platsen från andra. Tydning och tolkning av sym-
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boler kommer från besökarens perception, som i sin tur är beroende av personens förförstå-

else. Förförståelsen kan tolkas komma från uppväxt och socialisation, vilket knyter samman 

Barrie till Mazumdar och Mazumdars teori. För den individ som är uppvuxen i en religiös 

kontext gör sig traditionen påmind genom platsens symboler och personen tolkar in platsen i 

traditionens kontext. För hen som kan se och tolka symbolerna som helig närvaro och en när-

varo av religiös tradition i samband med ritualens möjliggörande av deltagande, skapas den 

starka meningen. Behöver personen som får denna mening då nödvändigtvis vara religiös för 

att kunna tolka? Förslagsvis skulle enligt Barries teori också en person som är väl insatt i kris-

ten tradition och symbolspråk kunna uppfatta helighetens närvaro i en kyrka, utan att nödvän-

digtvis vara kristen eftersom personen är medveten om att man inom traditionen tror att helig-

heten finns där.  

Identitet och tolkning 
	

Barries teori går att applicera på Eliades angående homo religiosus, för att mer ingående för-

klara just vad det är som kommunicerar helighetens närvaro till homo religiosus. För den ty-

pen människa som religion genomsyrar alla aspekter av livet är tolkning av symboler enkelt. 

Eliade hävdar även att heligheten visas genom hierofanier men att de endast är synliga för 

homo religiosus. Sekulära personer kan alltså inte tyda objekten. Huruvida Barries förklaring 

till vad som utgör meningen på en helig plats går att applicera på Eliades teori är tveksam med 

tanke på att den ger en förklaring till religionens fenomen, vilket inte är i linje med Eliades 

uppfattning. Eventuellt skulle den deltagande faktorn via ritualen som Barrie skriver om också 

den ha en påverkan på meningen. Eftersom det sätter in den religiösa personen i en kontext av 

att få vara del i religionen och traditionen, likt Eliades tanke kring att skapa plats via ritual. I 

ritualen om platsskapande tar människan del av det man tror att gudarna en gång gjorde när de 

skapade världen.	O’Donnell talar inte heller om någon särskild typ av människa i sin teori, 

snarare talar hon likt Barrie om en person med religion som en del av identiteten, en religiös 

person. Meningen skapas ur begäret av en plats där religionen kan samlas, utövas och upple-

vas. Ett begär om en plats som vittnar om ens tro och besvarar existentiella frågor genom 

symboler som tolkas genom perception, och minnen till traditionen och platsen. Begäret skap-

ar en relation mellan troende och plats, vilket i sin tur skapar mening. 	

	 Vid en snabb anblick kan Barries och de båda Mazumdars teorier vara förenliga med 

O’Donnells. Det handlar om relation mellan individ och plats, tolkning av symboler och plats 

för tradition och ritual. Har en helig plats och religion haft en del i en individs socialisation 
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har heliga platser med stor säkerhet enligt hängivelse-teorin blivit en del av personens identi-

tet. Besök av platsen som rotat sig och fått mening i ens identitet gör att mening stärks enligt 

både O’Donnells och de båda Mazumdars teorier, bland annat för att traditionen och helighet-

en finns närvarande, för att få träffa andra som delar samma tro och för att det finns ett behov 

för besöket. Genom socialisationen då religionen blir en del av en individs identitet lär sig 

personen religionens menings- och symbolsystem. Dessa påverkar i sin tur perception och 

uppfattning av symboler, platser och kontexter som påverkar hur en plats och dess symboler 

uppfattas när den besöks.  

Efterfrågan – utbud 
	

Allt som vittnar om helighet på platsen bekräftas ge mening enligt O’Donnell och stämmer 

överens med Barrie och de båda Mazumdars, trots deras olika infallsvinklar. I relation med 

Eliades teori kring meningen vid heliga platser är O’Donnell gångbar med tanke på homo re-

ligiosus behov och längtan till att vara i närheten av det heliga som finns i heliga platser. 

Huruvida meningen kommer från relationen mellan plats och individ eller grupp nämner inte 

Eliade, däremot lägger han stor vikt vid att förklara behovet homo religiosus har av helighet-

ens närvaro och heliga platser. Dessa teorier må hända fungera gällande behovet och längtan 

efter en plats. Heliga platser byggs vid axis mundi och som replikor av dessa. Dels för att ha 

en plats där portalen till den himmelska sfären finns, men också för att gudarna ska ha en 

boplats på jorden. Eliade menar också, att homo religiosus genom ritualer kan skapa verkliga 

platser av obebodd mark där kaos styr. Vid ritualen återskapar människan guds skapelse av 

jorden, den obebodda platsen blir då verklig och kaoset försvinner. Med tanke på homo reli-

giosus behov av verklighet och mening kan det tolkas in att det är styrt av ett begär. Även 

O’Donnell skriver om skapandet, men hävdar snarare att den religiösa delen av identiteten 

skapar ett behov av en plats för religionen. Efterfrågan skapar ett utbud och heliga platser 

byggs. Eliade nämner inte religion som en del av identiteten i det hänseendet. Å andra sidan 

kan jag tolka att homo religiosus har en religiös identitet, eftersom religionen genomsyrar allt 

för honom.  

 En beröringspunkt som skiljer teorierna åt är hur O’Donnell hävdar att den heliga platsen 

får en starkare mening när en person kan ta del av traditionen och uppleva den där. Jag tolkar 

snarare att Eliades teori handlar om möjligheten till att vara i anslutning till gudarna och att 

vara i en verklig kontext som skapar den starka meningen som platserna har. Ytterligare en 

skillnad på de olika texternas skildring av plats är hur Barrie och O’Donnell belyser platsernas 
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påverkan och laddning av rådande samhälle och kultur, vilket även Mazumdar och Mazum-

dars texters sociologiska vinkling kan tolkas göra. Dessa sociokulturella aspekter är inget Eli-

ade förklarar eller vidrör. 

Sammanfattning 
 
Analysen av teorierna kan sammanfattas med att meningen som heliga platser inhyser, bäst 

kan förstås genom att förstå människan bakom dem. De olika teoriernas synsätt belyser olika 

aspekter av människan och meningen vid heliga platser. Jämförande av samtliga teorier kan 

således dementera, bekräfta och komplettera för att få en djupare förståelse.	

  Enligt Eliade är platserna meningsfyllda för att det gudomliga och heliga finns närva-

rande. De som anser platserna vara meningsfyllda är homo religiosus, den arkaiska religiösa 

mannen. Platserna är också meningsfulla för dessa människor eftersom de har ett starkt behov 

av att vara i verkligheten, vilket endast genereras av gudar och ett religiöst kontext, och ett 

starkt behov av att vara nära gud/gudarna för att det där är verkligt. Den profana kontexten 

utanför de heliga platserna ger inte homo religiosus någon mening. 	

  Barrie menar att heliga platser är betydelsefulla för att de erbjuder en religiös kontext till 

troende där de kan utöva sina ritualer. Ritualerna blir extra starka när de utförs i ett rum fyllt 

av symboler som tillsammans med hela arkitekturen vittnar om tillhörande religions tradition, 

tro och gud. 	

	 Mazumdar och Mazumdar hävdar att platserna är meningsfulla på grund av att religiösa 

människor har en koppling till dem eftersom de är delar av människornas identiteter. Under 

socialisationen har den troende personen haft inflytande från olika håll som format hen till att 

bli religiös och få en uppfattning om heliga platser som hen sedermera knyter an till. Dels för 

att hen där kan utöva sin religion, för att gud finns närvarande, för att hens tradition finns när-

varande på platsen och för att personen har skapat egna minnen genom att tidigare ha varit där 

eller genom att ha tagit del av traditionens berättelser om platsen etc.	

 O’Donnell menar att meningen som heliga platser inhyser skapas i takt med att platsen 

skapas, efter ett begär av de religiösa människorna. Längtan skapar meningen. Platsen ger re-

ligionen en kontext i den fysiska världen, platsen blir sedermera en del av personens identitet 

och hens kollektiva liv. Platsen vittnar om att ens tro är verklig vilket det i sig också genererar 

mening.  

Majoriteten av teorierna ser människan som en individ vars identitet är religiös. Indivi-

den blir formad via socialisation då hen blir invigd i den religiösa kontexten, lär sig symbol-
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språk och meningssystem. Vilket i sin tur påverkar ens relation till platser tillhörande ens 

egen religion. Den religiösa traditionens koppling till heliga platser påverkar individen så till 

vida att hen också får en relation till dessa och känner ett behov av att vara nära dem eller be-

söka dem. Platserna blir också en knutpunkt för en individs religiösa sociala grupp vilka i sin 

tur också påverkar individens relation till platsen. Utförandet av ritualer på platsen fylld av 

kommunicerande symboler gör att ritualen blir extra kraftfull vilket även det stärker platsens 

betydelse. Ovanstående faktorer vittnar tillsammans om att gud finns närvarande på platsen, 

vilket för en troende person gör platsen viktig.  

Teoriernas olika infallsvinklar visar nödvändigtvis inte att en teori har mer rätt än någon 

annan. Snarare att människan är en meningssökande varelse som måste förstås ur teoriernas 

olika infallsvinklar. Alltså, ur ett fenomen, kultur, bakgrund och identitet etc. Med anledning 

av att meningen i synnerhet rör människan bör den därför vara lika komplex som människan 

att förstå sig på, vilket teorierna ger medel till att uppfatta.   
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Diskussion 
	

Studiens frågeställningar och syfte besvaras och analyseras ovan i teori- och analysdelen. Den 

besvaras genom presenterade teorier som behandlar syftet, att förstå heliga platsers mening 

utifrån utvald litteratur. I teorikapitlet redovisas teorierna vilka alla behandlar heliga platser 

och dess betydelse för människor. Teorierna skiljer sig från varandra gällande vad det är som 

ger platserna dess mening. Eliade menar att det är närvaron av helighet och gudomlighet som 

genererar mening, enligt Mazumdar och Mazumdar kommer meningen från en koppling en 

person har till en plats genom att den är en del av personens identitet. Barrie hävdar att plat-

serna blir betydelsefulla för att dess symboler skapar en religiös stämning som påverkar ritua-

lerna som utövas och enligt O’Donnell skapas meningen utifrån ett behov hos människor att 

ha en plats tillägnad sin religion. 	

 Dessa skillnader analyseras och jämförs i analyskapitlet. Kortfattat kan frågeställningen 

besvaras med att heliga platser har en mening gällande att heligheten finns närvarande, plat-

sen är en del av en religiös individs identitet, platsen berättar om personens tradition, platsen 

intensifierar ritual genom arkitektur och symboler, platsen uppfyller ett behov hos individen 

och knyter samman en individ med sin religion och kultur. Det sammanställda resultatet bely-

ser vad de olika teorierna tillsammans kommer fram till. Var för sig belyser teorierna med 

olika beröringspunkter vad meningen innebär, med Eliades som fokuserar på helighet, de 

båda Mazumdars om den religiösa identiteten, Barries om symbolernas kommunikation och 

O’Donnells om begäret efter plats. Tillsammans skapar teorierna en större förståelse av 

meningsperspektivet än vad de gör var för sig och belyser att det finns flera olika perspektiv 

att se på meningen och människan ur. Vilket även tas upp i den sammanfattade analysen. 

 I besvarandet av syftet genomfördes en litteraturöversikt vilket är en användbar metod 

för att belysa och gå igenom olika teorier och skapa en kunskapsbas. Den valda metoden öpp-

nar upp för framtida forskning där intervjuer kan användas för att vidare undersöka menings-

perspektivet hos människor, med kunskapsöversikten som bas. Litteraturen som används i 

uppsatsen är relevant till syftet och var tillfredsställande för uppsatsens resultat. Trots att det 

finns mer litteratur på området valdes just denna ut bland annat med anledning av dess olika 

infallsvinklar och publiceringsår, vilket passade väl in på syfte och metod. En tanke fanns 

också att inte bara använda de mest vedertagna och kända teorierna, utan också väva in annan 

än den klassiska litteraturen. 

 Metoden krävde bearbetning av stora mängder litteratur av vilken större delar inte fick 

utrymme i studien. Den valda litteraturen har studerats kritiskt vilket bland annat framkommer 
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under nästa rubrik, en diskussion om människosyn och värderingsförändringar. Jag vill också 

belysa att vissa teorier inte är lika utförliga som andra, exempelvis Barries som belyser sym-

bolspråk och ritual. Däremot följer artikeln uppsatsens syfte och var intressant att ta med av 

den anledningen. Jag ville även ta med en artikel som inte kommer från den religionsveten-

skapliga fakulteten, för att belysa att det finns olika infallsvinklar på uppsatsens frågeställ-

ning. Trots att Eliades teori skiljer sig mycket från de andra som använts gällande perspektiv, 

normer och publiceringsår valde jag att ta med hans teori i uppsatsen. Den är väletablerad och 

behandlar delar av religion och religiositet som jag vill belysa i samband med andra teorier, 

för att skapa en bred kunskapsgrund.  

Värderingsförändringar över tid 
	

De olika publiceringsåren som med Eliade börjar 1959 och slutar hos O’Donnell 2017 ger en 

intressant skildring av tiderna teorierna skrevs i. Det blir tydligt hur människan skildras på 

olika sätt och hur analysen av människan och religiositet utvecklats. En typ av värderingsför-

ändring har skett gällande hur samhällets normer påverkar, hur normerna förändrats och synen 

på människan likaså. Eliade vars teori är den äldsta, utgår exempelvis från ett manligt per-

spektiv i beskrivningen av den religiösa människan, något som de nyare teorierna inte gör då 

det inte längre är gångbart att endast utgå från ett manligt perspektiv. Eliade för även en för-

enklad diskussion om den religiösa människan på ett komplext sätt. Han bortser dock från 

faktorer som de andra författarna fokuserar på, exempelvis socialisation, identitet och yttre 

påverkan. Dessa faktorer ger ett djup till förståelsen av människan och meningsperspektivet, 

genom att ge en förståelse för varför människan knyter an till och förstår bland annat symbo-

ler och religion. En socialisation med religiösa inslag gör religion en del av individens identi-

tet och ger hen en religiös tradition och symbolspråk. Den religiösa identiteten påverkar se-

dermera personens syn på heliga platser, behov av plats och anknytning till dem och uppfatt-

ning av symboler som finns på platserna och vad dessa förtäljer. I detta kan Eliades teori som 

utesluter alla sådana diskussioner verka vara något föråldrad. Det kan dock bero på att Eliades 

inriktning är fenomenologisk och inte ser religion som något annat än ett fenomen. 

 Ytterligare ett tecken på värderingsförändringar som visar hur normer förändrats genom 

de olika publiceringsåren texterna emellan hittar jag i hur de behandlar sociokulturella 

aspekter av heliga platser på olika sätt. Som nämnt i analysdelen tas det upp av O’Donnell, 

Barrie, Mazumdar och Mazumdar men inte av Eliade. Platserna likt människor varierar bero-

ende på vilken kultur och vilket samhälle de befinner sig i. En helig plats är olika laddad be-
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roende på detta, vilket betyder att alla heliga platser inte går att likställa. I den här studien tas 

en generell uppfattning om mening upp ur olika perspektiv, just för att jag inte vill kategori-

sera eller jämföra platser med varandra, utan snarare belysa variationen genom att titta på 

olika teoretiska perspektiv. Eliades fenomenologiska inriktning handlar om att plocka ut es-

senser av vad olika religioner har gemensamt och göra det universellt, utan att behandla att 

det rör sig om religioner eller traditioner som utspelar sig i olika samhällen och kulturer. Till 

skillnad från de övriga teorierna i uppsatsen är det inte förenligt att sätta Eliades teori i en so-

ciologisk kontext då detta hade rationaliserat hans fenomenologiska syn på religion för myck-

et. De andra teorierna som är skrivna långt efter Eliades visar på en mer rationell syn på relig-

ion, vilket skulle kunna ses som en värderingsförändring. Med det sagt vill jag också belysa 

vikten i att förstå texterna ur tiden de skrevs i och dess olika vinklingar och inriktningar.  

 Eliades teori tillsammans med de andra gör förståelsen för heliga platsers mening mer 

färgstark och ger en förståelse för att religion inte enbart kommer från en individs uppväxt 

och samhälle, utan också är något som måste förstås som ett fenomen. Jämförelserna av teori-

erna kan däremot belysa att Eliade inte enväldigt bör användas för att förstå just meningen 

heliga platser utgör. Eftersom han inte belyser faktorer som är brukbara i dagens samhälle där 

det skett värderingsförändringar sedan han utformade sin teori. 

  Vid framtida studier gällande ämnet vore det av vikt att väva in empiriska studier kring 

frågeställningarna och pröva teorierna och resultatet av litteraturundersökningen med indivi-

ders egna uppfattningar genom intervjuer. Med det skulle en fördjupning kunna ske gällande 

varför meningen ser ut som den gör och också hur faktiska individer ser på heliga platser, om 

platserna verkligen har en betydelse. Om det sistnämnda bekräftas, undersöka hur meningen 

påverkar människor och ett samhälle i stort. Empiriska undersökningar skulle vid framtida 

studier även kunna användas till att fördjupa de avhandlade teoriernas relevans och om de 

skulle behöva revideras.  
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Slutsats 
	

Teoriernas olika fokus på heliga platsers mening svarar med att heliga platsers mening utgörs 

av socialisation, identitet, tradition, helighet, minnen, längtan, utövandet av ritual och sym-

bolspråk, verklighet, svar på existentiella frågor, koppling till minnen och signifikanta andra, 

fysiska besök, traditionens berättelser, samhälle och kultur. Jämförandet och analysen av teo-

rierna resulterade i slutsatsen att teoriernas olika infallsvinklar belyser att meningsbegreppet 

är brett och komplext. Något som bör studeras utifrån många olika perspektiv, förslagsvis de 

som studiens teorier förespråkar, socialisation och religionens fenomen.  Mening förstås bäst 

genom att förstå människan och platsen som ligger bakom den. Socialisationen studeras rim-

ligen för att förstå individen och hens identitet vilket ger förståelse för hur en person kan få en 

stark koppling till en plats. Men även varför individer kan tyda symboler på heliga platser, 

varför människor känner längtan efter plats och varför meningen förstärks via ritualutövning. 

Fenomenet religion bör studeras för att förstå kraften och innebörden av det heliga och di-

stinktionen mellan sakrala och profana platser.  

 Samtliga teorier kan sammanfattas handla om att människan är en meningssökande va-

relse, som behöver mening och söker mening genom bland annat religion och dess heliga 

platser. Eftersom meningen söks, hittas den. Studier om mening bör därför ses på som en 

mänsklig konstruktion och därför studeras på samma sätt som människan, kulturen, religionen 

och samhället hen lever i. Alltså utifrån många olika perspektiv och infallsvinklar. 
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