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 4 

 

Inledning 

En del människor anser att New age är den enda riktigt levande folkrörelsen i vår tid. 

Andra människor förkastar den. New age kan för en del uppfattas som ett sätt att sko sig 

på andra människors bekostnad där så kallade pengahungriga bluffmakare ger sig på 

sårbara människors sökande efter svar. Människor som ser på New age på detta sätt 

anser också på att denna tro är en ren vidskepelse. Flera högskolor och universitet delar 

denna åsikt kring vidskeplighet vilket för denna livsåskådning impopulär1. 

   Synen på kvinnan inom denna tro är också något som fått en missvisande bild, detta är 

något som märks ganska tydligt när jag själv pratat med människor, speciellt män. 

Många gånger har man fått höra att kvinnor inom New age är häxor eller konstiga 

spåtanter som dansar runt en eld i skogen, eller så får man höra att dessa kvinnor är 

Romer med konstiga kläder2.  

   Mitt egna intresse för New age startade redan som barn. Min farmor och farfar bor i 

en ombyggd sommarstuga mitt ute i skogen med väldigt få grannar. På somrarna 

brukade vi tillsammans med min lillasyster promenera ut till båthamnen som ligger en 

bit bort. Efter vägen fanns en hel del stubbar som någon gjort om till stora troll. När jag 

var mindre var jag mest rädd för dessa men kom att uppskatta dem när jag närmade mig 

tio års åldern. Här tror jag att mitt intresse för sådant som inte riktigt går att bevisa 

startade.  

   Idag ligger mitt intresse till mesta dels i det andliga med frågor som till exempel vart 

själen tar vägen efter att den lämnat den fysiska kroppen osv. Det andliga och 

andevärlden verkar vara något som fascinerar många, något spännande och intressant. 

Den stora anledningen till att jag och så många andra finner detta fängslande är 

troligtvis för att det inte riktigt går att förklara eller bevisa på något vetenskapligt plan. 

Även om jag tror på vetenskapliga förklaringar för det mesta. Men när det gäller olika 

slags energier och andar så låter jag mig dras med trots att jag vet att det inte finns något 

vetenskaplig förklaring till varför vissa människor t.ex. ser spöken.  

   Runt omkring mig har jag många vänner och bekanta som är väldigt intresserade av 

sådant som har med New age och Mindfulness att göra. Några av mina vänner anser sig 

                                                 
1 http://tidningenkulturen.se/index.php/ess-mainmenu-57/religion-mainmenu-133/6394-new-age-var-tids-

tro hämtad 2012-12-11 
2 Bilaga 7, Bilaga 8, Iakttagelse av en väninnas pappa 

http://tidningenkulturen.se/index.php/ess-mainmenu-57/religion-mainmenu-133/6394-new-age-var-tids-tro
http://tidningenkulturen.se/index.php/ess-mainmenu-57/religion-mainmenu-133/6394-new-age-var-tids-tro
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vara mediala i den utsträckning att de kan se eller höra andar/energier medan andra i 

min närhet känner av andra människors energi. 

   Yoga är också något som på senare år fallit många i smaken och även här personer 

som finns runt omkring mig och i min vänskapskrets. Jag har själv provat yoga och jag 

kan verkligen hålla med om att det är avslappnande och en träningsform där man 

verkligen får möjlighet att gå in i sig själv. 

    

Syfte och frågeställning 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka några människors olika uppfattningar om New 

age och Mindfulness. Tanken med denna studie är även att den ska ge en bild av hur 

kvinnan framställs i New age rörelsen.  

   Jag kommer med hjälp av intervjuer och litteraturstudier försöka besvara min 

frågeställning och ge en sådan klar bild som möjligt av vad dessa två trosuppfattningar 

är och varför det finns en sådan stor attraktion kring dessa världen över. 

 

Frågeställning 

Frågeställningen lyder som följande: 

 

• Vilka olika perspektiv finns det på New age och Mindfulness?  

 

Nyckelord: New age, Mindfulness, Genus, Livsåskådning, Religion. 

 

Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa min studie genom att endast studera människor uppfattningar 

om Mindfulness och New age som de kommer till uttryck i sju intervjuer. Mitt resultat 

begränsas till urvalet av intervjupersoner och är inte möjlig att generalisera. 

 

Disposition 

Studien är uppdelad i olika delar. Den börjar med ett inledande kapitel som ger läsaren 

en förförståelse för arbetet. Efter Metod och Tidigare forskning följer fyra rubriker. 

New age, Mindfulness, Genus inom New age och Attraktionen. I de här delarna 
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förklaras genomgående betydelsen av New age och Mindfulness. Det förs också en 

diskussion om Genus inom New age och vad det är som för att människor finner sån 

attraktion kring New age och Mindfulness.  

   Därefter följer en resultatdel där resultatet från intervjuerna presenteras. Arbetet 

avslutas med en längre analys där också mina intervjuer diskuteras i jämförelse med 

Lena Löwendahls intervjuer. Till sist följer en kortare sammanfattning.  

 

Metod 

De metoder som jag kommer att använda mig av i denna studie är intervjuer och 

litteraturstudier. När det gäller intervjuerna har jag valt att använda mig av nästintill 

samma frågor som jag har som frågeställning i uppsatsen. Anledningen till denna 

avgränsning är att hålla mig till studiens syfte och inte riskera att få ett för stort 

intervjuunderlag som inte har med min frågeställning att göra. Personerna i mina 

intervjuer är alla anonyma och därför kommer det endast stå vilket kön samt vilken 

utbildning de intervjuade personen har. 

   Min tanke från början var att göra muntliga intervjuer men efter att ha letat länge efter 

informanter samt att många personer tackade nej eller förklarade att de inte hade tid 

valde jag att istället be om skriftliga intervjuer. 

   De litteraturstudier som jag har gjort i denna studie omfattar en del böcker och 

uppsatser men även en del artiklar. De som jag anser bidragit mest till min 

undersökning är bland annat professorn i religionshistoria, Olav Hammers bok På 

spaning efter helheten: new age – en ny folktro. Den här boken är skriven för en bred 

allmänhet som har intresse för astrologin, parapsykologins eller alternativmedicinens 

stora uppsving. 

   En annan bok som bidragit mycket till denna studie är Mindfulness i vardagen: vägar 

till medveten närvaro. Den här boken är skriven av Ola Schenström vilket är den enda 

läkaren i Sverige som enbart arbetar med mindfulness inom vården. 

   En tredje viktig stomme i litteraturstudien är en avhandling som är skriven av Lena 

Löwendahl och har titeln Med kroppen som instrument: en studie av New age med fokus 

på hälsa, kroppslighet och genus.  
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Intervjuer 

I studien har jag genomfört sju skriftliga intervjuer och en intervju där jag fick svaren 

skickade på ljudfiler vilken jag sedan transkriberat. Bland mina informanter finns det 

sju kvinnor och två män. Anledningen till det lite skeva urvalet utifrån ett 

genusperspektiv beror på att nästan alla manliga som jag frågat har inte velat delta i 

någon intervju av någon form. De flesta har inte heller haft någon aning om vad New 

age varit för något.  

   Två av mina informanter är lärarstudenter. En informant är utbildad personalvetare/ 

beteendevetare och har en filosofisk kandidatexamen. En annan som jag intervjuat är 

utbildad gymnasielärare i bland annat i religionsvetenskap men nu mera är hon 

biträdande rektor. Av de två återstående kvinnorna som jag intervjuat har den ena enbart 

en gymnasial utbildning och den sista vet jag inte vad hon har för utbildning. Den ena 

mannen i studien är utbildad biolog på en gymnasial nivå och den andre mannen är 

utbildad murare på en gymnasial nivå. 

    

 

Sökmetoder 

När jag sökt litteratur började jag med att leta efter böcker med titeln New age på 

adlibris.se, bokus.se och inne på LIBRIS. Efter det vände jag mig till mitt lokala 

bibliotek. Det visade sig dock att de inte hade något stort urval av böcker eller artiklar 

inom området, men att de kunde hjälpa i form av fjärrlån från andra bibliotek. Vad det 

gäller artiklar och uppsatser så har jag sökt på olika ställen och letat, bland annat har jag 

varit inne på diva-portal.org och uppsatser.se. De sökord som jag använt mig av är: New 

age, genus inom New age, Mindfulness. 

 

Fenomenografi 

Fenomenografi är en forskningsmetodik som handlar om hur människor uppfattar saker 

och ting i förhållande till en speciell situation. Den här metoden tillämpar och utforskar 

ett brett fält av pedagogiska problemområden och kan därför inte besvara en enskild 

fråga.3 

                                                 
3 Kroksmark, Tomas (2007) Fenomenografisk didaktik – en didaktisk möjlighet. s. 5 
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   Uppfattningsbegreppet är ett centralt begrepp inom fenomenografi. Hur människor 

uppfattar saker och ting i den levda världen är något som denna metod intresserar sig 

starkt för. Först och främst riktar sig denna metodologi sig till kvalitativ analys.4 

   Syftet inom fenomenografin är att beskriva, analysera och förstå. Inte att klassificera 

eller förutsäga hur människor tolkar verkligheten ur olika aspekter. Denna slags 

forskning handlar alltså om att beskriva skillnader i sättet att erfara verkligheten.5  

   Denna metod var ganska självklar med tanke på vad denna studie undersöker. 

Eftersom att denna undersökning inriktar sig på vad olika personer tycker och tänker 

kring New age och Mindfulness anser jag att fenomenografi är en passande metod. 

Likaså passar fenomenografin bra till en kvalitativ analys vilket jag använder mig av i 

undersökningen i form av skriftliga intervjuer och även en ljudfil. 

 

Tidigare forskning 

I avhandlingen av Lena Löwendahl från 2002, Med kroppen som instrument: en studie 

av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus, studeras new age utifrån 

problemområdena hälsa, kroppslighet och genus. Löwendahl har i sin avhandling 

använt sig av intervjuer för att få en bra uppfattning om vilken bild som lyfts fram av de 

trosföreställningar och attityder som kännetecknar rörelsen. Syftet med hennes 

avhandling är att med hjälp av sociologisk metod och teori kartlägga hur människor 

inom new age ser på och förhåller sig till dessa problemområden. De frågor som 

Löwendahl besvarar i avhandlingen är: Vilken syn finns på hälsa, kroppslighet och 

genus inom new age? Och, Vilka förklaringar finns till att människor intresserar sig för 

new age i svensk sekulariserad kontext? Lena Löwendahl har i sin avhandling Med 

kroppen som instrument – en studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och 

genus använt sig av 28 kvalitativa samtalsintervjuer med människor som intresserar sig 

för New age. Hon har intervjuat 12 män och 16 kvinnor i studien. Syftet med 

intervjuerna var att finna individuella förklaringar och tankegångar kring bland annat 

New age.6 Informanterna kan alla betraktas som troende i den mån att de alla på ett 

djupare plan delar New age-relaterade värderingar, tankar och trosföreställningar. En 

stor del av informanterna arbetar på heltid som producenter med New age-relaterad 

verksamhet och dessa personer försörjer sig också på detta. Några av informanterna 

                                                 
4 Kroksmark (2007) s. 6 
5 Kroksmark, Tomas (2011) Den tidlösa pedagogiken. S. 608 
6 Löwendahl (2002) s. 14 
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arbetar dels som producenter med New age-relaterad verksamhet och dels med ett 

”vanligt” arbete för att få vardagen att gå runt. Sedan finns det en mindre del av 

informanterna som enbart är konsumenter. De producerar alltså inte utan använder sig 

istället av till exempel terapi, olika tekniker för meditation och så vidare.7 

   Många av informanterna betonar att begreppet New age används som ett 

samlingsnamn för det som har med andlighet eller sökande att göra. Nästan ingen av 

informanterna skulle själva använda denna benämning för att beskriva sin egen 

livsåskådning. Många av dem menar att begreppet New age inte handlar om något nytt 

utan att det mer handlar om gamla tekniker och tankegångar.8  

   En informant (Karin) anser att många människor missuppfattar begreppet New age. 

Hon förklarar att det är många som antar att det ska handla om en massa hokus-pokus 

och sekter. Hon framhåller dock att det inte alls är vad det handlar om utan att New age 

är kärleken till alla, kärleken till allt, till alltet.9 

   En annan av informanterna (Alf) förklarar att New age betyder ny tidsålder. New age 

handlar om att våga lyssna på oss själva. Vidare poängterar han, likt Karin, att New age 

handlar om att låta kärleken komma fram och att om vi är rädda och sluter oss inom oss 

själva så kommer det inte att bli någon ny tidsålder.10 

   Många av informanterna tar fram en negativ attityd när institutionaliserad religion 

kommer på tal. De tycker att religion ska vara något som man väljer själv och att det ska 

vara ett uttryck för individens egna val och inte något som man tvingas eller föds in i. 

Detta anses vara en av anledningarna till varför många människor intresserar sig för 

New age. Genom att välja New age går man sin egen väg istället för att välja en religion 

om har utsatta ”regler och lagar”. Att välja en tro som går emot de traditioner som finns 

i samhället kan vara ett sätt för individen att hitta sin egna väg istället för att vara en i 

mängden.11 

   Flera av informanterna förklarar att det är en eller flera speciellt händelser som har 

gjort att de funnit ett intresse för New age så som till exempel upplevelser i barndomen 

där en del förklarar att de varit med om läskiga saker som barn. En informant (Rut) 

berättar om hur hon sett sin avlidna farfar som barn och låst in sig på toaletten. När 

hennes mamma och pappa kom hem hade pappan blivit jättearg på henne och tyckte att 

                                                 
7 Löwendahl (2002) s. 136-137  
8 Löwendahl (2002) s. 144-145 
9 Löwendahl (2002) s. 145 
10 Löwendahl (2002) s. 146 
11 Löwendahl (2002) s. 159-160 
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hon hittade på och hade konstiga idéer för sig.12 Det är flertalet av informanterna som 

har sett konstiga eller oförklarliga saker som barn.  

   Även i vuxen ålder så har en stor del av informanterna blivit påverkade av händelser 

av transcendenta slag. Dessa händelser handlar till stor del om händelser som kan 

relatera till sjukdomar, skilsmässor eller krissituationer. Några av männen som blivit 

intervjuade förklarar att det haft inre konversationer med högre andliga väsen, dessa 

väsen har de tolkat som Gud eller andra andliga guider. Några av informanterna har haft 

starka upplevelser i samband med olika typer av behandlingar, oftast i form av 

healing.13 Flertalet kvinnorna upplever också att de haft väldigt starka upplevelser, dock 

kanske inte av samma vikt som männen. Kvinnornas berättelser är oftare av den kortare 

varianten och ofta har de upplevt något i förbifarten. En informant (Lisa) berättar om en 

händelse där hon var ute och gick och plötsligt så upptäckte som att hon flög ovanför 

trädtopparna. Hon förklarar att det var en otroligt härlig känsla och att hon verkligen 

blev omruskad av händelsen.14 

   Män och kvinnor väger upplevelser och kriser olika tungt. Det är svårt att förklara 

varför det är så. Inre känslor och upplevelser har traditionellt varit kvinnligt, men de 

manliga informanterna i Löwendahls studie förklarar istället med känsla och de lägger 

stor vikt vid de händelser som varit viktiga för den andliga utvecklingen. Och därmed 

går dessa män emot normen när det gäller hur män och kvinnor ”bör” vara.15 

   Tradition, Vetenskap och Upplevelse – en analys av Mindfulness och New age i det 

moderna västerländska samhället, är skriven av Camilla Uddgren år 2011. Syftet med 

denna studie är att utifrån Olav Hammers tre strategier; tradition, vetenskap och 

upplevelse granska mindfulness som en del av New age. Studien är gjord som en 

jämförande litteraturstudie mellan fem bästsäljande böcker om mindfulness. 

   Paul Heelas bok från 1996 The New Age Movement ger en omfattande bild av den 

samtida New age rörelsen. Författaren ger en sammanfattande beskrivning av de 

viktigaste tankarna och värderingarna som han själv ser inom New age rörelsen som 

historisk och kulturell kontext. Han påtalar att alla människor är heliga och gudomliga 

att de har ansvar för sitt eget liv och sitt eget sökande samt att alla människor varsamt 

ska ansvara för jorden i sin helhet. 

                                                 
12 Löwendahl (2002) s. 166-167 
13 Löwendahl (2002) s. 168-169 
14 Löwendahl (2002) s. 170-171  
15 Löwendahl (2002) s. 186 
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   En annan studie som undersökt ämnet New age framställs i Mikael Rothsteins bok 

New Age Religion and Globalization från 2001. Detta är den första boken som 

undersöker New ages religiösa rörelser på grundval av globaliseringen. Rothstein 

beskriver New age religiositet ur ett allmänt perspektiv, Rothstein skriver om olika 

rörelser inom New age, det handlar bland annat om läkning, myter kring UFO osv. 

   Torbjörn Josefsson har även han gjort en omfattande studie (år 2012) med titeln 

Mindfulness: Relations to attention regulation, decentering, and psychological well-

being. Målet med denna studie är att bidra till mindfulnessforskning genom att 

undersöka fundamentala aspekter av mindfulness. Detta med ambitionen att öka 

förståelsen av mindfulness som begrepp samt dess mekanismer. Projektet består av tre 

separata studier om mindfulness. Den första studien syftar till att undersöka relationen 

mellan mindfulness och uppmärksamhetsförmågan genom att undersöka Buddhistiska 

och Västerländska meditatörers prestation på datoriserade uppmärksamhetstester. Studie 

två handlar om att jämföra ovan mediatörer och icke-mediatörer på självskattad 

mindfulness och den sista studien, studie tre studerar om att studera unika effekter av 

mindfulnessträning samt den föreslagna mindfulness mekanismen; decentering.  

   En annan uppsats som diskuterar de ämnen jag valt är Malin Johanssons C-uppsats 

från 2008, Kvinnan- en del av den gudomliga helheten- en studie om New Age. Syftet 

med denna studie är att finna sambanden mellan kvinnor och New Age rörelsen och 

varför människor kopplar samman just dessa två element. Johansson menar på att 

kvinnor skulle dras mer till detta ämne än vad män gör, och ställer sig frågan varför är 

det så. De frågor som besvaras är: Vad är det som gör att kvinnor är överrepresenterade 

i denna nya rörelse och är det så i verkligheten? Vad betraktas som New Age eller ny 

andlig rörelse? Vilka får kalla sig terapeuter inom New Age, kan vem som helst bli 

terapeut eller krävs det någon speciell ”gåva”? Vad har New Age rörelsen influerats av 

till vad den är idag? 

  

Bakgrund 

New age 

Att vara ”New ageare” behöver inte betyda att man enbart tror på astrologin eller på ett 

liv efter döden. Inom New age rörelsen kan man tro på lite vad man vill. En del 

människor tror att universum fungerar som en obruten fullständighet. Dessa 

människorna anser också att vi, genom vetenskap och industrisamhället glömt bort att 

det är så här verkligheten fungerar och är. En del tror också att det är människornas 
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medvetande som skapar människans omständigheter och inte omständigheterna som 

skapar medvetande. Andra tror på att det finns en slags kraft eller en slags energi som 

länkar människan med kosmos. Det talas väldigt sällan om någon gud i New age 

rörelsen. Att människorna har varit dåliga på att underhålla sin relation till sin helhet när 

det handlar om kropp och själ, detta är något som många New ageare förespråkar. Men 

samtidigt poängterar de att det finns sätt att hitta tillbaka till sin helhet och laga det som 

är ”trasigt”. Och att laga kroppen på en själsligt plan görs i detta fall inte med några 

mediciner, istället finns det en del andra metoder att använda, till exempel meditation. 

Genom att ta hand som sig själv tar man också bättre hand om jorden vilket många New 

ageare anser relevant eftersom att vi förstört och misskött den, de framhåller att vi måste 

läka vårt förhållande med jorden.16 

   Varje människa har en speciell plats att fylla i denna värld och är därför alldeles unik. 

Det finns olika slags medel att använda för att lära sig om sin plats. Vissa använder sig 

utav meditation och liknande övningar, andra använder sig av spåkonster som att utläsa 

tarotkort. Det finns också en del människor som tror att man kan förmedla budskap osv 

genom andra människor, detta kan vara människor som inte längre lever, något som 

man inom New age benämner andar eller energier. Som man kan se så är omfånget 

väldigt stort när det gäller New age rörelsen. Det är just detta som är så speciellt med 

denna rörelse, man har ett eget val att tro på allt detta eller endast en liten del.17 

   I Sverige anser man att New age rörelsen startade på 1970-talet. Den har utvecklats 

från den amerikanska alternativrörelsen som var stor på 1960-talet. Vetenskapen är 

ingen egentlig källa till kunskap, detta är något som många New ageare står för. De 

anser istället att erfarenheter bör komma före vetenskapliga källor när det handlar om 

kunskapsfrågor. New age handlar om nytänkande, dock saknar den helt ideologi, 

organisation och ledning. Så man kan egentligen inte påstå att New age skulle vara en 

rörelse utan att New age i stället till stor del handlar om att förnya tänket ur gamla 

ockulta, esoteriska och gnostiska traditioner. Livsåskådningen tar lite från dessa gamla 

traditioner, förnyar den genom att sätta andra perspektiv på traditionen (ser på den med 

nya ögon) och kombinerar det med Mindfulness, det vill säga inre förvandling, 

psykologi, helhet och ekologiskt tänkande.18 

                                                 
16 Hammer, Olav (1997) På spaning efter helheten – New age – en ny folktro? S. 18 
17 Hammer (1997) S. 19 
18 http://tidningenkulturen.se/index.php/ess-mainmenu-57/religion-mainmenu-133/6394-new-age-var-

tids-tro hämtad 2017-12-06  

http://tidningenkulturen.se/index.php/ess-mainmenu-57/religion-mainmenu-133/6394-new-age-var-tids-tro
http://tidningenkulturen.se/index.php/ess-mainmenu-57/religion-mainmenu-133/6394-new-age-var-tids-tro
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   Många forskare anser att New age skulle vara ett religiöst fenomen, detta är dock inte 

självklart eftersom New age är en heterogen strömning med många olika uttryckssätt 

och sidor. Olav Hammer som är religionshistoriker framhåller dock att New age är en 

religion eftersom den har så många likheter med hinduismen. Andra forskare påtalar att 

man inte riktigt kan säga om New age är en religion eller inte, det beror lite på hur man 

väljer att definiera begreppet religion.19 

   New age sträcker sig över de områden som vetenskapen inte har redskap till att 

förklara, dessa frågor kan istället New age besvara. När det till exempel handlar om att 

födas på nytt, kan inte vetenskapen svara på några frågor. Många New ageare menar att 

de levt i ett tidigare liv och de tror också att de kommer att fortsätta att leva vidare efter 

att deras själ lämnat den fysiska kroppen. Detta kanske många vetenskapsmän också 

tror på även om inte vetenskapen i sig kan besvara frågan, dock så är dessa frågor inget 

som vetenskapsmän över lag befattar sig med, kanske som privatpersoner, men oftast 

inte.20 

 

Mindfulness 

Ola Schenström som är läkare och specialist i allmänmedicin förklarar Mindfulness som 

ett speciellt sätt att vakna upp till livet på. Han beskriver hur vi genom meditation kan vi 

öka vår medvetenhet och få en annan syn på vardagen. Tanken är att meditation ska 

fungera som en slags träning och att man ska se på tillvaron med en öppen, nyfiken och 

tillåtande inställning. Många anser att mindfulnessmeditation skiljer sig i stort från 

koncentrationsmeditation. Anledningen till denna skillnad kan förklaras så som att man 

inom koncentrationsmeditation använder sig av ett speciellt ord eller mantra som man 

hela tiden ska komma tillbaka till när uppmärksamheten vandrar iväg under 

meditationen. Detta medan man i mindfulnessmeditation mer koncentrerar sig på att 

observera och tolka innehållet i den ström av tankar som man upplever under hela 

meditationen.21  

   Mindfulness handlar om att försöka rikta sin uppmärksamhet mot något medvetet. 

Detta är något som för många kan vara svårbegripligt men när man väl lärt sig så faller 

det sig naturligt, förklarar Schenström.  

                                                 
19 Löwendahl (2002) S. 23-24  
20 Hammer (1997) s. 16 
21 Schenström, Ola (2007) Mindfulness i vardagen – vägar till medveten närvaro. S. 38-39  
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Mindfulness är en väg att få tillgång till vår medvetenhet. Först när vi 

lägger medvetenhet på det vi uppmärksammar händer något magiskt: vi 

ser att vi har ett val och förändring blir möjlig.22 

   

   Mindfulness beskrivs ofta som något som sker här och nu. Många som håller på med 

mindfulness menar på att människor tillbringar alldeles för mycket tid på att tänka på 

tidigare händelser. Det kan innebära att man dagdrömmer om gångna positiva minnen 

eller så tvärtom, går och tänker på oroliga upplevelser eller trauman. På samma sätt 

finns det också en tendens att fantisera om stora drömmar som kanske kan slå in i 

framtiden, detta kan medföra att vi gör planer och arbetar hårt för att försöka nå dessa 

mål. Detta kan ha både en positiv och negativ utgång, positiv på det sätt att man pushar 

sig själv till att nå sina mål i livet och negativ eftersom att detta kan medföra en otrolig 

stress. Mindfulness är ett sett att försöka släppa dåliga tankar och försöka fokusera på 

nutid istället för dåtid och alldeles för mycket framtid.23 

   Mindfulness har också fått en stor påverkan på arbetslivet och arbetsmiljön. Det bidrar 

också till att mindfulness kraftigt ökar runt om i världen då det är viktigt för många 

företag att deras anställda mår bra på jobbet. De testar ständigt nya metoder för att 

minska stress och för att bli bättre i ledarskap. De tekniker som finns inom Mindfulness 

härstammar egentligen från buddistisk tradition och inom denna tradition är man ute 

efter att skapa en större medvetenhet om hur vi människor fungerar på en massa olika 

sätt. Meditation är en grundläggande metod för detta.24 

   Forskningen tyder på att meditation och andra olika mindfulnessövningar bidrar till att 

minska kronisk smärta, depression, sjukdomar och stress. Neurovetenskaplig forskning 

har bevisat att mindfulness hjälpt människor och gett positiva effekter på hjärnans 

funktion och struktur.25 

   Mindfulness kan utövas på många olika sätt. Men att hitta det bästa meditationssättet 

kan vara ett stort problem för många människor som lever i stress idag då de anser att de 

inte har tid. Det är viktigt att man försöker finna tid till att meditera. Och detta är en av 

de vanligaste ursäkterna till varför fler människor inte utför mindfulness och 

meditationsövningar, de påstår att de inte har tid med sådant. Vanligt vis har dessa 

                                                 
22 Schenström (2007) s. 40  
23 Josefsson, Torbjörn (2012) Mindfulness: Relations to attention regulation, decentering, and 

psychological well-being. S. 17-18 
24 http://kvalitetsmagasinet.se/mindfulness-allt-mer-poppis/ Hämtad 2017-12-21 
25 http://karriarlakare.se/artikel/mindfulness-i-varden-och-i-ledarskapet/ Hämtad 2017-12-21 

http://kvalitetsmagasinet.se/mindfulness-allt-mer-poppis/
http://karriarlakare.se/artikel/mindfulness-i-varden-och-i-ledarskapet/
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människor ”med så lite tid över”, tid att sitta en hel del framför tv:n men inte ”tiden” att 

göra en rejäl förändring i sina liv.26 

   Det viktigaste med att meditera handlar inte om hur man sitter eller var man sitter. Det 

viktigaste med meditationen är vilken tanke som ligger bakom, varför man mediterar. 

Detta är något att fundera över innan varje tillfälle som meditationen hålls. Om avsikten 

blir klar då vet man åt vilken riktning man vill. Detta hjälper också till att öppna upp för 

en förändring och ger stöd på resans gång.27 

   Meditationsgrundövningarna som kan ses viktiga är dessa fyra: 

• Kroppsskanning. Denna övning får dig att lära känna din kropp och 

förnimmelserna från den på en djupare nivå än vad du är van vid. Denna 

meditationsövning bör ses som en stund att visa omsorg om sig själv, en stund 

för ditt välbefinnande och din hälsa.28 

• Andningsankaret. Här är det helt fokus på andningen. Det är också viktiga 

övningar för att träna sin koncentrationsförmåga. När man riktar sin 

uppmärksamhet mot andningen så hamnar man naturligt i nuet, vilket är 

mindfulness nyckel.29  

• Medvetna rörelser. När man töjer olika delar av kroppen så undersöker man sina 

gränser på ett mycket varsamt sätt. Detta gör man inte för att lyckas eller för att 

misslyckas utan mer som en slags upptäcktsfärd, allt för att de vad som händer 

med kroppen. Dessa övningar odlar och stärker vårt medvetande i kroppen.30 

• Sittande meditation. Denna meditation är grunden för träning i mindfulness, i att 

vara här och nu i det vi gör och upplever.31 

 

Genus inom New age 

När många tänker på New age får man ofta fram en kvinna, sittandes i en sorts 

mediterande lotusställning. Det är så det framställs för många människor.32 New age 

framställs på ett sätt där de traditionella könsrollerna och de linjer som finns mellan 

dem lätt suddas ut medan New age egentligen strävar efter ett sätt att försöka överskrida 

de gränser som finns mellan de traditionella könsrollerna.33 

                                                 
26 Schenström (2007) s. 136-138 
27 Schenström (2007) s. 141 
28 Schenström (2007) s. 152 
29 Schenström (2007) s. 153-154 
30 Schenström (2007) s. 155 
31 Schenström (2007) s. 157 
32 Sky, Jeanette (2009) Genus och religion. S. 90-91  
33 Sky (2009) s. 103 
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   Under 1800-talets inledning började det att hända något speciellt. Kvinnan började 

uppfattas som särskilt öppen för det emotionella livet runt om kring sig. Kvinnan ansågs 

ha speciella kvalitéer vad det gällde moraliska områden och blev den naturliga 

förbindelselänken till den övernaturliga sfären. Hon spelade också en överdominerande 

roll som medier under spiritismens guldålder i Storbritannien från 1860- till 1880-talet. 

Kvinnan ansågs vara mer mottaglig och särskilt begåvande som medier och speciellt när 

man talar om att kommunicera med de dödas andar. Kvinnans värld skulle vara 

moralisk och andlig, detta i motsvarighet till mannens som skulle bestå av en amoralisk 

offentlig värld.34 

   Något som också hör till New age är häxeri och magi. När det här kommer till häxor 

talas det i princip aldrig om män utan för det mesta om kvinnor. Längre tillbaka i tiden 

var det kyrkan som stod för vem som skulle vara skyldig för att vara häxa eller inte. 

Från 1500- talet och långt in på 1600- talet präglades många, i första hand kvinnor, av 

häxprocesserna. Oskyldiga kvinnor anklagades för att ha slutit en pakt med Djävulen. 

Överlag var det för det mesta kvinnor som torterades och avrättades, även om vissa män 

också dömdes. Idag finns det också de som kallar sig häxor och som säger sig kunna 

utöva magi.35  

   Det påtalas ofta att det är fler kvinnor än män som intresserar sig för New age vilket 

också stämmer. Kvinnor utgör en majoritet, både som utövare och ledare, inom ockulta 

och spiritualistiska riktningar. Här har kvinnorna fått möjlighet till att bli andliga ledare, 

även om deras status i livet ansetts vara låg som kvinna. Frågan blir ju då, varför är det 

fler kvinnor än män som intresserar sig för detta ämne? Svaret är absolut inte självklart. 

Kvinnan har i all tid setts vara underlägsen mannen och kvinnans intresse för New age 

kan vara ett sätt att söka kontroll i en tillvaro där det kan vara svårt för människan och 

speciellt många kvinnor, att styra sitt eget liv.36 Inom många olika religioner har 

mannen alltid haft övertaget och kvinnan har snällt suttit på botten och väntat på 

tillsägelser. Dock blir det annorlunda inom New age. Eftersom att kvinnan är den som 

är drivande inom andlighet och moral är hon också drivande inom New age. Mannen 

faller här ner på en andra plats.37 En vanlig uppfattning bland de manliga informanterna 

i Löwendahls38 studie är att den stora andelen kvinnor inom New age beror på att 

kvinnor lever närmare sina känslor än vad män gör. Kvinnor tycks mer lyssna till ”sin 

                                                 
34 Sky (2009) s. 104 
35 Hammer (1997) s. 126-127 
36 Löwendahl (2002) S. 73, 75 
37 Löwendahl (2002) s. 77  
38 Lena Löwendahl är religionssociolog vid Lunds universitet.  
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inre röst” mer än till omgivningens krav och kan därför anses ha lättare att ta till sig nya 

saker och göra förändringar i sina liv. De manliga informanterna anser att män inte har 

det lika lätt som kvinnorna eftersom att männens fokusering på logik och rationalitet gör 

det svårare för dom att utveckla motsvarande intresse för New age. De förklarar också 

att det ska vara mer naturligt för kvinnor att ägna sig åt andligt sökande, det ligger i 

kvinnans natur att vända sig inåt och arbeta med sig själva.39 

   Synen på kvinnan är oftast att hon är väldigt känslosam och intuitiv. Kvinnlighet 

kännetecknas av flexibilitet, känslighet samt lyhördhet. Kvinnor anses också leva 

närmare en ”naturlig” rytm eftersom att de föder barn och att de vanligen (mestadels 

förr i världen) tog en större del i uppfostrandet av dom.40 

 

Attraktionen  

Vanligtvis kan man inte peka ut en speciell orsak till varför människor börjar intressera 

sig för New age och Mindfulness. Anledningen till varför människor börjar tro på New 

age brukar ofta ligga i en mängd olika faktorer och omständigheter. Vissa människor 

kan förklara det som att det var en speciell händelse som var den utlösande faktorn men 

grunden till tron är mycket större än så.41 Olika studier förklarar att intresset för New 

age hos anhängare uppstått i samband med upplevelser av transcendenta slag, dessa 

upplevelser ska ha påverkat deras intresse för New age. Vissa gånger har dessa 

upplevelser fungerat som en väckarklocka, från ingenting till att en person genast får 

upp ögonen för New age. Andra gånger har dessa upplevelser hjälp till att stärka och 

fördjupa en redan existerande tro på New age.42 

   Forskning framhåller att det finns en koppling mellan New age och traumatiska 

upplevelser i barndomen. De människor som upplevt traumatiska upplevelser i sin 

barndom antyder också ha lättare för att bli t.ex. hypnotiserade i jämförelse med andra 

människor. De anser att de får ”utanför kroppen upplevelser” och det ska bidra till att 

många människor med barndomstrauman öppnar upp ögonen gör just New age.43 

   En stor anledning till att New age rörelser bara växer och växer tros vara att dessa 

rörelser är så pass fria och innehållsrika som de är. Detta leder också till att det hela 

tiden tillkommer ny kunskap vilket i sin tur leder till att medlemsantalet inom dessa 

                                                 
39 Löwendahl (2002) s. 270-271 
40 Löwendahl (2002) s. 259 
41 Löwendahl (2002) s. 161 
42 Löwendahl (2002) s. 166 
43 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2936904 Hämtad 2017-12-11 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2936904
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rörelser ökar. Detta till skillnad från många andra rörelser och sekter som kan ha svårt 

att behålla sina medlemmar när kunskapen ”tar slut”.44 

   Dagens människor förefaller snabbt finna ett intresse för det som är naturligt, gammalt 

och mystiskt. Om alla dessa tre överlappar varandra så upplever många att det helt 

plötsligt upplever något som är otroligt spännande och bra. Alla dessa tre kategorier 

kännetecknar New age, det ska vara naturligt eller naturnära, det har funnits sedan 

urminnes tider och det härstammar från mystiska kulturer. Främmande men ändå nära. 

Detta är enligt forskningen väldigt sammanfattande varför New age och nyandlighet är 

så pass populärt som det är idag.45  

   Längre tillbaka i tiden gjorde religion och psalmer ett större avtryck i samhället än 

idag. Människor idag har en större frihet att nyfiket söka svar på diverse frågor som de 

anser att de gamla religionerna inte kan svara på. Ofta kan det handla om frågor som 

innefattar lidande, ondska, öde, mening med livet eller döden. Det här är något som för 

många människor tas på allra största allvar. Nyandligheten blir allt större i vårt samhälle 

idag och de gamla organiserade religionerna får allt mindre plats att skina på. Det är 

viktigare för många människor idag att ta kontrollen över sina egna liv och över sina 

dolda andliga energier, än att låta en organiserad religion ta kontrollen. Den extrema 

flexibilitet som finns inom New age verkar vara en av de anledningarna till varför 

människor fattar tycke för just denna trosuppfattning och en bidragande orsak till varför 

just denna livsåskådning hela tiden växer i medlemsantal till skillnad från de gamla 

traditionella religionerna. 

   Enskilda individers förhållande till New age i undersökningar har kunnat delats upp i 

fyra olika grupper. I det som vi kan kalla grupp 1 finner vi människor som vill påbörja 

en utveckling på det andliga och inre planet. Det kan uppnå denna förvandling genom 

olika slags tekniker och metoder, t.ex. meditation, andliga möten eller olika slags 

seminarium. I grupp 2 finner vi människor olika anledningar blivit påverkade av 

upplevelser. Det han vara upplevelser där personer ser andar eller olika slags energier 

men det kan också vara upplevelser i form av schamanska resor. Grupp 3 är enbart ute 

efter en slags underhållning. De här personerna spår i händer, lägger tarotkort eller 

liknande. De arbetar oftast på ett professionellt plan och oftast är de inte troende New 

ageare. Den sista gruppen, grupp 4 innefattar de personer som är troende och genom 

olika slags böcker fått upp ögonen för New age.46  

                                                 
44 Hammer (1997) s. 310 
45 Hammer (1997) s. 311 
46 http://fof.se/tidning/1998/4/ett-spel-med-det-heliga Hämtad 2017-12-21 

http://fof.se/tidning/1998/4/ett-spel-med-det-heliga
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   Anledningen till varför människor fattar tycke för just New age och varför denna 

livsåskådning är så växande är för att New age, till skillnad från de gamla religionerna, 

är för att denna tro är så extremt flexibel.  

 

Resultat  

Det är sex stycken kvinnor som deltagit i intervjuerna och två män. Informanterna är 

alla mellan 25 – 30 år förutom en kvinna som är 55 år. De sex informanter som är 

yrkesverksamma har alla olika yrken och två av informanterna är lärarstudenter. I 

resultatet nedan kommer svaren på intervjufrågorna att presenteras övergripande utefter 

de frågor som ställts i intervjuerna. 

 

Vad anser du är New age? 

Svaret på denna fråga varierar en del mellan de olika personerna som blivit intervjuade. 

Båda lärarstudenterna har svarat rätt lika på denna fråga. De anser båda att New age har 

att göra med välmående och harmoni i livet. De menar också på att det är lika viktigt att 

ta hand om jorden som människan. De är också enade om att människor inom New age 

använder sig av olika tekniker för att finna lycka och sitt inre väsen, dessa kan vara 

yoga och meditation bland annat47. 

   En annan kvinnlig informant har varit ganska snarlik i sitt svar som de två 

lärarstudenterna. Den här personen menar att New age handlar om att individen väljer 

att lägga sin tro till ett personligt sökande istället för den vanliga traditionella tron. Här 

är det ett sökande efter personlig hälsa och mening som är i fokus och vetenskapen är 

ingenting som regerar utan individens egna upplevelser och learning by doing är det 

som är det viktiga48. 

   Ett medium som jag intervjuat anser att New age är ett samlingsord som vi människor 

hittat på för att stämpla något. Hon menar på att detta omedvetet begränsar 

informationen och den faktiska betydelsen att allt är spirituellt. Även det som inte avses 

vara New age. Hon förklarar att människan genomgår en evolution. Hon poängterar att 

vi delvis så utvecklas rent spirituellt och att vi mer och mer börjar att inse vilka 

suveräna varelser vi är i detta multiuniversum. Vidare framhåller hon att allt detta inte 

                                                 
47 Bilaga 1, Bilaga 2 
48 Bilaga 3 
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går att placera under ett namn som ”New age” för det kommer att begränsa allt som vi 

är49. 

   New age är något som är, för vår tid, en ganska ung och alternativ religion. Här finns 

inte några speciella riktlinjer. Man skulle kunna se New age som ett modernare sätt att 

leva/tro som vi gjorde förr i världen, det handlar mycket om det som är naturligt men 

även att ta hand om oss själva50. En annan person som blivit intervjuad och också är 

utbildad religionslärare menar på att New age är som ett stort smörgåsbord. Men istället 

för mat så använder människan sig av olika tekniker.51 

   De två männen som svarat på intervjufrågorna menar på att New age handlar om 

övernaturliga fenomen. De menar båda på att det handlar om spådom, spöken/andar och 

olika slags energier52. 

 

Varför tror du att människor attraheras av New age och Mindfulness? 

De flesta informanter anser att det ligger i tiden att människan håller på med 

Mindfulness idag. Idag anses det viktigt att finna en riktig mening med livet och många 

människor speciellt i västvärlden riktar in sig mer på att få en sådan stressfri vardag som 

möjligt53. 

   Förutom att New age och Mindfulness bidrar till en stressfri vardag så menar några på 

att New age och Mindfulness är ett perfekt val för de människor som söker efter en lite 

friare form av tro. De framhåller att denna tro tilltalar många för att den är icke-

tyngande, att människan själv söker meningen. Att vi väljer att göra något för sin egen 

skull istället för att sätta tilltron till att något annat skapar ens öde, till exempel en gud. 

   Västvärlden har störst andel av psykisk ohälsa och detta kan också vara en stor 

bidragande del till varför New age och Mindfulness växer sig större och större här. 

Mindfulness handlar trots allt om den mentala delen vilket även flera av informanterna i 

studien framhåller.54 

   Den ena av de två männen som intervjuats menar på att attraktionen av New age och 

Mindfulness ligger i att människor blir intresserade och nyfikna på det som man inte 

riktigt kan förstå sig på, när det enbart gäller Mindfulness tror han att det handlar om att 

människor vill ha ett lugnare liv med mindre stress. Den andra mannen tror att 

                                                 
49 Bilaga 4 
50 Bilaga 5 
51 Bilaga 6 
52 Bilaga 7, Bilaga 8 
53 Bilaga 1, Bilaga 6, Bilaga 4, Bilaga 5 
54 Bilaga 2, Bilaga 3 
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människor intresserar sig för denna två ämnen för att de anser att det övernaturliga och 

andevärlden är intressant för många.55 

 

Hur ser du på kvinnans roll inom New age? 

Synen på kvinnans roll inom New age ser olika ut mellan de olika informanterna. De 

båda männen som deltagit i studien talar om romska kvinnor med konstiga kläder och 

som spår folk, den ena mannen talar också om svartrockare som har en dyrkan till 

övernaturliga krafter. Han menar på att dessa är människor som är bra på att läsa av 

andra för att kunna utnyttja dem och tjäna pengar56. 

   Kvinnorna som blivit intervjuade talar i stället mer om att kvinnan har en stor frihet 

inom New age. Även om tanken på kvinnans framstående roll kanske inte varit en 

central punkt från början så har det blivit så att kvinnan en större roll inom New age än 

vad männen har. De flesta menar också på att kvinnans roll inom New age skulle vara 

starkare och mäktigare än i det vanliga samhället. Kvinnan får vara fri och får vara just 

det hon vill vara, kvinna. Kvinnan kan genom New age ta fram alla sina feminina sidor, 

en av de intervjuade kvinnorna menar också på att mannen i framtiden ska ta fram sina 

feminina sidor57. 

   En stor del till varför kvinnan verkar vara så framgångsrik inom New age kan bero på 

att yoga har blivit en väldigt stor del av vår populärkultur, det handlar till stor del om att 

gå in i sig själv med andningen osv. Till stor del så är det kvinnorna som utför yoga och 

troligtvis därför kvinnan syns så mycket inom New age. Kvinnor är också oftast de om 

lider av utmattningssyndrom, mer än män, kvinnor är också oftast de om uppsöker vård 

angående sin psykiska ohälsa, detta kan också ligga till grund för att fler kvinnor än 

män utövar New age och Mindfulness.58 

    

Analys 

Det finns inte något direkt svar för vad New age är. Man kan inte säga att New age är att 

människor tror på övernaturliga krafter, man kan inte heller säga att New age är tron på 

människan och det naturliga. Eller så kan man säga just dessa saker, och många, många 

fler. För New age är just det, en salig blandning mellan en massa olika saker. Men det är 

svårt att sätta fingret på en enkel specificering till vad New age skulle vara. Samma sak 

                                                 
55 Bilaga 7, Bilaga 8 
56 Bilaga 7, Bilaga 8 
57 Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 5, Bilaga 6 
58 Bilaga 3 
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säger mycket av litteraturen. Detta är något som bland annat Hammer skriver om, de 

otroligt många olika metoderna och teknikerna inom New age. Människor kan tro på 

kosmos, de kan tro på övernaturliga krafter, spådom, yoga, meditation, jordens helande 

kraft. En hel blandning olika saker med andra ord. 

   De män som intervjuats i denna studie menar på att New age handlar om spöken för 

det mesta. De talar också om häxor och trolldom. Medan kvinnorna som blivit 

intervjuade talar om att New age är tron på naturen och människan och dess helande 

kraft. Istället för diskussioner kring spöken menar kvinnorna att New age är en 

livsåskådning där människan får möjlighet att utforska vem just hon är. Det handlar om 

personlig tro och sökande efter mening där hälsan är i fokus. En slutsats man kan göra 

är att informanternas tankar kring New age i studien, gällande både män och kvinnor, 

överensstämmer med det jag läst och diskuterat i litteraturöversikten. Dock kan jag 

konstatera att de män jag intervjuat är mer precisa i sina tankar kring vad New age är. 

För dem handlar denna livsåskådning i stora drag om spöken, och visst har de inte fel i 

den aspekten men enligt forskningen visar det sig att New age är så mycket mer än bara 

spöken och andlighet. Kvinnorna som blivit intervjuade talar om en hel del olika saker i 

funderingen kring New age och vad det kan vara. De ger inte något specifikt svar utan 

är ganska öppna i sina svar kring vad detta är, precis så som litteraturen gör. 

   Det är ganska tydligt att New age rörelser och den New age våg som växer sig allt 

starkare fått en stark koppling till det kvinnliga könet. Detta när något som kommer 

fram ganska tydligt både i litteraturen och hos mina informanter. Litteraturen menar att 

kvinnan alltid setts som ett känsloväsen medan mannen varit mer fysisk och hård. Det är 

därför som hon anses haft större framgång inom New age och Mindfulness i jämförelse 

med mannen. De kvinnliga informanterna poängterar att kvinnan haft möjlighet att få 

stråla mer inom New age och i Mindfulness än i andra trosuppfattningar. Hon har fått en 

chans att få vara fri och få släppa lös sin feminina sida. 

   När en del tänker på kvinnor och New age tänker de direkt på häxor eller spåtanter. 

Detta är något som framkommer i litteraturen också likväl som hos mina manliga 

informanter. Sky diskuterar bland annat detta i sin studie och att häxeri är en del av New 

age. Här nämns det knappt några män i koppling till häxeri eller spådom utan kvinnorna 

är dom som är i centrum. Detta är något som framkommer i båda mina intervjuer med 

männen. De ser också häxor och knasiga spåtanter när de besvarar frågan om kvinnans 

roll inom New age. Skillnaden mellan mina kvinnliga och manliga informanter gällande 

kvinnans roll är den åsikt som skiljer sig mest i studien. Kvinnorna har inte alls samma 
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syn som männen, här talar de inte om några häxor eller om spåtanter. De menar istället 

på att kvinnan via New age fått möjlighet att växa och få vara den hon är. Kvinnan 

anses ha en mäktigare roll inom New age än vad mannen har, hon anses vara drivande 

och stark i både hjärta och själ. 

   Attraktionen kring New age brukar ofta ligga i den enskilda individens egna 

upplevelser och erfarenheter. Som tidigare nämns framhåller Löwendahl i sin bok att 

människor är med om olika händelser, antingen som barn eller vuxna. Dessa händelser 

kan öppna upp ögonen för New age på olika sett. Olika traumatiska upplevelser kan 

vara nyckeln till varför en människa väljer att intressera sig för New age av olika slag.   

   Som vi också tidigare fått ta del av förklarar Hammer att New ages dragningskraft är 

så stark för att det finns mycket i New age som tilltalar många människor. Naturliga 

saker och ting har människor i stor utsträckning intresse för. Även antika och uråldriga 

saker. Eftersom att New age till stor del handlar om naturen och det naturliga så har 

denna livsåskådning också en stor dragningskraft. Hälsa är också en stor del av 

människans intresse och New age, här kommer Mindfulness in och greppar tag i 

mångas hjärta. 

   Flertalet av informanterna säger att intresset för New age och Mindfulness ligger i 

tiden. Kvinnorna som blivit intervjuade menar på att hälsa är en stor del av våran vardag 

och speciellt psykisk hälsa, därför är det extra viktigt med Mindfulness och dess 

tekniker så som meditation och yoga. De menar också på att det idag är viktigt med 

personligt sökande efter meningen med livet och en stressfri vardag.  

   De manliga informanterna poängterar att intresset för New age och Mindfulness ligger 

i ren nyfikenhet hos människan, att man vill veta mer av det man inte förstår eller kan få 

vetenskapliga bevis på. Den ena mannen menar, tillika som kvinnorna, att människan 

vill leva stressfritt och att Mindfulness därför just nu är ett bra alternativ. Dock anser 

han också att speciellt kvinnor som utövar New age och Mindfulness gör detta för att 

lura människor. Han anser att dessa människor är bluffmakare som tar pengar från svaga 

människor i deras sökande efter svar. Den andra mannen betonar mer att det stora 

intresset för dessa livsåskådningar beror på att människor vill ha kontakt med andar och 

spöken. Han framhåller att många människor intresserar sig för andevärlden och 

försöker med hjälp av medium osv att ta kontakt med dessa.  

   Studiens informanter talar i största utsträckning mer om varför människor intresserar 

sig för Mindfulness och inte så mycket om varför människor får ett intresse för New 

age. Någon förklarar att New age är ett bra val för de människor som vill ha en lite 
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friare form av tro och att detta skulle bidra till att människor attraheras så av denna 

livsåskådning.  

   En tolkning av litteraturen är att den på många sätt känns äldre än vad den är. Det 

förklarar i de flesta böcker att kvinnan är drivande inom New age och att kvinnan är den 

som framställs inom denna livsåskådning. Det är inte så speciellt mycket tal om 

männen. Jag trodde att vi kommit längre i vårt genus tänk, dock med vetskap om att 

några texter skrevs 2002 eller tidigare.   

 

Jämförande diskussion  

Det har inte varit helt lätt att hitta likheter mellan mina intervjuer och Löwendahls 

intervjuer. Löwendahls alla informatörer har antingen varit producenter eller 

konsumenter av New age. Endast en av mina informanter är producent av New age och 

några få, ca 2-3 stycken konsumerar New age vad jag vet. Den informant jag intervjuat 

som är producent av New age tycker lika som Löwendahls informatörer, det vill säga att 

New age är ett samlingsnamn som de gärna inte vill befatta sig med. Genom att sätta ett 

begrepp på en livsåskådning så som New age så begränsas hela tron. Det skulle vara 

som att sätta en fågel i bur, då kan den inte fälla ut sina vingar och upptäcka världen. 

Samma sak gällande New age verkar vara uppfattningen om att det är en väldigt fri tro 

där många av Löwendahls informanter förklarar att kärlek är en central del. Och 

kärleken borde inte ha någon begränsning, eller hur?  

   Men om man ändå ska försöka förklara vad New age skulle vara så talar de flesta 

informanter om kärlek, natur, frihet osv. Kvinnorna i Löwendahls studie var inte 

speciellt utförliga i sina berättelser, det överensstämmer inte med mina informanter. I 

jämförelse med männen i min studie så har kvinnorna varit mer detaljrika. Jag blev glatt 

överraskad av att männen framfört sån känsla i sina berättelser i Löwendahls studie. 

Detta är något som Löwendahl också diskuterar och det är något som är speciellt och 

intressant eftersom att männen tar ett stort kliv ifrån hur mannen ”egentligen” borde 

vara. Genusnormen.  

   Nästan alla informanter i både min studie och i Löwendahls avhandling berättar om 

New age som något bra att New age är en livsåskådning för de människor som vill ha en 

tro som är kombinerad med frihet. Det finns inga lagar eller specifika riktlinjer som 

måste följas för att man ska få bruka tron. Många människor väljer denna tro eftersom 

att de söker efter något. Det kan vara andlig utveckling, personlig utveckling och så 

vidare. New age är något som ligger i tiden, det är både nytt och gammalt. 
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   Männen i min studie skiljer sig enormt från männen i Löwendahls studie. I själva 

verket är det inte speciellt konstigt eftersom att männen jag intervjuat inte är troende i 

någon form i jämförelse med männen i Löwendahls avhandling. Det är ändå väldigt 

intressant att se skillnaden mellan dessa två grupper. Männen jag intervjuat följer 

normen för hur män ”borde vara”, för de första så visste de inte riktigt vad New age var. 

Det kan ju i och för sig vara svårt att svara på frågor som man inte alls vet svaren på. 

Löwendahl manliga informatörer visste hur se skulle svara eftersom att de till vardags 

också är insatta i New age och allt vad det innebär. Det var och är inte mina manliga 

informanter.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika perspektiv det finns på New age 

och Mindfulness. De flesta kvinnliga informanter som jag intervjuat påtalar att New age 

och Mindfulness är något som är naturligt och fritt. Människan är i centrum och den 

personliga hälsan har ett stort fokus. De manliga informanterna förklarar istället att New 

age är något som har med energier och trolldom att göra. 

   Litteraturen ger en väldigt bred bild av vad New age är, som också framkommer i 

Analysen finns det inget direkt svar på denna fråga. Hammer förklarar bland annat att 

New age handlar om olika metoder och tekniker, tron på kosmos, övernaturliga krafter, 

meditation och så vidare. Alla människor har en speciell plats på jorden och det är 

viktigt att vi tar hand om jorden på bästa sätt.  

   Löwendahl påtalar i sin studie att många människor vill ha en tro som är kombinerad 

med frihet. New age handlar om bland annat om andlig utveckling och personlig 

utveckling och passar därför många eftersom att en hel del människor är sökare. De 

söker efter något att förändra eller utveckla. 

   Litteraturen förklarar Mindfulness som ett nytt sätt att vakna upp till vardagen. Det 

handlar om att ta hand om kropp och själ genom olika slags övningar. Det finns en hel 

del meditationsövningar som kan bidra till att människan blir mer mindful. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Skriftlig intervju 1 – (lärarstudent) KVINNA 

 

Vad anser du är New Age? 

New age är för mig att vara nära naturen. Söka visdom, helande och kraft i naturens och 

människans eget väsen. Skala av och lägga åt sidan det materiella samhällets stress och 

inbillade lycka tills dess att det enda som finns kvar är den ursprungliga människan och 

hennes inre väsen. Söka lyckan och det existentiella i naturen och inom sig själv genom 

meditation, yoga, ”ren kost”, öppna upp sitt sjätte sinne etc. 

 

2. Varför tror du att människor attraheras av New Age och Mindfulness? 

Jag tror människor attraheras av new age och mindfulness mer och mer för att den 

materiella världen vi lever i idag inte kan fylla eller ge en riktig mening i livet. Jag tror 

att fler och fler vänder sig till det enkla naturliga som en motreaktion till den 

postmoderna utvecklingen. Kanske kan många haka på pga. trender men de blir nog inte 

så långlivade i den livsstilen. Framförallt tror jag att västsamhällets livsstil med all 

stress och ytlighet många gånger får människor att rusa fram och då kan mindfulness 

och new age erbjuda en andningspaus. 

 

3. Hur ser du på kvinnans roll inom New Age? 

Kvinnans roll är större och mäktigare i new age än vad den är i det ”ordinarie” 

samhället. Jag tänker mig nästan att new age riktar sig främst till kvinnor även om män 

är lika välkomna. Här får kvinnan plats och hon är fri att vara just bara kvinna. Inte 

utsättas för samhällets dubbelmoral och marginalisering, inget förtryck och ingen 

objektifiering. Kvinnan är fri att uttrycka sig och sin sexualitet utan att skämmas av vare 

sig män eller andra kvinnor. Jag tkr helt enkelt att new age är ett utrymme för kvinnan 

att vara fri. 
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Bilaga 2 

 

Skriftlig intervju 2 – (lärarstudent) KVINNA 

 

Vad anser du är New Age? 

jag är dåligt insatt men jag anser att new age är en "nyare" men fortfarande inte ny form 

av religion eller livsåskådning. Jag menar då ny i jämförelse med kristendomen 

exempelvis men ändå att alternativet funnits ett tag. Jag tänker mig at människor som är 

involverade i new age mediterar, tänker på miljön, tror på en högre makt men inte gud, 

tyder drömmar och försöker få kontakt med sitt inre. Ett slags försök till att finna 

harmoni i livet och göra gott för både jord och människa samtidigt som att man slipper 

hierarkiskt styrda föreningar och organisationer. En mer privatiserad form av religion. 

 

2. Varför tror du att människor attraheras av New Age och Mindfulness? 

Jag tror människor drar sig till new age på grund av ett slags inneboende begär av att ha 

tilltro till något större. Jag tror inte sekulariseringen bidragit till att färre människor tror 

på något men att människor tror mer privat och annorlunda med tanke på att de 

fortfarande finns ett behov av att tro på något större. En mening och något som kan 

besvara frågor, vilka egentligen är omöjliga att besvara för människan. Det är en friare 

form att tro. 

 

3. Hur ser du på kvinnans roll inom New Age? 

min första tanke är att kvinnans roll inte är annan än exempelvis mannens inom new 

age. Vad jag vet finns inga krav på att religiösa ledare måste vara män etc, vilket gör 

new age mindre patriarkal men som det övriga samhället ser ut så finns där säkert 

tendenser till att även new age är manscentrerad. Dock är detta endast spekulationer, jag 

har som sagt ingen aning. I övrigt kan en ny age inspirerad kvinna vara din granne, din 

lärare, din bankman, hon du möter i kiosken, en dotter, en mormor eller vem som helst. 
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Bilaga 3 

 

Intervjusvar via ljudfiler 1 – (personalansvarig på ett barnskötarföretag, utbildad 

personalvetare och beteendevetare) KVINNA 

 

Vad anser du är New Age? 

New age innebär för mig att individen istället för den vanliga traditionella tron väljer att 

lägga sin tro till ett personligt sökande efter mening och där bland annat hälsa är en 

viktig del i strömningen. Individen baserar inte sin tro till vetenskap utan mer i egna 

upplevelser och learning by doing.  

 

Varför tror du att människor attraheras av New Age och Mindfulness? 

Jag tror att det tilltalar många för att det är icke-tyngande och för att du söker meningen 

för dig själv, du gör ingenting för en gud utan du gör det för din egen skull och sin egen 

utveckling och för tilltron till dig själv istället för att man sätter tilltron till att något 

annat skapar ditt öde. Jag tror att det är därför detta tilltalar många, speciellt i 

västvärlden, där man är privilegierad och kanske har tillgängligheter till saker på ett 

annat sätt än den övriga världen. 

   Västvärlden har ju också störst andel av psykisk ohälsa och eftersom att New age är 

en kombination av en samma olika saker, psykologi och många olika delar inbakat i det 

så tror jag att detta tilltalar många för att det också handlar om det mentala, den mentala 

delen. Man kan gå till botten med sig själv och vad man själv tycker är viktigt i sin 

livssituation. Och jag tänker också, som är uppvuxen i ett av världens mest 

sekulariserade länder, att jag själv har mer tilltro till vetenskap och kunskap att man 

istället får välja vad man själv vill tro på än att man får en färdig gud där man får köpa 

hela paketet. Därför tror jag att det är en strömning som tilltalar många. Man får bygga 

sitt eget paket av vad du själv vill tro på liksom.  

 

Hur ser du på kvinnans roll inom New Age? 

I västvärlden är det ju också, ehm, det är ju så svårt för mig för jag är ju uppvuxen i ett 

av de mest sekulariserade länderna i världen och ett av dom mest jämställda länder som 

finns världen. Men jag tänker att om man tänker andlighet och mindfulness så är det 

ganska många kvinnor inom dom delarna. Yoga har blivit en väldigt stor del av vår 

populärkultur, där det också handlar väldigt mycket om att man ska gå in i sig själv men 
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andningen och så där, och jag tänker att det kanske är för att kvinnor är så drivande som 

att det har blivit så stort. 

   Det är ju ofta så att kvinnor inte har fått varit på universiteten, de har inte fått utbilda 

sig. Jag tänker att kvinnans roll har varit så här på 70-talet när man skulle krossa 

patriarkatet och kvinnan började frigöra sig mannen och det har ju liksom, när New age 

kom för 20-30 år sedan så var det ju, ah men folk sa ju att det var hokus pokus, men 

aldrig mer förr har ju marknaden blomstrat med terapi varianter, K.B.T som jag själv 

har gått för min utbrändhet, yoga med andning. Jag tror att det är ett viktigt inslag i 

våran kultur nu mera och jag tror att kvinnorna har varit en stor bidragande faktor till 

det här att det har varit viktigt för dom att kunna få välja själv, vad man själv vill tro på 

och vad man själv vill vara en del av. 

   Sen tycker jag att det är viktigt att tillägga att jag själv har haft ett 

utmattningssyndrom och det är oftast kvinnor som bli sjukskrivna på grund av psykisk 

ohälsa, det är det jättestort problem i samhället idag. Jag tror att det är viktigt att blanda 

in vetenskap i det också och kolla på t.ex. in arbetsmiljö och varför man har olika 

stressfaktorer. Jag tror alltså inte att New age arenan med att man bara ska sitta och 

andas, ja, jag tror på båda delarna. Och därför tror jag kanske att det är viktigt att man 

lyfter fram den delen i alla fall, i alla fall för mig. Man behöver båda delarna. Man 

behöver både vetenskap och friheten att välja själv. 
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Bilaga 4 

 

Skriftlig intervju 3 – (Medium på Facebooksidan ”Andligt”) KVINNA 

 

Vad anser du är New Age? 

Dessa orden är inte skrivna för att uppröra någon eller dig. Men New age är ett skapat 

namn för att stämpla något, å föra in en samlad information under ett namn. Vilket e att 

omedvetet begränsa infon å att den faktiska betydelsen att ALLT e spirituellt! Allt! 

Även det som inte anses vara ”new age”.  

   Skillnaden mellan idag å hur det har sett ut innan är att människan genomgår en 

evolution, delvis dem utvecklas vidare rent spirituellt och snabbare, skulle jag säga. För 

att det är dags för detta nu. Vi inser mer och mer vilka vi är som suveräna varelser i 

detta multiuniversum. Detta kan man inte placera under ett namn som ”new age” för att 

det är att indirekt begränsa allt som vi alla är, upplever och kommer va, kommer 

uppleva. 

 

Varför tror du att människor attraherad av New Age och Mindfulness? 

Mindfulness är ett tillstånd av varande där man har en acceptans om e fortgående i varje 

andetag man tar där att e accepterat och ej dömande. Ett tillstånd av tillåtande och en 

neutralitet.  

 

Hur ser du på kvinnans roll inom New Age? 

Kvinnans roll i den nya jorden och i den nya tiden kommer ha en starkare roll, för också 

kvinnan kommer inse å omfamna som feministiska kraft i sin råhet. Även så kommer 

mannen omfamna å erkänna den feministiska aspekten av sig själv. 
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Bilaga 5 

 

Skriftlig intervju 4 – (gymnasieutbildning i teater, kontorsarbete idag på ett 

saneringsföretag) KVINNA 

 

Vad anser du är New Age? 

För mig är det en (för vår tid) ganska ung och alternativ religion där man egentligen inte 

har några speciella riktlinjer.  

   New Age känns som ett modernare sätt att leva/tro som vi gjorde förr i världen, då det 

var mer naturligt och vi levde på ett helt annat sett med naturen och även oss själva. 

 

2. Varför tror du att människor attraheras av New Age och Mindfulness? 

Min teori är att människor i alla tider har attraherats av det ockulta och alternativa 

lösningar på till exempel sjukdomar, stress och mycket annat som finns i vardagen.  

 

3. Hur ser du på kvinnans roll inom New Age? 

Kvinnans roll i New Age känns som att den kan vara ganska splittrad då det är många 

religioner blandade och en hel del uråldriga syner på vad till exempel kvinnan 

symboliserar. Solen och månen är olika och beskrivs på olika sett. Lite så känns rollerna 

mellan man och kvinna i New Age då det ibland kan beskriva dom olika könen. som 

dag och natt alltså. Men jag tror ändå att kvinnan har en bra roll där, fri i hjärta och själ.  
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Bilaga 6 

 

Skriftlig intervju 5 – (biträdande rektor, utbildad till bla religionslärare) KVINNA 

 

Vad anser du är New age? 

New age är ett stort och omfattande begrepp där jag skulle kunna säga att det är som ett 

smörgåsbord. Men istället för mat så är det olika tekniker. Begreppet New age är inte 

detsamma som kristendomen. Där kan man höra en person säga: jag är kristen. Jag hör 

ingen säga: Jag är New age. 

 

Varför tror du att människor attraheras av New age och Mindfulness? 

För att det ligger i tiden att tänka jag. Inte tidigare som vi utan mera det är den enskilde 

individen som också vill se/ känna resultat. Vi lever också alltfler som ensamma/ singla 

i långa perioder. 

 

Hur ser du på kvinnans roll inom New age? 

Här har kvinnan hittat sitt forum för frigörelse. Och styrkan att utveckla sig själv. 
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Bilaga 7 

 

Skriftlig intervju 6 – (vårdbiträde, utbildad naturbrukare på gymnasial nivå) MAN 

 

Vad anser du är New age? 

Jag tror att det har med de övernaturliga fenomenen att göra, spådomar, spöken/andar 

och energier bland annat. 

 

Varför tror du att människor attraheras av New age och Mindfulness? 

Att folk attraheras av new age tror jag är för att människor är nyfikna på det man inte 

riktigt kan förstå sig på. Folk är intresserade Mindfulness för att de tror att man får ett 

roligare lugnare liv med mindre stress, att dom hittar ett inre lugn som centrerar deras 

liv. 

 

Hur ser du på kvinnans roll inom New age? 

När jag tänker mig kvinnor inom new age tänker jag på Romerska kvinnor som sitter 

och spår folk, eller svartrockare som dyrkar övernaturliga krafter, eller såna som är bra 

på att läsa människor för att kunna utnyttja dom och tjäna pengar. 
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Bilaga 8 

 

Skriftlig intervju – (Arbetsledare och lastbilsförare, utbildad murare gymnasial nivå) 

MAN 

 

Varför anser du är New age? 

Jag anser att det handlar om spöken/ andar och att det är intressant. Något som jag tror 

på lite grann. Att det finns något efter döden (för vissa) och att det finns människor som 

kan ta kontakt med dessa spöken/andar.  

 

Varför tror du att människor attraheras av New age och Mindfulness? 

Jag tror att man attraheras av New age av det okända i det. Att vissa människor kan få 

kontakt med personer från långt bak i tiden (andar/spöken). Att kunna kommunicera 

med dem flesta inte kan se höra eller prata med. 

 

Hur ser du på kvinnans roll inom New age? 

Jag tror att kvinnans roll i New age är inte har så mycket större roll i den än männens 

men att i dom flesta filmer som producerats så är det så gott som alltid att det är en 

kvinnlig rom som är väldigt underlig och har konstiga kläder och det är lite fel än vad 

det verkligen är. För i tiden trodde dem flesta människorna på det och i nutid har det 

försvunnit men jag tror att det har mycket med att religionen har ändrats så mycket i 

världen. Och att det gjorde att när folk trodde på häxor så var det många kvinnor som 

var speciella som blev anklagad för att vara häxa och brändes på bål.



 

1 

 

 


	Inledning
	Syfte och frågeställning
	Syfte
	Frågeställning
	Avgränsning

	Disposition
	Metod
	Intervjuer
	Sökmetoder
	Fenomenografi

	Tidigare forskning
	Bakgrund
	New age
	Mindfulness
	Genus inom New age
	Attraktionen

	Resultat
	Vad anser du är New age?
	Varför tror du att människor attraheras av New age och Mindfulness?
	Hur ser du på kvinnans roll inom New age?

	Analys
	Jämförande diskussion

	Sammanfattning
	Referenslista
	Bilagor

