
Beteckning: Rel C vt 2007:6 

 
 
 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 

New Age i Östra Mellansverige 
En studie av den oorganiserade nyandligheten 

Nina Blom 
Juni 2007 

C-uppsats, 10 poäng 
Religionsvetenskap 

Religionsvetenskap C 
Handledare: Olof Sundqvist 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. INLEDNING.................................................................................................................3 
1.1 Syfte ............................................................................................................................3 
1.2 Frågeställning ..............................................................................................................3 
1.3 Metod och material......................................................................................................4 

..........................................................................5 

..........................................................................6 

.1 Ursprung....................................................................................................................14 

.1 Resultat av intervjuerna.............................................................................................20 

.2 Varför valet blir en oorganiserad form av New Age.................................................29 

1.4 Presentation av informanter ..............
1.5 Centrala begrepp ...............................
1.6 Disposition ..................................................................................................................7 
 
2. FORSKNINGSLÄGE ...................................................................................................8 
2.1 Varför New Age? ........................................................................................................9 
2.2 Vilka är personerna inom rörelsen? ..........................................................................10 
 
3. BAKGRUND ..............................................................................................................12 
3
3.2 New Ages utbud för den oorganiserade individen ....................................................17 
 
4. PRESENTATION AV INTERVJUER .......................................................................20 
4
 
5. ANALYS.....................................................................................................................27 
5.1 Kartläggning av intresset för New Age, och hur det sprids i Östra Mellansverige...27 
5
5.3 Tidpunkten i livet när intresset för New Age väcks..................................................30 
5.4 Vad informanterna anser om New Age och nyandlighet som begrepp.....................33 
 
6. SAMMANFATTNING...............................................................................................34 
 

 2



1. INLEDNING 
Ofta har jag mött människor, i varierande vardagliga situationer, som är övertygade om att det 

finns något mer än det vi kan se med blotta ögat. Att naturvetenskapen ännu inte kan förklara 

universums alla dimensioner. Ändå vill dessa människor inte kalla sig religiösa, de är inte 

kopplade till någon religiös eller andlig organisation. De tar del av det enorma utbud som 

finns på den andliga marknaden, och känner efter vad de själva är intresserade av. Om New 

Age verkligen är en religion eller inte är däremot inte självklart. Både organiserade och 

oorganiserade grupper inom rörelsen menar att New Age står för en ny kommande 

världsordning, som i framtiden kommer att prägla vårt samhälle.1 Det är alltså inte baserat på 

en religiös tro enligt dem utan handlar om insikt om hur världen fungerar.  

 

Det som intresserar i frågorna om nyandlighet tycker jag är varför så många söker någon 

ytterligare mening med livet. Är det kyrkans tillbakagång i Sverige som har öppnat upp för  

nyandligheten? Behöver människan för sitt eget välbefinnande ha något att tro på? Hur skapar 

man mening i ett sekulariserat samhälle?  

 

1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att titta på hur den oorganiserade delen av nyandligheten i 

Östra Mellansverige ser ut idag. Varför söker människor sig där till olika delar av andliga 

aktiviteter som inte är organiserade, vad är det som tilltalar dem? Är situationen likadan i 

regionen som i övriga landet eller skiljer sig utvecklingen och intresset av New Age här 

jämfört med Sverige i stort? Intressant är också begreppet New Age, och dess 

användningsområde. Är begreppet på väg bort, eller skulle det kanske behöva bytas ut?  

 

1.2 Frågeställning 
Den övergripande frågan som undersöks är varför så många intresserar sig för nyandlighet i 

oorganiserad form i Östra Mellansverige idag, och på vilket sätt intresset i de oorganiserade 

formerna sker; Vad den intresserade tar del av och engagerar sig i. Det är även intressant att 

titta på New Age som begrepp. Uppfattas nyandlighet översatt till engelska något annat än 

den nyandlighet som man själv ägnar sig åt?  

 

                                                 
1 Hammer, 1997, s. 17. 
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1. Varför finns så stort2 intresse för nyandlighet i Östra Mellansverige idag? 

2. På vilket sätt sprids New Age bland personerna i undersökningsområdet? 

3. Varför väljer så många människor en oorganiserad form av nyandlighet och inte att 

engagera sig i någon speciell grupp? 

4. Är det någon speciell händelse i livet som utlöser intresset för nyandlighet? 

5. Vad anser de nyandligt intresserade om begreppet New Age? 

 

1.3 Metod och material 
För att svara på frågeställningarna har djupintervjuer genomförts med ett fåtal personer 

(”stickprov”) som finns inom den oorganiserade delen av nyandligheten. Dessa berättar om 

sin tro och varför andlighet är en del av deras liv. Även hur och när i livet informanten 

kommit i kontakt med och börjat intressera sig för nyandlighet utreds i intervjuerna. En 

hermeneutiskt3 betraktelse görs för att svara på frågeställningarna.4 Personerna som 

intervjuats har valts ut med viss tanke på kön, ålder, yrke och tidigare erfarenheter. Det blir 

ändå en viss begränsning då grupper av personer som intresserar sig för New Age vid närmare 

kontakt ofta är homogen, i mitt fall har jag kommit i kontakt med företrädesvis kvinnor i 

åldern 40-60 år. Intervjuerna med utvalda personer har skett genom både personlig kontakt, 

och via telefonsamtal och mail. Företrädelsevis har jag valt att göra intervjuer med personligt 

möte med människor, men tycker ändå att andra varianter har fungerat bra när kontakt inte 

kunnat skapas på sådant vis. Intervjuerna har gjorts med personer hemmahörande i Östra 

Mellansverige. Personerna jag kontaktat är utspridda i olika delar av området. Dessutom har 

jag valt personer som inte känner varandra och av den anledningen intresserar sig för samma 

saker. I ett fall känner dock personerna varandra, men har träffats genom aktiviteter inom 

nyandligheten, så jag ser det dock inte som något problem. Det är intervjuerna som är 

undersökningen i uppsatsen.  

 

Litteratur används för att få en bild av det tidigare forskningsläget inom området. 

Litteraturstudierna syftar även till att bredda kunskapen om nyandlighet, New Age, så att 

svaret på frågeställningarna har en bakomliggande bred grund. För att utföra intervjuerna, 

                                                 
2 Att intresset är stort grundar jag på Hammers undersökning av svenska folkets intresse för nyandliga tankar i 
Sverige som jag anser kompatibel med Östra Mellansverige. Detta anser jag då ämnet ofta tas upp omkring mig 
och förekommer i dagspressen i området. Även person 5 anger att intresset i Östra Mellansverige är jämförbart 
med övriga Sveriges. 
3 En kvalitativ studie görs med förståelse och inlevelse för den individuella människan. 
4 Andersen, 1994, s. 187. 
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som är undersökningens kärna, på ett kvalitativt sätt krävs kunskap om New Age och vilka 

komponenter den innehåller. Eftersom alla delar av New Age av utrymmesskäl inte kan 

presenteras har de viktigaste och de med relevans för uppsatsen valts. De presenteras i 

avsnittet ”New Ages utbud för den oorganiserade individen”. 

 

Litteraturen som används anser jag vara av hög kvalitet, och skrivna av välkända författare, 

många inom forskarvärlden. Därför anser jag också litteraturen som används till uppsatsen 

trovärdig och korrekt. Vissa delar av materialet är hämtade från böcker med mer tendentiös 

inriktning, då har delarna valts noga för att inte bli falska eller subjektiva.  

 

Metoden med intervjuer används för att passa uppsatsens frågeställningar, undersökningen 

görs med fördel med samtal med individer då oorganiserade delar av New Age annars kan 

vara svåra att nå på ett tillfredställande sätt. Tidigare studier på oorganiserade delar av 

nyandligheten har inte gjorts, utan jämförelser sker med forskning som är kompatibel med 

min undersökning. Tidigare forskning är knuten till rörelser inom New Age eller nya religiösa 

rörelser. Slutsatser och resultat av dessa är enligt min mening ändå jämförbara då strukturen 

stämmer väl överens med New Age, och det är svårdefinierat vad som krävs för att räknas 

som medlem i New Age-rörelsen. 
 

1.4 Presentation av informanter 
I intervjustudierna har 5 personer svarat på frågor om sitt engagemang inom nyandligheten. 

Av de tillfrågande är 4 stycken hemmahörande i Hälsingland och den femte bor i Södertälje 

men jobbar runt om i hela Sverige som medium. Två av personerna har valt att vara anonyma, 

de kallas för Person 1 och Person 2. Medan övriga personer har medgivit att deras namn 

publiceras. För ett homogent uttryck anges ändå personerna med beteckningen Person 1-

Person 5. Personerna har varierande grad av egen utvecklad klärvoajant5 förmåga.  

 

Person 1 är 52 år och har en bakgrund inom sjukvården. Hon har jobbat både som 

undersköterska, diabetessköterska och är utbildad distriktsköterska. För 9 år sedan blev hon 

sjukskriven för utbrändhet och har sedan dess aldrig kommit tillbaka i arbete igen. Idag är hon 

sjukpensionerad och bor med sin man i Bollnäs kommun. 

 
                                                 
5 Klärvoajant används om synsk och medial person. Förmågan att uppfatta det som inte kan uppfattas med de 
valiga sinnesorganen. 
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Person 2 är 57 år och har ett intensivt arbetsliv bakom sig. 1999 blev Person 2 sjukskriven för 

utbrändhetssyndrom och har idag varaktig sjukersättning. Person 2 är kvinna och bor i 

Ljusdals kommun. 

 

Den tredje intervjuade personen bor i Ovanåkers kommun och fyller snart 44 år. Hon är 

klärvoajant och hjälper människor som behöver healing eller komma i kontakt med ”andra 

sidan”. Person 3 har även förmågan att kommunicera med djur och hjälper djur och ägare att 

förstå varandra. 

 

Person 4, 55 år, bor i Nordanstigs kommun vid Hälsingekusten. Där driver hon tillsammans 

med sin man ett eget företag. Hon jobbar för tillfället bara halvtid då hon blev sjuk i cancer 

för några år sedan, eftersom cancern har kommit tillbaka ett flertal gånger genomför hon 

fortfarande strålbehandlingar. 

 

Den sista personen som ingår i studien är Person 5 som bor i Södertäljes kommun och är 44 

år. Han jobbar som professionellt medium och figurerar ofta i olika TV-program. Han har 

bland annat varit med i ”Förnimmelse av mord” och det aktuella ”Det okända”. Person 5 har 

jobbat som medium även utanför Sveriges gränser. Han blev till exempel kontaktad av ett 

japanskt TV-team och flögs till Japan för att hjälpa en familj att lösa deras dotters 

försvinnande. Det programmet kunde vi i Sverige se alldeles nyligen på TV 4+. Han håller i 

kurser för grupper såväl som privata sittningar. 

 

1.5 Centrala begrepp 
Istället för att använda mig konsekvent av endast begreppet New Age har jag istället ofta 

använt mig av det svenska ordet nyandlighet. Det är ingen självklar direktöversättning av 

begreppet New Age men syftar till samma rörelse med samma komponenter. Däremot 

används New Age inte på samma sätt som nyandlighet och får inte samma betydelse för alla 

när man använder begreppen i svenska språket. Detta är också en av punkterna som utreds i 

uppsatsen. Även benämningen ”andra sidan” förekommer frekvent inom New Age. Med det 

menas den andevärld, en annan dimension som New Age troende anser finns. 

 

New Age beskrivs ofta som en smörgåsbord av andliga aktiviteter. Det är dock förutbestämda 

delar som rörelsen innehåller, även om utbudet är väl tilltaget och erbjuder stor variation.  
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Att vara anhängare till New Age i oorganiserad form, vilket är den övergripande 

undersökningspunkten för uppsatsen, handlar inte om att tro på ”spöken” eller inte. Inte heller 

av att endast intressera sig för övernaturliga ting eller att läsa sitt horoskop varje dag. I studien 

ingår personer med ett mer påtagligt intresse. De tar aktivt del i nyandliga evenemang och 

liknande företeelser. Exempel på detta kan vara att gå medialt utvecklande kurser, besöka 

medium, eller att själv vägleda andra genom sin förmåga etc. Hänsyn till om personen själv 

anser sig vara anhängare till New Age-rörelsen (vilket de oftast inte anser sig göra) tas inte. 

Gränsen mellan den oorganiserade delen av New Age och den organiserade drar jag när en 

person går med i en speciell grupp inom New Age. Det ska då vara en tydlig organisation där 

medlemskap krävs. Exempel på rörelser är Wicca och Asatrosamfundet. En organisation 

kräver någon form av styrning. I nyreligiösa rörelser är det ofta vanligt med en karismatisk 

ledare.6

 

Området för undersökningen, Östra Mellansverige, omfattar området kring sydvästra 

Stockholm (Södertälje) till norra Hälsingland. 

 

1.6 Disposition 
New Age ger utövaren många valmöjligheter i utbudet vad man ska välja att tro på och det 

finns en uppsjö av aktiviteter och olika föreningar och grenar att engagera sig i. En överblick 

på dessa spektra presenteras i avsnittet bakgrund. En person som intresserar sig för New Age i 

oorganiserade former tar ofta del av olika riktningar inom rörelsen, och intresset kan variera 

över tid. Det som var i personens fokus för 5 år sedan kan idag vara något annat. Det utreds 

även närmare i intervjuerna med de för denna uppsats tillfrågade personerna.  

 

Först i uppsatsen ges en inledning med kortfattad presentation av informanterna som deltagit i 

undersökning, även centrala begrepp utreds här. I efterföljande avsnitt med aktuellt 

forskningsläge presenteras framförallt Hammer och Frisks tidigare undersökningar inom 

ämnet, men även andra forskare och författare med relevans för området tas upp. I 

bakgrunden ges en bild av vad New Age är och dess ursprung. Även olika delar som ingår 

och som informanterna kommit i kontakt med presenteras här. I avsnitt 4 presenteras sedan 

resultatet av intervjuerna som sedan analyseras i efterföljande avsnitt. Uppsatsen avslutas med 

                                                 
6 Gustafsson, 1991, s. 192. 
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en sammanfattning där innehållet presenteras kortfattat med fokus på frågeställningarna och 

dess svar. 

 

2. FORSKNINGSLÄGE 
Tidigare forskning finns att tillgå i Olav Hammers och Liselotte Frisks undersökningar. Även 

andra författare har behandlat ämnet, till exempel Mikael Rothstein. Den senaste av dessa 

undersökningar är publicerad 1998. Undersökningsområdet Östra Mellansverige är inte 

undersökt sedan tidigare. Att titta på den oorganiserade delen och intresset för nyandligheten 

där är också ett område som är relativt outforskat. Förklaringar och kartläggningar över vilka 

som kan räknas som medlemmar inom New Age har bland annat Hammer undersökt, däremot 

har han inte gjort någon särskiljning på organiserade och icke organiserade medlemmar. 

Däremot har New Age kartlagts som en rörelse med låg organisationsgrad. 

 

Flera undersökningar har genomförts med målet att kartlägga antalet ”medlemmar” och ålder 

och kön på dessa inom New Age. I Sverige gjordes 1992-1994 en studie vars resultat visade 

att ca 2 miljoner av befolkningen har tankar som delar New Ages bild av samhället och 

världen.7 Det vill säga en mycket större andel än de som bekänner sig till kristendomen.8 En 

annan undersökning, gjord 1995, visar att det är mestadels kvinnor inom New Age, i 

genomsnitt hela 83 % inom de olika intresseområdena.9 Detta förklaras med att delarna inom 

New Age talar mer till kvinnor eftersom de genom sin uppfostran fokuserar mer på känslor, 

kommunikation och relationer än vad män gör.10 Genomsnittsåldern på utövarna var 42år.11  

 

Hammer menar i sin bok -”På spaning efter helheten New Age en ny folktro?” att New Age 

idag i Sverige har blivit en folkrörelse.12 Och J Gordon Melton säger att New Age är en 

väckelserörelse inom ockultismen.13 Vissa röster menar att New Age har nått sitt maximum 

och sedan 80-talet ska intresset ha dalat. Resultatet kommer att bli att de personer som 

fortfarande har ett intresse organiserar sig i grupper.14

 

                                                 
7 Hammer, 1997, s. 24. 
8 Hammer, 1997, s. 25. 
9 Frisk, 1998, s. 199. 
10 Frisk, 1998, s. 200. 
11 Frisk, 1998, s. 199. 
12 Hammer, 1997, s. 84. 
13 Arlebrand, 1995, s. 17. 
14 Rothstein, 1997, s. 23. 
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Frisk har i flera undersökningar studerat New Age. 1994 gjorde hon en studie där hon tog 

fram de mest centrala delarna inom New Age, det visar sig att bland annat helande (healing), 

meditation, energier, terapi och reinkarnation är ofta förekommande begrepp inom New 

Age.15 Undersökningen gjordes för att få en överblick över rörelsen, de mest centrala delarna 

ger en bild av rörelsen som fenomen.16 I Frisks undersökning kan vi även se hur nya religiösa 

rörelser sprids i Sverige, liksom internationellt, genom det sociala kontaktnätet. Det 

kommuniceras via vänner, anhöriga och bekanta.17

 

2.1 Varför New Age? 
Frågan om varför New Age har blivit så populärt i vårt samhälle, i västvärlden och i Sverige 

är en intressant fråga, och det finns många försök till att förklara detta. Hegel och Jungs 

tankar berörs nedan, i avsnittet ursprung. De är av mer filosofisk och religiös karaktär. 

Tillsammans med teosofin kan de förklara varför intresset väckts och varför New Age 

tankarna blivit populära. Om man frågar de New Age troende själva tycker de att det är 

självklart att människor får upp ögonen för rörelsen eftersom vi är på väg in i en ny 

tidsålder.18 Det är enligt dem andevärlden som får människor att vakna, inför den nya 

tidsåldern krävs att människor börjar ta till sig kärleksbudskapet, det är en naturlig del i den 

andliga utvecklingen av världen. Det finns också mer vetenskapliga förklaringar, exempelvis 

är teorin om att kristendomens svaga ställning i Sverige blir ett religiöst tomrum som hos 

många människor måste fyllas. Människor söker mål och mening i livet.19 Max Weber menar 

att världen blir för ”tråkig” när allt ska förklaras med hjälp av vetenskap.20 Människor saknar 

mystiken och känner att livet och världen har förlorat sin förtrollning.21 Rent existentiella 

frågor tenderar att försvinna i naturvetenskapliga läror.  

 

Det går också att titta tillbaka på historien och se hur liknande samhällsbilder har lett fram till 

ett andligt sökande.22 Situationen i Sverige idag kan till exempel jämföras med situationen i 

Alexandria där många olika kulturer möttes, och hur olika religionsbilder blandades.23 

Naturligtvis är det svårt att jämföra vårt moderna samhälle med en storstad som existerade för 

                                                 
15 Frisk, 1998, s. 167-169. 
16 Frisk, 1998, s. 167-168. 
17 Frisk, 1993, s. 285. 
18 Hammer, 1997, s. 287. 
19 Hammer, 1997, s. 288-289. 
20 Frisk, 1998, s. 207. 
21 Hammer, 1997, s. 295. 
22 Hammer, 1997, s. 289. 
23 Hammer, 1997, s. 289. 
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2000 år sedan. Men likheterna är ändå intressanta att studera, man se tydliga tendenser som 

figurerar både nu och då. Religiösa livsåskådningar uppstår ofta i paradigmskiften.24

 

2.2 Vilka är personerna inom rörelsen? 
James Downton har undersökt hur nyreligiösa sekter får medlemmar.25 Han menar att 

resultaten även går att översättas till människor som söker sig till New Age.26 I första hand är 

det personer som känner sig missnöjda med sin livssituation eller känner att de inte passar in i 

samhället.27 Känslorna kan utlösas av en livskris eller en allvarlig händelse i livet som får till 

följd att existentiella frågor väcks hos personen.28 Många finner då svar inom religiösa och 

andliga rörelser.29 Eftersom New Age finns lättillgängligt är det enkelt att vända sig just dit. 

Denna teori kallas i utvecklad form för deprivationsteorin och kan användas för att förstå 

varför människor söker sig till New Age.30 Det visar hur ett tillstånd av vantrivsel och känsla 

av maktlöshet kan leda till andligt intresse. Ju svårare en människa känner att det är att reda ut 

sina problem på ett konkret sätt desto större är sannolikheten att de söker en lösning inom 

någon religion eller rörelse med andlig anknytning.31 Genom New Age kan människan skapa 

en bild av sig själv utan krav på till exempel materiella tillgångar. Känslan av att återta 

kontrollen över sitt liv kan införlivas av besök hos klärvoajanta personer där de berättar om 

framtiden.32 Patienten kan även få svar på varför han eller hon mår dåligt, en förklaring som 

också återger kontrollen över livet till personen ifråga. Det finns också en trösterik känsla i 

New Age, att det finns en mening med allt som händer, trots att det verkar fel och orättvist 

kan personen ändå uppleva att det finns en tanke med negativa händelser.33 Det kan också, för 

ensamma människor, var ett sätt att söka sig till en grupp, att finna gemenskap. Det kan även 

vara en kick att känna känslan att men vet något som andra inte vet, att känna att man nått en 

insikt som samhället i stort inte har nått fram till. Naturligtvis finns det också många som 

”snubblar” över New Age utan någon speciell bakomliggande orsak, man blir ofta 

introducerad av vänner eller familj. Enligt den kognitionsforskning som finns inom 

religionshistoria menar man att människor fastnar för idéer inom religioner för att de är 

                                                 
24 Hammer, 1999, s. 23. 
25 Hammer, 1997, s. 307. 
26 Hammer, 1997, s. 307. 
27 Hammer, 1997, s. 307. 
28 Hammer, 1997, s. 307. 
29 Hammer, 1997, s. 307. 
30 Hammer, 1997, s. 309. 
31 Hammer, 1997, s. 309. 
32 Hammer, 1997, s. 310. 
33 Hammer, 1997, s. 310. 
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uppseendeväckande och lätta att komma ihåg; Inte för att de söker mening i tillvaron. 34 

Intresse för det övernaturliga och mystika finns hos många människor, en känsla av att 

vidareutveckla det kan väckas under en viss period i livet. Människan ska enligt 

religionsfenomenologer ses som en varelse med fri vilja, som därför inte blir lurad in i någon 

religion, utan det är ett medvetet val.35 När intresset väl har väckts underhålls det av att det 

ständigt finns nya saker att engagera sig i och utforska.36  

 

Enligt Frisks undersökning (vilken behandlar nya religiösa rörelser i Sverige), om hur löst 

respektive hårt en rörelse knyter människor till sig kom hon fram till att rörelser, eller 

organisationer, där medlemmarnas mest intensiva upplevelser inte skett i direkt anknytning 

till rörelsen är mer obunden jämfört med rörelser där upplevelserna eller uppenbarelserna sker 

(exempelvis) på ett religiöst möte.37 Tidigare forskning på området om hur själva intresset för 

nyandlighet och nya religiösa rörelser väckts går isär. Forskning som stödjer engagemanget i 

en nyreligiös rörelse beror på kriser i livet finns, liksom forskning vars slutsats blir det 

motsatta.38 Frisk menar att det beror på rörelsens innehåll av självläkande och helande 

budskap utåt.39 Då medlemskap i rörelsen uppfattas lösa personliga problem och leda till ett 

lyckligt liv kan det vara en andledning för en deprimerad person att söka sig till rörelsen.40 

Det beror enligt Frisk på vilken typ av rörelse det är om den lockar folk i kris eller inte. De 

personer som ingicks i Frisk undersökning var det endast ett fåtal som uppgav att de innan sitt 

medlemskap i rörelsen hade genomgått någon form av kris.41 Där ser vi alltså hur Frisk och 

Downton kommit fram till olika ståndpunkter i frågan om engagemang i en nyreligiös rörelse 

beror på en kris i livet eller inte. Enligt Paul Heelas är det först efter att personen varit 

engagerad i rörelsen en tid som man uppfattar det som att man var olycklig eller hade problem 

innan man kom in i nyandligheten. 42 Frisk pekar även på att hon i sin undersökning kunde se 

redan sedan tidigare, innan medlemskap i en rörelse, hur personen varit intresserad av liknade 

aktiviteter och haft funderingar kring området rörelsen berör.43 Frisk poängterar också att det 

                                                 
34 Gilhus, Mikaelsson, 2003, s. 36. 
35 Gilhus, Mikaelsson, 2003, s. 86. 
36 Hammer, 1997, s. 313. 
37 Frisk, 1993, s. 274. 
38 Frisk, 1993, s. 104. 
39 Frisk, 1993, s. 104. 
40 Frisk, 1993, s. 104. 
41 Frisk, 1993, s. 278, 285. 
42 Frisk, 1998, s. 191. 
43 Frisk, 1993, s. 284. 
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inte verkar påverka individens liv i någon större utsträckning att vara med i en nyreligiös 

rörelse, utan livet ”innan” och ”efter” ser relativt likartat ut.44

 

3. BAKGRUND 
Det går att studera New Age ur både ett religionshistoriskt och sociologiskt perspektiv. New 

Age handlar ofta om healing, att hela och utveckla sig själv och om andevärlden.45 Det är mer 

lättillgängligt att idag ta del av andlighet som är sammankopplad med New Age. Exempelvis 

anordnar Ljusdals kommun, cirklar där andevärlden diskuteras.46 Att personer inom New Age 

inte vill betrakta rörelsen som en religion kan bero på ifrågasättandet av sanningshalten i en 

religion.47 Man anser att New Age är en verklighet, en absolut sanning. 

 

Inom New Age ryms många olika idéer och tolkningar av andligheten. Det finns system, 

tekniker och företeelser som vid yttre betraktelse verkar ha liten beröringspunkt med varandra 

med ändå räknas in i fenomenet.48 New Age kan sägas vara ett ”religiöst fält”.49 Något som 

många personer inom New Age tror är att den ”gamla” kloka världen, där människor besatt 

kunskap av icke vetenskaplig karaktär har försvunnit när det moderna samhället vuxit fram. 

De tror också att det finns en energi, en högre kraft som utgör en helhet i vilken vi lever.50 

Det är dock inte så ofta man ser denna kraft som Gud, men man tror på en högre makt i någon 

form.51 Man anser också att människan måste leva närmare naturen, som det är nu har vi 

missbrukat jorden och vi behöver ändra det levnadssätt och de tankemönster vi har idag, och 

som skadar vår jord.52 Alla människor har också en unik plats att fylla på vår jord, och vi 

lever inte endast en gång utan återkommer (reinkarnation) flera gånger till jordelivet och livet 

som människa.53 Detta enligt vissa för att lära sig ”läxor” från tidigare liv, och ständigt samla 

på sig mer kunskap och insikt.54 Något som också är viktigt är de gamla lärorna som kommer 

igen. De hittas i tidigare former hos olika naturfolk. I många andra religioner har det alltid 

funnits en närmare kontakt med andlighet och naturen än vad vi ser i Sverige idag. Den nära 

                                                 
44 Frisk, 1993, s. 284. 
45 Sökning på New Age via sökmotor leder fram till den slutsatsen, i detta fall användes google 20070501 
46 Ljusdalsposten 20070323 
47 Hammer, 1997, s. 16. 
48 Hammer, 1997, s. 18. 
49 Rothstein, 1997, s. 20. 
50 Hammer, 1997, s. 18. 
51 Hammer, 1997, s. 18.  
52 Hammer, 1997, s. 18. 
53 Hammer, 1997, s. 19. 
54 Hammer, 1997, s. 19. 
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kontakten är nu enligt New Age på väg tillbaka.55 New Age anhängare tror också att 

vetenskapen och läkarvetenskapen kommer att anamma mer av det ursprungliga tänkandet 

och metoderna.56 Det är en revolution inom det andliga området som väntar, menar New Age 

anhängare. Samhällets utveckling kommer att integreras med andliga och naturliga delar. Det 

är det som kallas den ”nya tidsåldern” det vill säga New Age.  

 

Det som gör New Age speciellt och lätt för många att ta till sig är att den enskilda personen 

själv kan välja vad han eller hon ska tro på.57 Man granskar kritiskt det som erbjuds och 

förkastar vissa delar som man inte tilltalas av. Utbudet inom New Age är väldigt stort, och 

skulle det krävas total underkastelse av en människa att tro på allt inom rörelsen blir 

kategoriseringen av den i närheten av någon sektliknande definition. Utbudet och valfriheten 

gör New Age väldigt lättsmält och till en enkel rörelse att engagera sig i.  

 

Vem som räknas som medlem i New Age-rörelsen är också en fråga utan tydligt svar. Det 

finns inte heller här någon gräns för vad som krävs för att räknas som medlem eller inte.58 Att 

vara medlem kräver att det finns något att vara medlem i, en organisation. Men stora delar av 

New Age rörelsen fungerar i icke organiserad form. Eller med låg organisationsgrad.59 Visst 

finns det rörelser att organisera sig i, som Sveriges Asatrosamfund, men ofta är personen 

utlämnad till sitt eget intresse och egen aktivitet i att ta del av New Ages innehållsrika utbud. 

Därför är det också lätt för ”intressenter” eller ”medlemmar” om vi ändå ska kalla dem det, att 

säga att de inte är inriktade på New Age. Många säger istället att det som de ägnar sig åt är 

andligt sökande, och det är inte heller något som har med en specifik religion att göra (som 

New Age lutar åt att vara).60 Som Hammer beskriver det ”…man kan bejaka tron utan att 

anamma etiketten”.61 Det finns ändå faktorer som sammanbinder de ”andliga sökarna” och 

gör att de kan placeras in under begreppet New Age. Det finns återkommande idéer inom 

rörelsen som är grundläggande och som de allra flesta nyandliga har gemensamt; tron på livet 

efter döden, synen på reinkarnation, och den ”andra sidan” vilken kan kontaktas via kanaler, 

ofta medium.  

 

                                                 
55 Hammer, 1997, s. 19. 
56 Hammer, 1997, s. 19. 
57 Hammer, 1997, s. 19. 
58 Hammer, 1997, s. 20. 
59 Frisk, 1998, s. 166. 
60 Hammer, 1997, s. 20-21. 
61 Hammer, 1997, s. 20. 
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En skeptiker till nyandligheten kanske obetänkt skulle slänga ur sig att New Age är en sekt. 

Det är ett helt felaktigt påstående, visst finns det sekter som tagit fasta på delar av New Ages 

budskap. I Sverige finns till exempel Oshorörelsen där bland annat Ted Gärdestad var 

medlem.62 Oshorörelsen kan sägas vara en hybrid mellan en sekt (egen religion) och New 

Age rörelsen.63 Det finns också det danska ”Shan the rising Light” och det engelska ”The 

Emin Foundation”. Så visst finns det en uppsjö av mer eller mindre sektliknande 

organisationer som tar upp New Age tankar i sina läror. Däremot saknas de faktorer som gör 

en organisation till en sekt vid granskning av själva New Age rörelsen. Det är ingen klar 

organisation utan kan mer beskrivas som ett nätverk eller en rörelse. Den låga 

organisationsgraden kan sägas höra samman med ett ytligt engagemang, personen väljer själv 

hur mycket tid som ägnas åt andligheten och vad han eller hon gör med den tiden. Det är 

sällan man hänger sig åt endast en sak eller engagerar sig i någon grupp. Ofta deltar man i 

aktiviteter eller läser böcker som introduceras via vänner.64 De grupper som ändå bildas är 

ofta små cirklar och diskussionsforum som samlas kring någon karismatisk person eller som 

finns att tillgå på kursgårdar.65 Det saknas styrning i New Age, i sekter hittas ofta hårt 

toppstyrda organisationer. Det finns heller inga bestämda ritualer eller något som måste 

utföras eller något man måste tro på. En beskrivning som fångar New Age som form är ”en 

subkulturell miljö med låg organisationsgrad”.66 Däremot så finns det organisationer inom 

New Ages ramar, exempel på detta är Wiccarörelsen som utgår från tron på häxor och magi. 

Men man vänder sig inom Wicca bort från satansdyrkan och håller sig istället inom New Age 

riktlinjer och idéer om det goda.67

 

3.1 Ursprung 
Vad är då egentligen New Age? De allra flesta har en bild av vad New Age är, hur bilden ser 

ut kan variera mycket från person till person. Även mellan de som ingår i New Age rörelsen 

skiljer sig synen rejält.  

 

Inom New Age menar man att slutmålet snart är nått. Världen är nära att nå total upplysning, 

och jorden kommer att präglas av kärlek och fred. Dessa tankar är grundade i Hegels filosofi 

                                                 
62 Hammer, 1997, s. 267. 
63 Hammer, 1997, s. 269. 
64 Hammer, 1997, s. 22. 
65 Frisk, 1998, s. 166. 
66 Frisk, 1998, s. 166. 
67 Hammer, 1997, s. 128. 
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om att det inom historien finns en världsande, en genomgripande plan för hur utvecklingen 

och jordens historia (i stora drag) ska se ut.68 Allt som ska hända är alltså redan förutbestämt, 

dock inte enskilda händelser, och hela historien följer ett visst mönster.69 Inom religionen 

brukar man beteckna sådana tankar som millenarism eller kiliasm.70 Tanken är att alla 

människor kommer att uppleva denna nya värld, det är inte några speciellt utvalda, eller bara 

de New Age troende som kommer att uppleva denna ”frälsning”.71  

 

Grunden för de delar som ingår i New Age är väldigt blandade. Idéer är upplockade från olika 

religioner och från olika delar av världen. Stor betydelse för New Age uppkomst tillskriver 

man ändå en rysk kvinna, Helena Pertovna Blavatsky, som levde mellan 1831-1891.72 Hon 

grundlade teosofin, där många av redan existerande tankar om spiritism och ockultism togs 

upp och samlades ihop till en syntes.73 I en utbrytargrupp från teosofin (Arcan school) ledd av 

Alice Bailey används sedan begreppet New Age för första gången.74 Detta skedde i den bok 

som Bailey gav ut 1944: ”Discipleship in the New Age”. Inom teosofin menas att gud inte är 

en person, utan att den gudomliga kraften finns i allt, vilket hämtas upp i New Age rörelsen. 

Även tanken om att vetenskapen tillslut kommer att få ge vika för det faktum att de andliga 

lärorna står för en högre sanning är hämtad från teosofin direkt till New Age.75  

 

Det finns även kända filosofiska/psykologiska tankar och personer som har blivit populära 

förgrundsfigurer inom New Age-rörelsen. En av dessa är Jung. Han menade att målet i livet 

ska vara att känna sig som en hel människa, och vägen dit styrdes av ockulta fenomen och 

insikter.76 Det är det motsatta till Freuds teorier som gick ut på att det undermedvetna styrdes 

av sexualitet och aggression.77  

 

Hippiekulturen var en stor faktor till att andlighet, västerländsk ockultism, meditation och 

tarotläggning fick en nyrenässans, ett rejält uppsving skedde under senare delen av 50-talet 

och hela 60-talet.78 Det skapades grupper som vände det traditionella samhället ryggen och 

                                                 
68 Hammer, 1997, s. 36. 
69 Hammer, 1997, s. 36. 
70 Hammer, 1997, s. 36. 
71 Hammer, 1997, s. 36. 
72 Hammer, 1997, s. 37. 
73 Hammer, 1997, s. 37. 
74 Hammer, 1997, s. 39. 
75 Hammer, 1997, s. 44. 
76 Hammer, 1997, s. 50. 
77 Hammer, 1997, s. 50. 
78 Hammer, 1997, s. 77. 
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sökte efter andra sätt att leva sitt liv och efter andra medvetandetillstånd. Ofta skedde detta 

sökande med hjälp av droger. Man såg sig själv inom hippiekulturen, precis som inom New 

Age, inte som en religiös person utan just som en sökare.79 Under den här tiden uppstår de 

flesta faktorer i den form som de idag existerar inom New Age. New Age rörelsen kan därför 

egentligen hävdas vara endast 40-år gammal, men ursprunget kan härledas långt tillbaka i 

tiden. I vågen som kom under 60-talet började även en tidskrift med mystik inriktning ges ut, 

”Sökaren”, första numret utkom 1964 och år 1972 publiceras den första artikeln om New 

Age.80 Under den här tiden var rörelsen mer inriktad på att förändra politiken, nyandliga 

modeller konstruerades vilka skulle kunna användas av utbildningsväsendet.81 Den politiska 

linjen övergavs relativt snabbt och har idag helt försvunnit. Nu handlar New Age enbart om 

religiösa och andliga frågor, och det fokuseras på mänsklig insikt på ett personligt plan.82

 

Under tiden fram till 1990-talet ökar hela tiden intresset för New Age, och nu börjar man 

kunna kalla New Age för en massrörelse. Vilket även bekräftas av de siffror som nämnts 

tidigare angående undersökningen som gjordes mellan 92-94, där hela 25 % av befolkningen 

visade att de hade tankar som var New Age inspirerade. Människor ur alla samhällskikt 

började ta del av litteratur och besöka människor med healingförmåga och medium.83 Varken 

social status eller inkomst verkar spela någon roll för intresset av New Age i Skandinavien.84 

Boken ”A Course in Miracles” fungerar som en slags ”New Age bibel” med övningar och 

levnadsråd till läsaren. Nyandligheten börjar även figurera flitigt i massmedia, utvecklingen 

där sker lavinartat och möter ett stort intresse. Idag fylls våra massmedier med en mängd olika 

inslag som är New Age inspirerade. Tittar man närmare på våra vanligaste TV-kanalers utbud 

hittar man en mängd program, både realityshower såsom ”Förnimmelse av mord” där 

klärvoajanta personer hjälper polisen att utreda mord. Familjer som besväras av andar får 

hjälp att rensa sina hus, och kanske även får meddelande från bortgånga anhöriga i ”Det 

okända”. Det ockulta temat och just fokus på synska personer förekommer också i en rad 

dramaserier. Exempel på detta är ”Medium” och ”Ghostwisperer” där båda programmen 

handlar om kvinnor som får kontakt med andevärlden.  

 

                                                 
79 Hammer, 1997, s. 77. 
80 Hammer, 1997, s. 80.  
81 Hammer, 1997, s 285. 
82 Hammer, 1997, s. 285. 
83 Hammer, 1997, s. 83. 
84 Rothstein, 1997, s. 24. 
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3.2 New Ages utbud för den oorganiserade individen 
Delarna som ingår i New Age, kan man om man väljer att inte organisera sig i någon New 

Age anknuten rörelse välja fritt emellan. Kanske tror den personen som ägnar sig åt New Age 

i oorganiserad form på helande kraften, astrologi och spiritism men inte på karma och 

reinkarnation. Olika delar av New Age kan locka olika människor. Enligt Frisk beror intresset 

hos personer som genomgått en kris, på rörelsens struktur. Kan det då finnas en sådan 

”lockande” struktur i delar av New Age? Kanske vissa spår är mer intressanta för deprimerade 

eller sjuka individer inom rörelsen? För att utröna vilken dragningskraft olika riktningar har 

presenteras de här kort, för att sedan återkomma i resonemanget kring frågeställningarna, 

vilket presenteras i analysen. 

 

Spiritism 

Tankar om möjligheten att kontakta andar och bortgångna personer har funnit sedan urminnes 

tider i olika religioner runt om i världen. Aristoteles påstod till exempel att han hade kontakt 

med sin döda hustru.85 Oraklet i Delfi rådfrågades i många olika spörsmål under antiken och 

tolkade Apollos svar från andevärlden.86 Spiritismen uppstod i sin nuvarande form i mitten av 

1800-talet.87 Där den vidareutvecklades inom teosofin.88 Spiritister anser att döden endast är 

en förflyttning till ett annat tillstånd. Andarna nås idag via medium, som fungerar som kanaler 

för den andra sidan. Andar kan på så vis meddela sig med anhöriga.  

 

Spiritister anser också att människan i grunden är en god varelse, det handlar således aldrig 

om frälsning av något slag när kontakt med andra sidan görs, utan snarare om att lösa problem 

och oavslutade spörsmål mellan anden och klienten. Inom spiritismen förmedlas förutom 

personliga meddelanden från de döda även andra sorters budskap, som profetior mm. 

Spiritismen fick under och efter 1:a världskriget ett rejält uppsving. Många människor 

förlorade sina anhöriga under tragiska omständigheter och ville återuppta kontakten med 

dem.89 Även åtskilliga vetenskapsmän deltog under den här tiden i seanser för att sätta sig i 

förbindelse med avlidna släktingar.90

 

                                                 
85 Arlebrand, 1995, s. 74. 
86 http://paranormal.se/topic/oraklet_i_delfi.html 20070515 
87 Hammer, 1997, s. 33. 
88 Frisk, 1998, s. 177. 
89 Hammer, 1999, s. 165. 
90 Hammer, 1999, s. 165. 
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Aura 

En aura är ett ljusfält som omger varje människa. Beroende på aurans färg och storlek kan 

människans humör och hälsa läsas av. Alla personer kan tränas i att se denna livskraft som 

omger andra människor. Liknande tankar kan hittas inom andra religioner, exempelvis 

kristendomens gloria. En gloria är dock förbehållen en liten skara av utvalda människor, 

medan alla har en aura, därför måste ändå fenomenen betraktas att ligga långt borta från 

varandra. Auran anses istället ha sitt upphov från Buddhismen och det ljussken med sex färger 

som Buddha sägs ha omgetts av.91

 

Reinkarnation och karma 

Tanken med reinkarnation är att en människa återföds på jorden. Alla människor lever alltså 

flera jordeliv. Sättet att se på återfödelse inom New Age rörelsen är skapad på 1800-talet.92 

Reinkarnationstankarna är hämtade från hinduismen men är starkt modifierade för att passa in 

i New Age och den västerländska filosofin. Inom hinduismen kan till exempel dålig karma 

vara orsaken till att man i nästa liv återföds som ett djur.93 Medan man inom New Age endast 

återföds som människa, och karman ses som läxor som man själv har valt och är ett samlande 

av kunskap för att nå allt större insikt. Många kan känna tröst i att tro på reinkarnation och 

karma, det hjälper till att förklara livets orättvisor. Många Thailändare sa efter tsunamin att 

händelsen och alla dödsfall som skedde var relaterat till människors karma. Det inger också 

hopp att om men lever ett gott och rättfärdigt liv så kommer man i sin nästa reinkarnation 

belönas för det.94 För att återgå till ett tidigare liv, och medvetandegöra vad som hände där 

används så kallade regressioner. Där förs patienten tillbaka till sitt tidigare liv under hypnos 

eller i ett avslappnat transliknande tillstånd. Väl tillbaka i sitt tidigare liv får de upplevelser 

som kan vara till hjälp att förklara en rädsla eller lösa upp ett obearbetat trauma som sätter 

spår i deras nuvarande liv.95 Att tro på reinkarnation, som är en av grundpelarna inom New 

Age, kan vara trösterikt även när man hanterar tankar om döden. Både gällande att man själv 

kommer att dö som att någon anhörig eller vän går bort.96  

  

                                                 
91 Hammer, 1997, s. 95. 
92 Hammer, 1997, s. 96. 
93 Hammer, 1997, s. 96-97. 
94 Vernette, 2002, s. 8. 
95 Vernette, 2002, s. 191-192. 
96 Vernette, 2002, s. 10-11. 

 18



Astrologi 

Astrologi behöver egentligen ingen närmare presentation, alla är vi bekanta med horoskop 

som finns i dags-, vecko-, och kvällstidningar. Även om vi inte tror på det som står har många 

säkert ändå läst sitt och sina vänners horoskop som en rolig grej och för att få lite 

underhållning. Astrologin inom New Age går djupare, och ställer noggranna horoskop baserat 

på en speciell människas födelsedatum, vilket klockslag födseln ägde rum och hur olika 

planeter stod i förhållande till jorden och varandra i födelseögonblicket.97 Det är alltså stor 

skillnad jämfört med kvällstidningshoroskopen där samma horoskop gäller för alla födda i till 

exempel augusti. Även om alla inom New Age inte intresserar sig för just astrologin är man 

överens om att jorden är på väg in i vattumannens tidsålder.98 En tidsålder som kommer att 

vara präglad av fred och kärlek.99 Det är New Age övergripande huvudtanke och begreppets 

egentliga innebörd. 

 

Healing 

Idag finns många platser att vända sig till för att få healing. Ställen har poppat upp i praktiskt 

taget varenda liten stad eller i större samhällen. Även spa-anläggningar brukar erbjuda olika 

typer av alternativ terapi, bland annat healing och meditation, för avslappning och helandet av 

själen. Hammer påpekar i sin bok att det är svårt att visa att det är healingen som har en effekt 

på en patiens tillfrisknande, då det istället kan vara en ren placeboeffekt.100 Vilket det är som 

verkligen hjälper patienten att må bättre är dock inte det relevanta för honom eller henne.101 

Det viktiga är tillfrisknandet och den positiva känsla och attityd till sin sjukdom som 

healingen kan leda till. Det är vanligt att använda stenar i healing, även om andra metoder 

med ren handpåläggning är på väg att ta över. New Age anhängare menar att olika stenar 

innehar olika krafter, starkast kraft anses kristallen ha.102 Kristallen används för att balansera 

energier i kroppen, det kallas vanligen för chakrabalansering.103 Healing med hjälp av 

händerna eller i vissa fall med bara tankar kallas för reikihealing. Även massage kan 

kombineras med healing, det rör sig då oftast om handpåläggning under massagen. Det finns 

även olika former av massage som sägs kunna bota undertryckta känslor, exempel på detta är 

                                                 
97 Hammer, 1997, s. 143. 
98 Hammer, 1997, s. 150. 
99 Hammer, 1997, s. 152. 
100 Hammer, 1997, s. 167. 
101 Hammer, 1997, s. 167. 
102 Hammer, 1997, s. 187.  
103 Frisk, 1998, s. 175. 
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”Rosenterapi” och ”Body Harmony”.104 Dessa kan sägas vara en blandning mellan massage 

och healing, även om det är inslaget av massage som ska ”hela” patienten. 

 

Meditation 

Meditation används inom New Age för att slappna av och söka inom sig själv.105 Övningen 

görs för att utveckla sig själv som person och koppla bort vardagens stress. Även Yoga kan 

användas i meditativt syfte, personen gör då andningsövningar för att gå in i sig själv. 106  

 

4. PRESENTATION AV INTERVJUER 
Resultatet utgår från djupintervjuer. Samtal och korrespondens med informanterna presenteras 

nedan i ett sammanfattande material.  

 

4.1 Resultat av intervjuerna  
En av de första frågorna till de intervjuade personerna var varför de är intresserade av 

nyandlighet. Det var för de flesta en fråga som krävde en hel del funderingar och som vi fick 

återkomma till. För att lättare få en sammanhängande bild av varje enskild personlig relation 

till nyandligheten presenteras de var för sig. 

 

Person 1 

Person 1 har alltid varit intresserad och känt dragning till det övernaturliga och det andliga. I 

början på 80-talet började hon att köpa böcker om astrologi och intressera sig för horoskop. 

Hon läste ofta ”Astrologen”, en tidning som kom ut då. Hon tycker att astronomi och 

astrologi är förenliga med varandra och samtidigt som hon är säker på att stjärnhimlen 

påverkar oss på jorden är hon också intresserad av vetenskapliga teorier och förklaringar över 

universum. När hon i slutet på 90-talet ”gick in i väggen” eskalerade intresset. Andligheten 

blev nu förutom ett intresse även en väg för att må bättre. Person 1 hade frågor som hon fick 

svar på via konsulterade medium. Många gånger var det ”ett ljus som gick upp” och hon fick 

förklaringar på fenomen hon upplevt och känslor hon haft. Exempelvis de steg i trappan och 

olustkänslor som plötsligt kunde komma fick hon hjälp att förstå. Också små vardagssaker 

som varför hunden åt dåligt fick sin förklaring och problemet kunde avhjälpas. Andligheten 

                                                 
104 Frisk, 1998, s 175. 
105 Frisk, 1998, s. 174. 
106 Frisk, 1998, s. 175. 
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har varit till väldigt mycket hjälp för Person 1 att kunna må bättre och få en fungerande 

vardag.  

 

Hon är fortfarande intresserad av astrologi men ägnar sig inte åt det i samma utsträckning som 

tidigare. Idag besöker hon istället medium för privata sittningar. Hon har även vänner som 

hon träffar då och då för att diskutera andlighet. Person 1 använder sig även av meditation och 

är väldigt intresserad av healing, i vilket hon även har gått ett flertal kurser. Det hon tycker är 

viktigt är att känna tillit till det medium man besöker, eller de vänner som ingår i de 

diskussioner som förs. Det är viktigt att det är en seriös verksamhet. Innan man ger sig in på 

något eller bokar in ett besök med ett medium är det viktigt att ta reda på mer om vem 

personen är och om verksamheten. Det är lätt som sökare att hamna fel eller bli lurad då det 

även förekommer oseriös verksamhet och sektliknande grupper. Person 1 poängterar att det är 

något man måste vara väldigt noga och försiktig med. Man väljer också själv vad man tror på, 

Person 1 menar att man inte slaviskt behöver tro på allt utan själv väljer de delar ur det 

spektra som erbjuds. Bara för att man ägnar sig åt ett icke vetenskapsbaserat intresse behöver 

man inte tappa sitt sunda förnuft och det är viktigt att stå med båda fötterna på jorden. Därför 

tycker hon inte heller att man behöver gå med i någon speciell grupp, då förminskas den egna 

inblicken i det man gör, och man begränsas i sitt intresse. Däremot har hon deltagit i en 

meditationsgrupp, men även här gäller det att var väldigt försiktig så att man inte ”fastnar” i 

något man från början inte tänkt. 

 

Person 1 tycker inte att andligheten har ändrat hennes liv nämnvärt, även om det har hjälpt 

henne i tillfrisknandet. Däremot tycker hon att människorna lever för långt ifrån naturen, vi 

rusar på och stannar inte upp och känner efter. Vi måste lära oss att ta hand om naturen och 

leva mer som naturfolken och indianerna gjorde. Vi har länge försummat den gamla andliga 

vetenskap som finns. Ett exempel är hur vi bygger våra hus, förut byggdes de enligt energier 

som sträcker sig över jorden, s.k. kurrykors skulle undvikas att ha i ett rum, och speciellt för 

platsen för sängen då det ger en orolig sömn.  

 

Klimatet är mer öppet idag, och andlighet är mer accepterat än för 10-20 år sedan vilket hon 

tycker är bra. Det är ett steg på vägen in i vattumannens tidsålder. 

 

Begreppet New Age tycker hon inte om, det är inte något hon tycker att hon ägnar sig åt. Hon 

ser New Age som en stor samling hopbuntade saker som egentligen inte hör ihop, och som 
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inte hör ihop med andlighet. Person 1 ser New Age som något för fanatiker och sekter, det är 

”flummigt” och det går, tycker Person 1, inte att sortera in de intresseområden hon har under 

New Age. Att skilja på New Age och andlighet är viktigt. Inte heller nyandlighet är ett ord 

som Person 1 tycker om. Det handlar om något som alltid har funnits, en gammal lära. Hon 

skiljer på New Age och astrologi, reinkarnation och healing. Inget av detta har att göra med 

New Age såsom Person 1:s ser på det. 

 

Person 2 

År 1996 var Person 2 till ett Isländskt medium, som då höll till i hennes barndomshem. Det 

var egentligen endast därför som hon besökte honom. Person 2 fick då hälsningar och bevis 

på att det finns en annan dimension av liv som vi inte ser, men som hon efter det besöket är 

övertygad om existerar. Det var en upplevelse som grep henne och gav en stark insikt om att 

det finns ett liv både före och efter detta livet. Det var inte skrämmande, men just då, en 

väldigt omvälvande upplevelse. Person 2 lämnade andligheten och intresset helt och hållet i 

sin linda för ett tag framöver, dock med en speciell visshet om att det fanns något ”mer”. 

Varför hon då inte fortsatte att ägna sig åt sin nyfunna ”upptäckt” berodde främst på hennes 

stressiga liv och att hon helt siktade in sig på sin karriär. 

 

1999 kollapsade Person 2 i ett utbrändhetssyndrom, hon blev väldigt sjuk både till ”kropp, själ 

och ande”. Hon tappade fotfästet rejält och hade problem med att veta vem hon egentligen 

var. Denna händelse, gav en inre frälsning, hon kände en samhörighet med Gud och Jesus. 

Det var ingen utifrån som påverkade henne, utan det kom inifrån, helt av sig självt. Om hon 

inte skulle ha kommit till denna insikt tycker hon att livet skulle vara nästan värdelöst. 

Perioden efter sin diagnos, sökte Person 2 kunskap och upplysningar på alla sätt som var 

möjliga, hon såg på teveprogram, läste böcker och tidningar om andlighet. Bland annat såg 

hon ett Tv-program om Elaine Pagels och om gnosticism och dom gnostiska evangelierna. 

Gnosticismen handlade just att det kommer en insikt inifrån, och att man får en typ av 

frälsning, beroende av insikt och kunskap ”gnosis”. Person 2 kände igen sig själv i 

programmet och blev märkligt gripen, enligt henne själv. Idag så söker hon inte information 

och deltar inte lika aktivt själv i andligheten, hon menar att hon är så pass övertygad så hon 

inte längre behöver söka ”bevis” för att andra sidan existerar. Även hennes förbättrade 

sjukdomstillstånd gör att hon inte längre är i behov av samma svar och samma akuta själsliga 

hjälp som tidigare. Nu diskuterar hon med sina vänner och familjemedlemmar om andliga 

saker, hon undviker att prata med utomstående om andlighet, hon känner inte att hon behöver 
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det och vill inte försöka övertyga någon annan om sin tro. Hon går till ett medium ca 2 gånger 

per år och fortsätter att utveckla sig på det andliga planet. Men hon tar helt avstånd från New 

Age begreppet: ”Jag är inte enligt min uppfattning, engagerad i New Age, och jag väljer 

noga vilka personer jag diskuterar min andlighet med.” Och som även övriga informanter 

väljer hon att kalla sitt intresse för andlighet, inte nyandlighet.  

 
Person 3 

Person 3 kan inte svara på varför hon egentligen är intresserad av övernaturliga ting och 

andlighet, hon har alltid varit det. Inte heller ser hon det andliga som något speciellt, eller som 

hon verkligen vill ska finnas, utan hon konstaterar att det finns helt enkelt, baserat på egna 

erfarenheter. Under sin uppväxt var det en del av vardagen att ”gammelfolket” berättade vad 

de sett och hört. En slags spökhistorier (egen anmärkning). Genom att ägna sig åt andlighet 

och utveckla sig själv kan hon hjälpa andra människor. Att hjälpa andra är huvudsaken till det 

hon gör: healing, pratar med djur och förmedlar kontakt med andra sidan. Det var dock först 

1999 som Person 3 upptäckte att hon kunde kommunicera med djur och det var även då som 

hon började ägna sig åt andligheten på ett mer aktivt sätt. Det var ingen kris i hennes liv som 

utlöste hennes intresse, men hon säger att de flesta av de personer hon känner med mediala 

gåvor har haft en tuffare uppväxt än andra.  

 

Person 3 tycker att hon genom andligheten har fått större insikt och förståelse om livet, 

förutom att vara en kanal andra kan vända sig till deltar hon även själv i kurser, detta för att 

ständigt utveckla sig själv. Sedan hon ”började” med nyandligheten tycker hon själv att hon 

stannar upp mer i vardagen och tänker efter. Hon försöker njuta och ta vara på sin tid på ett 

annorlunda sätt än innan och också undvika att jaga upp sig för småsaker. Dessutom försöker 

hon att se mer positivt på andra människor och se deras goda sidor.  

 

Hon tror att många människor, och många av hennes vänner bekräftar detta, har haft andliga 

upplevelser som barn men blivit ”tillplattad”. Därför har de förlorat den naturliga förmågan 

och kontakten med andevärlden och det övernaturliga. I vuxen ålder kommer det dock ofta 

smygande tillbaka, och många vågar prova på och vågar tro på sina upplevelser igen. 

Dessutom anser hon att det är mer okej bland allmänheten att tro på andar och ägna sig åt 

andlighet idag än det var för 10-20 år sedan. New Age inte är någon religion utan en del av 

universum, något som alltid har funnits, säger Person 3. Hon vänder sig därför mot 
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användandet av just begreppet New Age eller nyandlighet, det är enbart andlighet som det 

handlar om enligt henne.  

 

Att organiseras sig i någon grupp tycker hon inte att det finns någon andledning till. Det är 

dessutom svårt när det inte går att bevisa med godkända metoder att det verkligen fungerar. 

Grupperingar kan då bli avgränsade och utan kontroll. Hon försökte tillsammans med några 

kollegor att bilda ett samfund, eller någon typ av ”fackförbund” för människor som ägnar sig 

åt kommunikation med djur, men det är gentemot myndigheter väldigt tungarbetat. Hon 

påpekar dock att hon inte vill pådyvla någon sin ”tro”, utan det är upp till var och en hur man 

ställer sig till andlighet.  

 

 

Person 4 

Person 4:s intresse väcktes när hon blev sjuk i cancer för några år sedan. Hon har sedan 

barndomen vetat att det funnits något mer, men har inte ägnat det någon större tid förrän hon 

blev sjuk. Nu tar hon del av det hon tycker verkar intressant och seriöst. Hon har varit på 

seanser, healing, regressioner och fått tarotkort lagda för sig. Via regressioner har hon bland 

annat upplevt tidigare liv som en föräldralös pojke, vilken tog jobb på en båt som sedan 

förliste. Det är en förklaring för hennes rädsla för vatten menar hon. Healingen har fått henne 

att må bättre, och hon blir stärkt och tänker mer positivt när hon ägnar sig åt andliga 

aktiviteter. Det viktiga tycker Person 4 är att hon har funnit styrka att må bättre i sin cancer, 

som med jämna mellanrum återkommit och krävt behandlingar. För en kort tid sedan vid en 

rutinkontroll fick hon veta att cancern var tillbaka ytterligare en gång och hon ska påbörja en 

ny behandling bara några dagar efter vår intervju. Andligheten har inte bara hjälp henne själv 

utan även hennes anhöriga att hantera sjukdomen. Utan att ha hittat till andligheten och 

aktiviteter inom andligheten att ägna sig åt vet hon inte vart hon skulle ha stått idag. Det 

betyder oerhört mycket för henne att få förklaringar och förstå hur saker hänger ihop i livet. I 

sitt dagliga liv är hon mer eftertänksam och lugnare än tidigare. Hon tycker också att hon har 

fått en ökad förståelse för andra människor och dömer inte personer.  

 

Det som Person 4 inte uppskattar inom andligheten är den del som känns oseriös, när det 

handlar för mycket om ekonomisk vinning. Hon anser inte New Age vara den ”äkta” 

andligheten, inte det som hon ägnar sig åt. Själva begreppet New Age förknippar hon med 

något skumt och hon tycker det hör hemma i 70-talet. Hon poängterar, liksom övriga 
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intervjuade personer att New Age och nyandlighet är fel benämning. Det handlar inte om 

något nytt utan om läror som funnits mycket länge. Att ägna sig åt andlighet är mer okej idag 

än för 10-20 år sedan.  

 

Person 4:s intresse för andlighet varierar över tid, ibland ägnar hon sig intensivare åt 

aktiviteter med andlig anknytning och ibland blir det mindre. Kostnader för ”intresset” får 

man se upp med menar hon. Det ska inte vara dyrare att anlita ett medium än någon annan 

tjänst, kostar det för mycket finns vinstintresset som hon inte tycker hör hemma inom 

andligheten. Men naturligtvis måste medium med flera tjäna pengar på det de gör, liksom 

människor inom andra yrken. Hon ser healing m.m. som ett komplement till sjukvården. När 

människor inte känner att de får hjälp där kan de vända sig till alternativa metoder för att 

känna stöd, trygghet och för att få hjälp i sitt tillfrisknande. Att gå på till exempel frigörande 

dans kan få människan att känna vilken kraft som finns inom oss, att bli mer positiv och att 

klara av sin sjukdom på ett bättre sätt än annars. Hon ser ingen mening med att organisera sig 

i någon speciell grupp, det är inte det hon är ute efter inom andligheten. 

 

Person 5 

Person 5 påpekar att det han ägnar sig åt inte är New Age eller något nytt. Sitt intresse menar 

han ligger inom spiritismen och mysticismen. Varje människa bör själv ta ansvar för vad de 

tror på och tänka efter själv vad som verkar trovärdigt, han försöker inte påverka människor 

att tro utan vill att den processen ska vara varje individs egen. Han tycker dock att det är bra 

med det fokus på andligheten som finns idag, att det lyfts fram i media. Person 5 efterstävar 

att ämnet tas upp till diskussion. På så vis kan fler människor utvecklas inom andligheten, 

men man får inte glömma att ifrågasätta sig själv, och också tillåta sig att tvivla. Det är enligt 

honom sunt förnuft att fundera över vad man ägnar sig åt. Själv tänkte Person 5 mycket på 

vad det var han egentligen ville när han gjorde ett TV-program i Japan (kunde följas i 

Sveriges ”Det okända” på TV4+). Där hjälpte han en familj att finna deras försvunna dotter 

som hittades avliden. Men Person 5 fokuserar på att hjälpa människor, och även om det som 

kommer fram är negativt så är det ändå bra om det kan hjälpa någon att gå vidare. I just detta 

fall kunde familjen få ett avslut. 

 

Att många idag är andligt intresserade beror på att vi är ”trötta” på den materiella världen. 

Prylar och pengar tappar sitt värde i livet, även om det fortfarande är viktigt så har också den 

existentiella och emotionella dimensionen blivit viktig nu. Person 5 säger, baserat på egen 
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erfarenhet, att människors intresse ofta väcks efter en kris i livet, till exempel utbrändhet eller 

cancer. Det blir då viktigare med frågor om livet och känslor istället för tankar om karriär etc. 

 

Person 5 tror att vi har en bestämd tid som vi lever på jorden, däremot finns det inget klart öde 

som vi lever vårt liv efter utan det skapas ur situationer. Det är vissa bestämda händelser som 

ska äga rum, men dessemellan är vi fria att skapa vår egen verklighet. 

 

Person 5 tycker att andlighet har blivit mer legitimt idag än det var för förut, men det finns 

fortfarande mycket skepsis. Han tror att det handlar om rädsla för det som inte kan förklaras, 

och som man inte vet allt om. Däremot är det bra att vara kritisk och heller inte köpa allt, utan 

det handlar mycket om sunt förnuft. Hur vissa TV-program som visas i media framförallt 

styrs av vinstintresse och därför kan bli ”missvisande” eller på annat sätt dåliga tycker han till 

exempel framkommer i ”Insider” (TV 3) med Robert Aschberg. Aschberg ”visar” i ett av sina 

program att spåkonster med mera bara är bluff. Bland annat så luras Person 5 i detta program. 

Person 5 menar att när det på förhand är bestämt vilken utgång programmet ska ha och 

klärvoajanta personer blir presenterade för falskt material och påhittade personer kan 

utgången bli bara en. För att presentera ”bevis” för att kontakt med döda etc. kan ske måste 

man gå andra vägar, med framförallt korrekta grunduppgifter. Det är många människor som 

vill ha bevis för at det finns något mer, en ytterligare dimension. Det är svårt att producera 

sådana ”bevis” på beställning, men oftast kan de komma av sig själv säger Person 5 och 

berättar om en föreläsning han hade på en Stockholmsskola en gång. Innan sa läraren att 

eleverna gärna ville ha någon form av bevis under själva föreläsningen på att övernaturliga 

saker existerar. Person 5 sa då att han inte är ute efter att övertyga människor utan att de ska 

få välja själv vad de ska tro på. Han inledde därför med att säga till eleverna att om han skulle 

ge bevis på att det finns en ytterligare dimension, är som att säga att, –Du, sa han till en kille, 

skulle bevisa för mig att du är socialdemokrat. Eftersom killen var engagerad i SSU blev det 

”beviset” som eleverna ville ha av honom, fast han själv inte var medveten om att killen var 

medlem i SSU då utan fick veta det av läraren senare. Person 5 har märkt att speciellt 

ungdomar är intresserade av andlighet. 

 

Person 5:s eget intresse för andlighet har alltid funnits, han har varit nyfiken på det 

övernaturliga men inte övertygad om dess verkliga existens. För att motbevisa sina systrar om 

att det inte fanns någon andevärld började ha delta i aktiviteter. Det ledde till att han själv 

istället blev övertygad. Det var för ca. 10 år sedan, då han var 34-35 år. Han hade inte upplevt 
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någon kris i direkt anknytning till att intresset väcktes, men han har tidigare haft ett turbulent 

liv. När han var i 25-års ålder blev han påkörd av ett terrängfordon men klarade sig helt utan 

skador. I efterhand känner han att det fanns en speciell mening med att han klarade sig 

oskadd. 

 

Trots att människor är mer öppna för andlighet idag än tidigare tycker han att det finns ett 

stort motstånd. Han tycker att man ska utnyttja den potential som finns inom andligheten. Till 

exempel kombinera den läkarvetenskap som finns med andra metoder, healing m.m. Vi måste 

vara mer öppna för de resurser som finns, det kan vara till hjälp för många människor. 

Exempelvis kan klärvoajanta personer hjälpa polisen, som det är idag anses inte sådana 

metoder riktigt rumsrena. Person 5 tycker också att vi ska föra in andligheten i skolan och i 

undervisningen, elever och barn ska lära sig att tro på och utveckla sin intitution. Hos barn 

finns ofta en naturlig kontakt med andevärlden som vi ska ta tillvara. Som exempel tar han 

sina egna barn som i hemmet ett flertal gånger sett avlidna släktingar. Om vi skulle utveckla 

vår andliga sida finns det mycket att vinna. Han beskriver det som att få tillgång till ett andligt 

internet. Genom att se andlighet som en naturlig del av livet får man även bort bilden som 

finns av andlighet som något som försiggår i mörka rum med levande ljus.  

 

Person 5 menar att det är viktigt att veta vart man vänder sig, som medium har man ett ansvar 

att inte berätta ”skadliga” saker för sin patient.  

 

5. ANALYS  
 
5.1  Kartläggning av intresset för New Age, och hur det sprids i Östra  

Mellansverige 
New Age är lättillgängligt och finns i många varianter och riktningar. Att många idag söker 

sig till aktiviteter av nyandligt slag, och med övernaturliga tendenser verkar bero delvis på 

detta. Dessutom står många av tankarna inom New Age inte i ett motsatsförhållande gentemot 

naturvetenskapen, som kan vara ett viktigt inslag i legitimeringen av ”tron”.  

 

Ramverket är desamma inom New Age och det intervjupersonerna föredrar att kalla 

andlighet. Nyandligheten är övergripande och spänner över många områden med många 

komponenter. Frågan om anledningen till det stora intresset som finns för nyandligheten i 
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Östra Mellansverige idag har många svar. Orsaken som New Age troende anger själva, är att 

det är en naturlig del i utvecklingen och av intågandet i vattumannens tidsålder.107 Det är 

ingen vetenskaplig och heller inte speciellt trovärdig förklaring. Det liknar Hegels filosofi om 

att historien har en världsande och historiska skeenden redan är förutbestämda. Inom New 

Age går Hegels filosofi att kombinera med cyklerna i vilka vi går in i nya tidsåldrar, närmast 

är alltså vattumannens tidsålder. När kristendomen släppt greppet om västvärlden, och det inte 

längre är självklart vad vi ska tro på lämnas det öppet för nya tankar att ta sig in på arenan. 

Mycket av de gamla tankar som funnits men tryckts undan poppar återigen upp och anpassas 

till det moderna samhället. Jag anser att det ligger mycket i Webers åsikter om att människan 

behöver återförtrolla världen.108 Det är även ett paradigmskifte med blandning av olika 

kulturer, liksom situationen i Alexandria. Det tror jag också har en roll att spela i 

populariteten hos New Age. De allra flesta behöver något att tro på, för att känna meningen 

med livet. Detta plockas upp av flera filosofer, bland annat av Blavatsky när hon la grunden 

för teosofin. Det är egentligen relativt grundläggande psykologi att förstå varför människor 

vänder sig till New Age. I en värld där tillvaron allt oftare handlar om jobb och materiell 

status förlorar människor sig själva. För att hitta tillbaka till sig själv och vilja fortsätta med 

sin tillvaro måste de stanna upp och finna meningen med varför de lever. Detta var styrande i 

Jungs och Freuds tankar, att människan eftersträvar en känsla av helhet och mening. Däremot 

hade de olika syn på hur detta uppnåddes. Att behovet av att finna mening och förståelse för 

livet finns i Östra Mellansverige är inget konstigt fenomen. Vi kan hos de intervjuade 

personerna se att intresset kommit i situationer när de behövt hopp och tröst i livet. Människor 

i Östra Mellansverige har samma jobbrelaterade problem och sjukdomsmönster som i övriga 

Sverige109, även om säkert små skillnader kan påvisas i olika medicinska undersökningar, 

vilket är irrelevant för denna undersökning. Person 5, tror att TV spelar en stor roll för det 

ökade intresset för andlighet, naturligtvis kan det också gälla för de intervjuade personerna i 

Östra Mellansverige. Att bli introducerad via vänner, vilket Frisk och Hammers 

undersökningar visar är vanligt, är också en anledning till att jag tror att New Age tankar 

sprids fort och blir så pass utbrett. Att känna tillit till vänner, och följa med dem på 

evenemang eller läsa böcker de rekommenderat. Det finns ingen anledning att ifrågasätta det 

nyandliga budskapet när det framförs av en vän. Det kan också vara en social faktor att 

engagera sig i samma saker som sina vänner, ett sätt att behålla en nära vänskap. Ingen av 

                                                 
107 Hammer, 1997, s. 287. 
108 Hammer, 1997, s. 295. 
109 Egen bedömning. 
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intervjupersonerna säger sig dock blivit direkt introducerad av vänner. I Person 5:s fall kan 

man då ändå säga att det var anhöriga som ledde in honom på tankarna genom att han skulle 

motbevisa dem i ämnet. Att det är via någon form av kontaktnät, som Frisk menar, kan vi 

också se i Person 2:s fall då hon vid första kontakten med det andliga besöker ett medium i 

barndomshemmet. Trots ingen direkt introduktion från vänner kan de ”spökhistorier” 

personerna hörde som barn av sina mor- och farföräldrar vara en del av att det nyandliga 

intresset har väckts. Alla intervjuade personerna, exkluderat Person 2, säger att de sedan de 

varit liten varit intresserade eftersom de äldre berättat historier för dem. Alla personer i 

intervjuerna uppger att det har blivit mer legitimt att vända sig till andlighet idag än för några 

decennier sedan. Jag tror att även det kan vara en faktor för ökat intresse för nyandlighet. 

Intresset för andlighet skulle med all sannolikhet inte finnas i den utsträckning det gör idag 

om det inte blivit så rumsrent. Frisks undersökning visar också att alla samhällsskikt 

engagerar sig i nyandliga aktiviteter, det blir därför heller inte en lågstatus ”grej” att ägna sig 

åt. Personerna som deltar i undersökningen är bra exempel på detta, det finns både en 

företagsledare, en sjuksköterska och en f.d. datakille med. 

 

5.2  Varför valet blir en oorganiserad form av New Age  
 Av informanternas berättelser kan utläsas att det inte finns någon anledning att engagera sig i 

en organiserad del av New Age, det innebär också en begränsning av individens fria vilja. Det 

finns inget extra att ”vinna” på att gå med i en organisation utan alla fördelar finns redan. 

Person 1 menar att det är viktig att vara försiktig när man närmar sig olika grupperingar, det 

är lätt att fastna i något man från början inte tänkt. Hon nämner också det positiva med att 

själv välja vad man ska tro på, att inte bli påtvingad någon tro eller aktivitet som egentligen 

inte känns rätt. Det är som Person 1 är inne på, lätt att hamna fel. Det blir speciellt lätt inom 

det andliga området eftersom det, som Person 3 säger, inte finns godkända metoder för att 

bevisa att kontakt med andra sidan verkligen kan skapas. Därför kan inte heller någon egentlig 

kontroll ske av organisationer. Möjligheter för sekter och avarter inom området öppnas upp. 

Att söka en annan verklighet, utöver den vi vet existerar, passar de allra flesta när det sker i 

oorganiserad form. Det blir i dagens stressade samhälle ett sätt att koppla av och finna 

mening, individen vill inte ha några ”påtvingade” former med bestämda tider och en klar 

agenda över hur och vad som ska tyckas. Inom den oorganiserade delen, som engagerar 

många människor, finns alla möjligheter att bestämma helt själv vilka delar man vill tro på 

och engagera sig i. Vilket också Person 1 och Person 4 påpekar. Följer man en speciell 
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rörelse, såsom exempelvis Wicca blir man mer uppbunden, vilket dagens människa alltmer 

går ifrån. Det är inte den formen av andlighet den moderna människan söker.110  

 

New Age är en religion med lösa ramar. Däremot finns det färdiga idéer att välja emellan, 

trots att det är många så är det förutbestämda tankar och fenomen man botaniserar bland. 

Detta gör att trots New Age anhängarens tro att hon eller han väljer själv vad han/hon vill tro 

på och inte, är han eller hon egentligen begränsad av de lösa, men trots allt befintliga ramar 

som finns inom området. Trots att en persons intresse inom New Age kan skilja sig helt från 

en annans är de fortfarande anhängare till samma rörelse. Bland de intervjuade personerna 

kan en mångfald ses över intresseområden, men grunden är ofta likartad. Alla personer pratar 

om kontakten med andra sidan som något grundläggande i deras tro. Sen skiljer sig utövandet 

och deltagandet i aktiviteter, Persons 3 har förmågan att kommunicera med djur, Person 4 är 

ensam om att dansa frigörande dans och Person 5 ägnar sig professionellt med kontakt av 

andra sidan. Trots att alla är anhängare till den nyandliga rörelsen skiljer sig deras liv mycket 

åt. Personerna sammanbinds inte med ritualer eller av speciella dagar som är heliga eller ska 

firas 

 

5.3 Tidpunkten i livet när intresset för New Age väcks 
I motsats till Frisks resultat i de undersökningar hon gjorde angående när i livet människor 

engagerar sig i New Age visar min undersökning att personernas intresse väcks efter en svår 

händelse i livet. Sjukdomar och problem verkar enligt mig leda till att existentiella frågor 

väcks. Det stämmer också väl överens med Downtons slutsatser i liknande undersökningar. I 

de fem fall jag har tittat på är det endast ett fall, Person 3, vars intresse inte har eskalerat av en 

svår händelse i livet. Vad det var som utlöste hennes förmåga att kommunicera med djur är 

svårt att säga, då jag inte känner till vad som hänt i hennes liv innan. De andra har via 

turbulent leverne, cancer eller utbrändhet vänt sig till andligheten för att finna balans i livet. 

Person 5:s erfarenheter i arbetet inom området får honom att dra slutsatsen att det är vanligare 

att personer som hamnat i kris söker sig till andliga aktiviteter. Möjligen skulle Person 5:s 

intresse kunna beskrivas i enlighet med Heelas granskning av fenomenet, att han i efterhand 

har konstruerat bilden av att upplevelser har lett honom till andligheten, exempelvis med 

olyckan han var med om ca. 10 år innan hans egentliga engagemang började. Alla har dock 

uppgett att de redan tidigare varit intresserad eller nyfiken på andlighet och övernaturliga ting. 

                                                 
110 Person 4 ger sin synpunkt om varför hon inte organiserar sig i en grupp. 
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Men, enligt Hammer är det hela 2 miljoner av den svenska befolkningen som har tankar som 

kan kopplas till New Age. Det är därför inte konstigt att det vid en kris i livet utvecklas till 

mer än något spännande i periferin. Det blir en viktig del av att förstå varför saker sker, och 

en väg tillbaka till att känna mening i livet. Vid sjukdom eller i livets senare skede tror jag att 

frågor som rör känslolivet blir viktigare än tidigare. Efter som resultatet av en intervjustudie 

dock inte ska tolkas som ett klart resultat i denna fråga, utan bara som en fingervisning kan 

det också vara något som är invävt i den nyandliga rörelsen. Det ska förknippas med viss 

smärta, inom exempelvis regression kommer ofta teuraupeten till slutsatsen att i tidigare liv 

har patienten varit med om en skakande händelse eller gått bort på ett dramatiskt sätt. Detta 

bekräftas i Person 4:s berättelse om hennes upplevelser med andningssvårigheter hos en 

regressionsteuraupeut som att hon drunknar. Det är också vanligt att svåra händelser och 

kriser i livet leder till en ökad klärvoajant förmåga. Person 3 säger att många av hennes 

medialt begåvade bekanta har haft relativt svåra uppväxter. Margit Sandemo som skrivit 

”Sagan om Isfolket” bokserien som kom till henne via en annan dimension, uppger att hon i 

sin ungdom blivit våldtagen vid ett antal tillfällen.111 Person 3 och Sandemo säger inte att det 

påverkar kontakten med andra dimensioner men att det verkar vara vanligare förekommande 

hos personer med traumatiska händelser i bagaget. 

 

När en människa väl börjat intressera sig för New Age verkar intresset alltid hållas kvar. Även 

om aktiviteten i engagemanget varierar över tid. Antagligen kvarhålls personens intresse av 

det stora utbudet inom New Age. Det finns ständigt något nytt att upptäcka. Enligt Frisk är det 

lättare att organisera sig i en rörelse där ens liv inte påverkas nämnvärt. Vilket stämmer väl in 

på New Age, personerna uppger även i sina intervjuer att deras liv inte förändras 

anmärkningsvärt. De förändringar som skett är en ökad förståelse och empati. De stannar 

också upp mer och njuter av vardagen. Person 2, Person 3, och Person 4 uppger alla att de är 

mer eftertänksamma och tar det lugnare i vardagen än tidigare. Person 1 tycker inte hon 

ändrat sitt liv speciellt men tycker att människor överlag måste ta det lugnare och känna efter, 

inte bara rusa framåt. Det är inte så konstigt att intervjupersonerna uppger detta som en 

förändrig i deras liv. Det är en del av det nyandliga tänkandet. Däremot påverkar det inte 

personens sätt att leva, de behöver inte göra några stora avstamp från sitt tidigare liv, det är 

mestadels tankemönstret och känslorna som ändras. Ofta fortsätter man som förut med sina 

vanor, alkoholkonsumtionen är lika, man äter samma mat, man har samma jobb som tidigare 

                                                 
111 Sandemo, 1989, s. 193-247. 
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osv. Detta poängterar även Frisk i sin undersökning, livet ”före” och ”efter” engagemang i en 

nyreligiös rörelse ser relativt lika ut. Det är också en naturlig del efter utbrändhet och vid 

sjukdom att ta det lugnare och bli mer eftertänksam. Det är alltså inte säkert att just de 

faktorerna har med intresset för nyandligheten att göra utan kan också vara ett resultat av 

andra omständigheter. 

 

Trots att medlemmar knappast överger sin nya livsåskådning som de får via nyandligheten är 

New Age en rörelse med låg organisationsgrad. Det är därför ingen medveten tanke som 

ligger bakom när människor knyts till rörelsen. I Frisks undersökningar menar hon att det går 

att se hur människor som är löst knutna till organisationer inte har haft sina religiöst 

influerade upplevelser direkt i anknytning till organisationen. Det beror också på strukturen 

ho rörelsen om den lockar människor som har problem i livet. New Age delar som framställs 

som trösterika kan vara en extra faktor till att personer i kris söker sig till rörelsen. Hos 

intervjupersonerna ser vi olika vägar in i rörelsen, bortsett från vad som lett fram till 

engagemanget är det intressant att se vad de har för första kontakt med rörelsen. Är det något 

som direkt knutit personen till New Age rörelsen eller är det bara en slump att personen 

fortsätter sitt intresse efter sin första kontakt? Jag tycker att det är tydligt hur upplevelser och 

insikter påverkat personer i direkt anknytning till den aktivitet de deltagit i. Till exempel att 

som person 2 komma i kontakt med en medial person som berättar saker om ens liv som de 

inte borde veta något om blir en religiös upplevelse. Det är inget som går att ifrågasätta och 

personen knyts direkt till rörelsen. Synen på andlighet är förankrad hos personen. Detta kan vi 

förutom hos Person 2 även se hos Person 1. Person 1 läste horoskop och var intresserad av 

astrologi, när hon sedan blev sjuk och besökte ett medium fick hon information som gjorde att 

hon förstod händelser i livet och i vardagen. Dock var Person 1:s första kontakt egentligen 

astrologin, men det är först när hon träffar ett medium och får direkta upplevelser i samband 

med detta som hon knyts till New Age rörelsen. Person 3 upptäckte själv att hon kunde 

kommunicera med djur, hon hade därför inte sina upplevelser i anknytning till någon 

företeelse relaterad till nyandligheten. Det blir därför komplex i New Age rörelsen, som har 

låg organisationsgrad, varierande grad av engagemang men ändå medlemmarna knutna till 

sig, eftersom deras tro står fast. Men trots den dragningskraft som exempelvis spiritismen 

utgör, med sina trösterika inslag, vet jag inte om det enligt Frisks mening går att säga att New 

Age är en rörelse som knyter sina medlemmar hårt till sig. Det finns egentligen alla 

förutsättningar, och ser man endast på hur personen lägger om sin livsåskådning och att de 

håller fast vid sin tro verkar det vara en enkel sak att svara på. I de olika aktiviteterna ingår 
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också direkta upplevelser förmedlade via klärvoajanta personer eller någon annan form av 

kanaler (aurafotografering och liknande). Men det går inte att säga att upplevelsen behöver 

vara sammankopplad till något besök av en nyandlig företeelse, såsom en seans eller liknande. 

Upplevelsen kan även komma när personen är ensam. Spökfigurer ses ofta när personen är ett 

barn och inte influerad av några New Age aktiviteter. Frågan får därför kvarstå, i nuvarande 

form av nyandligheten är den för svår att svara på. Det är inget tydligt svar som 

utkristalliseras utan rörelsen kan, beroende på vilket perspektiv den betraktas ur, både knyta 

medlemmarna hårt och löst till sig. Att däremot New Age har den strukturen som tilltalar 

personer med trauman kan vi se inom många grenar av rörelsen. Väldigt tydligt inom 

exempelvis spiritismen och reinkarnationen. Jag anser därför att kognitionsforskningens rön 

inte stämmer på människor som söker sig till New Age, de söker i allra högsta grad en mening 

med livet. 

 

5.4 Vad informanterna anser om New Age och nyandlighet som begrepp 
De intervjuade personerna har alla en negativ bild av både begreppet New Age och dess 

motsvarighet nyandlighet. Jag hade en föreställning av att användandet av nyandlighet skulle 

ses som mjukare och accepteras på ett annat sätt än New Age-begreppet. Undersökningen 

visar tydligt att jag på den punkten haft fel. Informanterna vänder sig mot användandet av 

”ny” och ”New”, man menar att det inte är något nytt påfund utan en andlighet som funnits i 

alla tider. Det som de intervjuade personerna inte verkar lägga vikt vid är att det svenska ”ny” 

och det engelska ”New” inte står för samma sak. I den svenska översättningen blir 

nyandlighet egentligen missvisande eftersom begreppet på engelska inte syftar på ett 

nyuppståndet fenomen, alltså inte en anlighet som är konstruerad i modern tid. New Age 

syftar istället på den tidsålder som världen är på gränsen att träda in i. Det är dock inte så de 

intervjuade New Age anhängarna tolkar det. Kanske kan det vara en förklaring till att 

begreppet blivit så impopulärt i de egna kretsarna. Försök att sätta etikett på en andlighet som 

enligt anhängarna anser alltid funnits kan också vara ett av problemen. Hos 

intervjupersonerna ses New Age som flummigt och något som hör 70-talet till (Person 4). 

Person 1 förknippar New Age med fanatiker och sektbildningar. Person 1 anser även att 

reinkarnation och healing inte ska kategoriseras in under begreppet New Age. Frågan som 

väcks hos mig när jag går igenom intervjuerna är om personerna egentligen vet var New Age 

begreppet kommer ifrån och vad dess betydelse är. Att det står för den nya tidsåldern verkar 

inte vara helt klart för de personer jag intervjuat, kunskapen om New Age verkar vara 
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begränsad. Istället för att ta reda på mer, har de skjutit begreppet ifrån sig. Det kan också vara 

så att New Age rörelsen och begreppet har ”fastnat” i den drogrelaterade hippiekulturen. 

Antagligen skulle ett nytt begrepp ändå mötas med samma skepsis. Eftersom nyandliga 

anhängare ser det som en del av en universell helhet och inte som ett begränsat religiöst 

fenomen förlikar de sig inte heller med en etikett på sin tro. Jag tror att benämningen ”andliga 

sökare” ändå skulle vara ett begrepp som accepterades av medlemmarna själva. Det anger inte 

relationen till någon speciell rörelse utan kan andvändas universellt.  

 

Sammanfattningsvis kan undersökningens brännpunkt, den oorganiserade delen av New Age i 

Östra Mellansveriges utseende idag, beskrivas som relativt likartad med övriga 

undersökningar gjorda för Sverige i stort (Hammer och Frisk). Dock kan inget avmattande ses 

som en del forskning pekat på skulle inträffa, inte heller idén om att det skulle minska i 

antalet intressenter och de kvarvarande skulle bilda grupper. Jämfört med Frisk resultat att 

medlemmar inte rekryteras till nya religiösa rörelser på grund av en kris i livet visar sig dock 

inte stämma med mina resultat, med i beräkningen ska dock tas att nya religiösa rörelser inte 

är helt kompatibla med New Age rörelsen i alla sammanhang. Även om de på många punkter 

är jämförbara. 

 

6. SAMMANFATTNING 
I uppsatsen undersöks New Age roll i Östra Mellansverige. Studien har genomförts med hjälp 

av djupintervjuer. Undersökningen koncentreras på den oorganiserade delen av New Age, 

som organiserade rörelser inom New Age räknas exempelvis Wicca och Asatrosamfundet, 

vilka exkluderas i undersökningen. Som oorganiserade räknas de medlemmar som tar en 

aktivare roll i rörelsen än att bara läsa sitt horoskop i veckotidningar och följa utbudet av TV-

serier inspirerade av New Age men som inte deltar i någon speciell grupp. New Age är en 

rörelse med stort fäste i västvärlden och Sverige idag. I Olav Hammers undersökning kan vi 

se hur 25 % av den svenska befolkningen beräknas ha åsikter och tro som överensstämmer 

med tankar inom New Age. Det är dock väldigt få av dessa som anser sig vara religiösa. 

Varför New Age lockar så många människor finns det olika teorier om, det kan vara ett 

stressigt samhälle utan mål för individen och för mycket fokus på karriär och för lite på 

känslor. Det kan också vara en reaktion på avsaknaden av religion i samhället i dyningarna 

efter kristendomens förlorade roll. Det stora intresset kan också ses som en reaktion på det 
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paradigmskifte Sverige befinner sig i, med ett mångkulturellt samhälle. Liknande reaktioner 

kan spåras i historien, bland annat till framväxten av Alexandria. 

 

Resultaten i undersökningen jämförs med tidigare forskningsunderlag, framförallt 

förekommer Hammer och Liselotte Frisks tidigare studier på området. 

 

Följande frågeställningar besvaras i studien: 

 

1. Varför finns så stort intresse för nyandlighet i Östra Mellansverige, idag? 

Att intresset är stort för nyandligheten i Östra Mellansverige idag beror på samhällets struktur, 

med många kulturer som blandas, våra allt hårdare arbetsliv och krav på en lyckad karriär och 

en avsaknad på något att tro på, en mening med livet.  

 

2. På vilket sätt sprids New Age bland personerna i undersökningsområdet? 

Nyandliga tankar sprids i Östra Mellansverige via vänner och anhöriga, men även via media, 

som TV och tidningar. Vanligt är att New Age tankar finns sedan ungdomsåren då far- och 

morföräldrar berättar ”spökhistorier” för barnen. 

 

3. Varför väljer så många människor en oorganiserad form av nyandlighet och inte att 

engagera sig i någon speciell grupp? 

Att engagera sig i någon New Age gruppering lockar inte eftersom människorna vill styra sina 

liv på egen hand i så stor utsträckning som möjligt. Ofta ser man grupper som en fara mot den 

personliga integriteten. Det finns ingen andledning att ansluta sig till någon speciell 

gruppering. 

 

4. Är det någon speciell händelse i livet som utlöser intresset för nyandlighet? 

I Östra Mellansverige och bland de intervjuade personerna verkar det vara ett faktum att svåra 

händelser och sjukdomar öppnar upp för det nyandliga intresset. Även om intresse funnits 

vilande sedan tidigare så tas det upp av personen i och med ett trauma eller en kris. 

 

5. Vad anser de nyandligt intresserade om begreppet New Age? 

Vad de nyandligt intresserade anser om begreppet New Age och nyandlighet är tydligt. Det är 

inte något de relaterar till. De anser att andlighet inte kan betecknas som något nytt. Även om 
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undersökningen tydligt visar att de ägnar sig åt de andliga delar som ingår i New Age. Själva 

anser de att begreppet känns flummigt och förknippar det med sekter och oseriösa rörelser. 
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1. INLEDNING


Ofta har jag mött människor, i varierande vardagliga situationer, som är övertygade om att det finns något mer än det vi kan se med blotta ögat. Att naturvetenskapen ännu inte kan förklara universums alla dimensioner. Ändå vill dessa människor inte kalla sig religiösa, de är inte kopplade till någon religiös eller andlig organisation. De tar del av det enorma utbud som finns på den andliga marknaden, och känner efter vad de själva är intresserade av. Om New Age verkligen är en religion eller inte är däremot inte självklart. Både organiserade och oorganiserade grupper inom rörelsen menar att New Age står för en ny kommande världsordning, som i framtiden kommer att prägla vårt samhälle.
 Det är alltså inte baserat på en religiös tro enligt dem utan handlar om insikt om hur världen fungerar. 


Det som intresserar i frågorna om nyandlighet tycker jag är varför så många söker någon ytterligare mening med livet. Är det kyrkans tillbakagång i Sverige som har öppnat upp för 


nyandligheten? Behöver människan för sitt eget välbefinnande ha något att tro på? Hur skapar man mening i ett sekulariserat samhälle? 


1.1 Syfte


Syftet med undersökningen är att titta på hur den oorganiserade delen av nyandligheten i Östra Mellansverige ser ut idag. Varför söker människor sig där till olika delar av andliga aktiviteter som inte är organiserade, vad är det som tilltalar dem? Är situationen likadan i regionen som i övriga landet eller skiljer sig utvecklingen och intresset av New Age här jämfört med Sverige i stort? Intressant är också begreppet New Age, och dess användningsområde. Är begreppet på väg bort, eller skulle det kanske behöva bytas ut? 

1.2 Frågeställning


Den övergripande frågan som undersöks är varför så många intresserar sig för nyandlighet i oorganiserad form i Östra Mellansverige idag, och på vilket sätt intresset i de oorganiserade formerna sker; Vad den intresserade tar del av och engagerar sig i. Det är även intressant att titta på New Age som begrepp. Uppfattas nyandlighet översatt till engelska något annat än den nyandlighet som man själv ägnar sig åt? 


1. Varför finns så stort
 intresse för nyandlighet i Östra Mellansverige idag?


2. På vilket sätt sprids New Age bland personerna i undersökningsområdet?


3. Varför väljer så många människor en oorganiserad form av nyandlighet och inte att engagera sig i någon speciell grupp?


4. Är det någon speciell händelse i livet som utlöser intresset för nyandlighet?


5. Vad anser de nyandligt intresserade om begreppet New Age?


1.3 Metod och material


För att svara på frågeställningarna har djupintervjuer genomförts med ett fåtal personer (”stickprov”) som finns inom den oorganiserade delen av nyandligheten. Dessa berättar om sin tro och varför andlighet är en del av deras liv. Även hur och när i livet informanten kommit i kontakt med och börjat intressera sig för nyandlighet utreds i intervjuerna. En hermeneutiskt
 betraktelse görs för att svara på frågeställningarna.
 Personerna som intervjuats har valts ut med viss tanke på kön, ålder, yrke och tidigare erfarenheter. Det blir ändå en viss begränsning då grupper av personer som intresserar sig för New Age vid närmare kontakt ofta är homogen, i mitt fall har jag kommit i kontakt med företrädesvis kvinnor i åldern 40-60 år. Intervjuerna med utvalda personer har skett genom både personlig kontakt, och via telefonsamtal och mail. Företrädelsevis har jag valt att göra intervjuer med personligt möte med människor, men tycker ändå att andra varianter har fungerat bra när kontakt inte kunnat skapas på sådant vis. Intervjuerna har gjorts med personer hemmahörande i Östra Mellansverige. Personerna jag kontaktat är utspridda i olika delar av området. Dessutom har jag valt personer som inte känner varandra och av den anledningen intresserar sig för samma saker. I ett fall känner dock personerna varandra, men har träffats genom aktiviteter inom nyandligheten, så jag ser det dock inte som något problem. Det är intervjuerna som är undersökningen i uppsatsen. 


Litteratur används för att få en bild av det tidigare forskningsläget inom området. Litteraturstudierna syftar även till att bredda kunskapen om nyandlighet, New Age, så att svaret på frågeställningarna har en bakomliggande bred grund. För att utföra intervjuerna, som är undersökningens kärna, på ett kvalitativt sätt krävs kunskap om New Age och vilka komponenter den innehåller. Eftersom alla delar av New Age av utrymmesskäl inte kan presenteras har de viktigaste och de med relevans för uppsatsen valts. De presenteras i avsnittet ”New Ages utbud för den oorganiserade individen”.


Litteraturen som används anser jag vara av hög kvalitet, och skrivna av välkända författare, många inom forskarvärlden. Därför anser jag också litteraturen som används till uppsatsen trovärdig och korrekt. Vissa delar av materialet är hämtade från böcker med mer tendentiös inriktning, då har delarna valts noga för att inte bli falska eller subjektiva. 


Metoden med intervjuer används för att passa uppsatsens frågeställningar, undersökningen görs med fördel med samtal med individer då oorganiserade delar av New Age annars kan vara svåra att nå på ett tillfredställande sätt. Tidigare studier på oorganiserade delar av nyandligheten har inte gjorts, utan jämförelser sker med forskning som är kompatibel med min undersökning. Tidigare forskning är knuten till rörelser inom New Age eller nya religiösa rörelser. Slutsatser och resultat av dessa är enligt min mening ändå jämförbara då strukturen stämmer väl överens med New Age, och det är svårdefinierat vad som krävs för att räknas som medlem i New Age-rörelsen.

1.4 Presentation av informanter


I intervjustudierna har 5 personer svarat på frågor om sitt engagemang inom nyandligheten. Av de tillfrågande är 4 stycken hemmahörande i Hälsingland och den femte bor i Södertälje men jobbar runt om i hela Sverige som medium. Två av personerna har valt att vara anonyma, de kallas för Person 1 och Person 2. Medan övriga personer har medgivit att deras namn publiceras. För ett homogent uttryck anges ändå personerna med beteckningen Person 1-Person 5. Personerna har varierande grad av egen utvecklad klärvoajant
 förmåga. 


Person 1 är 52 år och har en bakgrund inom sjukvården. Hon har jobbat både som undersköterska, diabetessköterska och är utbildad distriktsköterska. För 9 år sedan blev hon sjukskriven för utbrändhet och har sedan dess aldrig kommit tillbaka i arbete igen. Idag är hon sjukpensionerad och bor med sin man i Bollnäs kommun.


Person 2 är 57 år och har ett intensivt arbetsliv bakom sig. 1999 blev Person 2 sjukskriven för utbrändhetssyndrom och har idag varaktig sjukersättning. Person 2 är kvinna och bor i Ljusdals kommun.


Den tredje intervjuade personen bor i Ovanåkers kommun och fyller snart 44 år. Hon är klärvoajant och hjälper människor som behöver healing eller komma i kontakt med ”andra sidan”. Person 3 har även förmågan att kommunicera med djur och hjälper djur och ägare att förstå varandra.


Person 4, 55 år, bor i Nordanstigs kommun vid Hälsingekusten. Där driver hon tillsammans med sin man ett eget företag. Hon jobbar för tillfället bara halvtid då hon blev sjuk i cancer för några år sedan, eftersom cancern har kommit tillbaka ett flertal gånger genomför hon fortfarande strålbehandlingar.


Den sista personen som ingår i studien är Person 5 som bor i Södertäljes kommun och är 44 år. Han jobbar som professionellt medium och figurerar ofta i olika TV-program. Han har bland annat varit med i ”Förnimmelse av mord” och det aktuella ”Det okända”. Person 5 har jobbat som medium även utanför Sveriges gränser. Han blev till exempel kontaktad av ett japanskt TV-team och flögs till Japan för att hjälpa en familj att lösa deras dotters försvinnande. Det programmet kunde vi i Sverige se alldeles nyligen på TV 4+. Han håller i kurser för grupper såväl som privata sittningar.


1.5 Centrala begrepp


Istället för att använda mig konsekvent av endast begreppet New Age har jag istället ofta använt mig av det svenska ordet nyandlighet. Det är ingen självklar direktöversättning av begreppet New Age men syftar till samma rörelse med samma komponenter. Däremot används New Age inte på samma sätt som nyandlighet och får inte samma betydelse för alla när man använder begreppen i svenska språket. Detta är också en av punkterna som utreds i uppsatsen. Även benämningen ”andra sidan” förekommer frekvent inom New Age. Med det menas den andevärld, en annan dimension som New Age troende anser finns.


New Age beskrivs ofta som en smörgåsbord av andliga aktiviteter. Det är dock förutbestämda delar som rörelsen innehåller, även om utbudet är väl tilltaget och erbjuder stor variation. 


Att vara anhängare till New Age i oorganiserad form, vilket är den övergripande undersökningspunkten för uppsatsen, handlar inte om att tro på ”spöken” eller inte. Inte heller av att endast intressera sig för övernaturliga ting eller att läsa sitt horoskop varje dag. I studien ingår personer med ett mer påtagligt intresse. De tar aktivt del i nyandliga evenemang och liknande företeelser. Exempel på detta kan vara att gå medialt utvecklande kurser, besöka medium, eller att själv vägleda andra genom sin förmåga etc. Hänsyn till om personen själv anser sig vara anhängare till New Age-rörelsen (vilket de oftast inte anser sig göra) tas inte. Gränsen mellan den oorganiserade delen av New Age och den organiserade drar jag när en person går med i en speciell grupp inom New Age. Det ska då vara en tydlig organisation där medlemskap krävs. Exempel på rörelser är Wicca och Asatrosamfundet. En organisation kräver någon form av styrning. I nyreligiösa rörelser är det ofta vanligt med en karismatisk ledare.


Området för undersökningen, Östra Mellansverige, omfattar området kring sydvästra Stockholm (Södertälje) till norra Hälsingland.


1.6 Disposition


New Age ger utövaren många valmöjligheter i utbudet vad man ska välja att tro på och det finns en uppsjö av aktiviteter och olika föreningar och grenar att engagera sig i. En överblick på dessa spektra presenteras i avsnittet bakgrund. En person som intresserar sig för New Age i oorganiserade former tar ofta del av olika riktningar inom rörelsen, och intresset kan variera över tid. Det som var i personens fokus för 5 år sedan kan idag vara något annat. Det utreds även närmare i intervjuerna med de för denna uppsats tillfrågade personerna. 


Först i uppsatsen ges en inledning med kortfattad presentation av informanterna som deltagit i undersökning, även centrala begrepp utreds här. I efterföljande avsnitt med aktuellt forskningsläge presenteras framförallt Hammer och Frisks tidigare undersökningar inom ämnet, men även andra forskare och författare med relevans för området tas upp. I bakgrunden ges en bild av vad New Age är och dess ursprung. Även olika delar som ingår och som informanterna kommit i kontakt med presenteras här. I avsnitt 4 presenteras sedan resultatet av intervjuerna som sedan analyseras i efterföljande avsnitt. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning där innehållet presenteras kortfattat med fokus på frågeställningarna och dess svar.


2. FORSKNINGSLÄGE


Tidigare forskning finns att tillgå i Olav Hammers och Liselotte Frisks undersökningar. Även andra författare har behandlat ämnet, till exempel Mikael Rothstein. Den senaste av dessa undersökningar är publicerad 1998. Undersökningsområdet Östra Mellansverige är inte undersökt sedan tidigare. Att titta på den oorganiserade delen och intresset för nyandligheten där är också ett område som är relativt outforskat. Förklaringar och kartläggningar över vilka som kan räknas som medlemmar inom New Age har bland annat Hammer undersökt, däremot har han inte gjort någon särskiljning på organiserade och icke organiserade medlemmar. Däremot har New Age kartlagts som en rörelse med låg organisationsgrad.


Flera undersökningar har genomförts med målet att kartlägga antalet ”medlemmar” och ålder och kön på dessa inom New Age. I Sverige gjordes 1992-1994 en studie vars resultat visade att ca 2 miljoner av befolkningen har tankar som delar New Ages bild av samhället och världen.
 Det vill säga en mycket större andel än de som bekänner sig till kristendomen.
 En annan undersökning, gjord 1995, visar att det är mestadels kvinnor inom New Age, i genomsnitt hela 83 % inom de olika intresseområdena.
 Detta förklaras med att delarna inom New Age talar mer till kvinnor eftersom de genom sin uppfostran fokuserar mer på känslor, kommunikation och relationer än vad män gör.
 Genomsnittsåldern på utövarna var 42år.
 


Hammer menar i sin bok -”På spaning efter helheten New Age en ny folktro?” att New Age idag i Sverige har blivit en folkrörelse.
 Och J Gordon Melton säger att New Age är en väckelserörelse inom ockultismen.
 Vissa röster menar att New Age har nått sitt maximum och sedan 80-talet ska intresset ha dalat. Resultatet kommer att bli att de personer som fortfarande har ett intresse organiserar sig i grupper.


Frisk har i flera undersökningar studerat New Age. 1994 gjorde hon en studie där hon tog fram de mest centrala delarna inom New Age, det visar sig att bland annat helande (healing), meditation, energier, terapi och reinkarnation är ofta förekommande begrepp inom New Age.
 Undersökningen gjordes för att få en överblick över rörelsen, de mest centrala delarna ger en bild av rörelsen som fenomen.
 I Frisks undersökning kan vi även se hur nya religiösa rörelser sprids i Sverige, liksom internationellt, genom det sociala kontaktnätet. Det kommuniceras via vänner, anhöriga och bekanta.


2.1 Varför New Age?


Frågan om varför New Age har blivit så populärt i vårt samhälle, i västvärlden och i Sverige är en intressant fråga, och det finns många försök till att förklara detta. Hegel och Jungs tankar berörs nedan, i avsnittet ursprung. De är av mer filosofisk och religiös karaktär. Tillsammans med teosofin kan de förklara varför intresset väckts och varför New Age tankarna blivit populära. Om man frågar de New Age troende själva tycker de att det är självklart att människor får upp ögonen för rörelsen eftersom vi är på väg in i en ny tidsålder.
 Det är enligt dem andevärlden som får människor att vakna, inför den nya tidsåldern krävs att människor börjar ta till sig kärleksbudskapet, det är en naturlig del i den andliga utvecklingen av världen. Det finns också mer vetenskapliga förklaringar, exempelvis är teorin om att kristendomens svaga ställning i Sverige blir ett religiöst tomrum som hos många människor måste fyllas. Människor söker mål och mening i livet.
 Max Weber menar att världen blir för ”tråkig” när allt ska förklaras med hjälp av vetenskap.
 Människor saknar mystiken och känner att livet och världen har förlorat sin förtrollning.
 Rent existentiella frågor tenderar att försvinna i naturvetenskapliga läror. 


Det går också att titta tillbaka på historien och se hur liknande samhällsbilder har lett fram till ett andligt sökande.
 Situationen i Sverige idag kan till exempel jämföras med situationen i Alexandria där många olika kulturer möttes, och hur olika religionsbilder blandades.
 Naturligtvis är det svårt att jämföra vårt moderna samhälle med en storstad som existerade för 2000 år sedan. Men likheterna är ändå intressanta att studera, man se tydliga tendenser som figurerar både nu och då. Religiösa livsåskådningar uppstår ofta i paradigmskiften.


2.2 Vilka är personerna inom rörelsen?


James Downton har undersökt hur nyreligiösa sekter får medlemmar.
 Han menar att resultaten även går att översättas till människor som söker sig till New Age.
 I första hand är det personer som känner sig missnöjda med sin livssituation eller känner att de inte passar in i samhället.
 Känslorna kan utlösas av en livskris eller en allvarlig händelse i livet som får till följd att existentiella frågor väcks hos personen.
 Många finner då svar inom religiösa och andliga rörelser.
 Eftersom New Age finns lättillgängligt är det enkelt att vända sig just dit. Denna teori kallas i utvecklad form för deprivationsteorin och kan användas för att förstå varför människor söker sig till New Age.
 Det visar hur ett tillstånd av vantrivsel och känsla av maktlöshet kan leda till andligt intresse. Ju svårare en människa känner att det är att reda ut sina problem på ett konkret sätt desto större är sannolikheten att de söker en lösning inom någon religion eller rörelse med andlig anknytning.
 Genom New Age kan människan skapa en bild av sig själv utan krav på till exempel materiella tillgångar. Känslan av att återta kontrollen över sitt liv kan införlivas av besök hos klärvoajanta personer där de berättar om framtiden.
 Patienten kan även få svar på varför han eller hon mår dåligt, en förklaring som också återger kontrollen över livet till personen ifråga. Det finns också en trösterik känsla i New Age, att det finns en mening med allt som händer, trots att det verkar fel och orättvist kan personen ändå uppleva att det finns en tanke med negativa händelser.
 Det kan också, för ensamma människor, var ett sätt att söka sig till en grupp, att finna gemenskap. Det kan även vara en kick att känna känslan att men vet något som andra inte vet, att känna att man nått en insikt som samhället i stort inte har nått fram till. Naturligtvis finns det också många som ”snubblar” över New Age utan någon speciell bakomliggande orsak, man blir ofta introducerad av vänner eller familj. Enligt den kognitionsforskning som finns inom religionshistoria menar man att människor fastnar för idéer inom religioner för att de är uppseendeväckande och lätta att komma ihåg; Inte för att de söker mening i tillvaron. 
 Intresse för det övernaturliga och mystika finns hos många människor, en känsla av att vidareutveckla det kan väckas under en viss period i livet. Människan ska enligt religionsfenomenologer ses som en varelse med fri vilja, som därför inte blir lurad in i någon religion, utan det är ett medvetet val.
 När intresset väl har väckts underhålls det av att det ständigt finns nya saker att engagera sig i och utforska.
 


Enligt Frisks undersökning (vilken behandlar nya religiösa rörelser i Sverige), om hur löst respektive hårt en rörelse knyter människor till sig kom hon fram till att rörelser, eller organisationer, där medlemmarnas mest intensiva upplevelser inte skett i direkt anknytning till rörelsen är mer obunden jämfört med rörelser där upplevelserna eller uppenbarelserna sker (exempelvis) på ett religiöst möte.
 Tidigare forskning på området om hur själva intresset för nyandlighet och nya religiösa rörelser väckts går isär. Forskning som stödjer engagemanget i en nyreligiös rörelse beror på kriser i livet finns, liksom forskning vars slutsats blir det motsatta.
 Frisk menar att det beror på rörelsens innehåll av självläkande och helande budskap utåt.
 Då medlemskap i rörelsen uppfattas lösa personliga problem och leda till ett lyckligt liv kan det vara en andledning för en deprimerad person att söka sig till rörelsen.
 Det beror enligt Frisk på vilken typ av rörelse det är om den lockar folk i kris eller inte. De personer som ingicks i Frisk undersökning var det endast ett fåtal som uppgav att de innan sitt medlemskap i rörelsen hade genomgått någon form av kris.
 Där ser vi alltså hur Frisk och Downton kommit fram till olika ståndpunkter i frågan om engagemang i en nyreligiös rörelse beror på en kris i livet eller inte. Enligt Paul Heelas är det först efter att personen varit engagerad i rörelsen en tid som man uppfattar det som att man var olycklig eller hade problem innan man kom in i nyandligheten. 
 Frisk pekar även på att hon i sin undersökning kunde se redan sedan tidigare, innan medlemskap i en rörelse, hur personen varit intresserad av liknade aktiviteter och haft funderingar kring området rörelsen berör.
 Frisk poängterar också att det inte verkar påverka individens liv i någon större utsträckning att vara med i en nyreligiös rörelse, utan livet ”innan” och ”efter” ser relativt likartat ut.


3. BAKGRUND


Det går att studera New Age ur både ett religionshistoriskt och sociologiskt perspektiv. New Age handlar ofta om healing, att hela och utveckla sig själv och om andevärlden.
 Det är mer lättillgängligt att idag ta del av andlighet som är sammankopplad med New Age. Exempelvis anordnar Ljusdals kommun, cirklar där andevärlden diskuteras.
 Att personer inom New Age inte vill betrakta rörelsen som en religion kan bero på ifrågasättandet av sanningshalten i en religion.
 Man anser att New Age är en verklighet, en absolut sanning.


Inom New Age ryms många olika idéer och tolkningar av andligheten. Det finns system, tekniker och företeelser som vid yttre betraktelse verkar ha liten beröringspunkt med varandra med ändå räknas in i fenomenet.
 New Age kan sägas vara ett ”religiöst fält”.
 Något som många personer inom New Age tror är att den ”gamla” kloka världen, där människor besatt kunskap av icke vetenskaplig karaktär har försvunnit när det moderna samhället vuxit fram. De tror också att det finns en energi, en högre kraft som utgör en helhet i vilken vi lever.
 Det är dock inte så ofta man ser denna kraft som Gud, men man tror på en högre makt i någon form.
 Man anser också att människan måste leva närmare naturen, som det är nu har vi missbrukat jorden och vi behöver ändra det levnadssätt och de tankemönster vi har idag, och som skadar vår jord.
 Alla människor har också en unik plats att fylla på vår jord, och vi lever inte endast en gång utan återkommer (reinkarnation) flera gånger till jordelivet och livet som människa.
 Detta enligt vissa för att lära sig ”läxor” från tidigare liv, och ständigt samla på sig mer kunskap och insikt.
 Något som också är viktigt är de gamla lärorna som kommer igen. De hittas i tidigare former hos olika naturfolk. I många andra religioner har det alltid funnits en närmare kontakt med andlighet och naturen än vad vi ser i Sverige idag. Den nära kontakten är nu enligt New Age på väg tillbaka.
 New Age anhängare tror också att vetenskapen och läkarvetenskapen kommer att anamma mer av det ursprungliga tänkandet och metoderna.
 Det är en revolution inom det andliga området som väntar, menar New Age anhängare. Samhällets utveckling kommer att integreras med andliga och naturliga delar. Det är det som kallas den ”nya tidsåldern” det vill säga New Age. 


Det som gör New Age speciellt och lätt för många att ta till sig är att den enskilda personen själv kan välja vad han eller hon ska tro på.
 Man granskar kritiskt det som erbjuds och förkastar vissa delar som man inte tilltalas av. Utbudet inom New Age är väldigt stort, och skulle det krävas total underkastelse av en människa att tro på allt inom rörelsen blir kategoriseringen av den i närheten av någon sektliknande definition. Utbudet och valfriheten gör New Age väldigt lättsmält och till en enkel rörelse att engagera sig i. 

Vem som räknas som medlem i New Age-rörelsen är också en fråga utan tydligt svar. Det finns inte heller här någon gräns för vad som krävs för att räknas som medlem eller inte.
 Att vara medlem kräver att det finns något att vara medlem i, en organisation. Men stora delar av New Age rörelsen fungerar i icke organiserad form. Eller med låg organisationsgrad.
 Visst finns det rörelser att organisera sig i, som Sveriges Asatrosamfund, men ofta är personen utlämnad till sitt eget intresse och egen aktivitet i att ta del av New Ages innehållsrika utbud. Därför är det också lätt för ”intressenter” eller ”medlemmar” om vi ändå ska kalla dem det, att säga att de inte är inriktade på New Age. Många säger istället att det som de ägnar sig åt är andligt sökande, och det är inte heller något som har med en specifik religion att göra (som New Age lutar åt att vara).
 Som Hammer beskriver det ”…man kan bejaka tron utan att anamma etiketten”.
 Det finns ändå faktorer som sammanbinder de ”andliga sökarna” och gör att de kan placeras in under begreppet New Age. Det finns återkommande idéer inom rörelsen som är grundläggande och som de allra flesta nyandliga har gemensamt; tron på livet efter döden, synen på reinkarnation, och den ”andra sidan” vilken kan kontaktas via kanaler, ofta medium. 


En skeptiker till nyandligheten kanske obetänkt skulle slänga ur sig att New Age är en sekt. Det är ett helt felaktigt påstående, visst finns det sekter som tagit fasta på delar av New Ages budskap. I Sverige finns till exempel Oshorörelsen där bland annat Ted Gärdestad var medlem.
 Oshorörelsen kan sägas vara en hybrid mellan en sekt (egen religion) och New Age rörelsen.
 Det finns också det danska ”Shan the rising Light” och det engelska ”The Emin Foundation”. Så visst finns det en uppsjö av mer eller mindre sektliknande organisationer som tar upp New Age tankar i sina läror. Däremot saknas de faktorer som gör en organisation till en sekt vid granskning av själva New Age rörelsen. Det är ingen klar organisation utan kan mer beskrivas som ett nätverk eller en rörelse. Den låga organisationsgraden kan sägas höra samman med ett ytligt engagemang, personen väljer själv hur mycket tid som ägnas åt andligheten och vad han eller hon gör med den tiden. Det är sällan man hänger sig åt endast en sak eller engagerar sig i någon grupp. Ofta deltar man i aktiviteter eller läser böcker som introduceras via vänner.
 De grupper som ändå bildas är ofta små cirklar och diskussionsforum som samlas kring någon karismatisk person eller som finns att tillgå på kursgårdar.
 Det saknas styrning i New Age, i sekter hittas ofta hårt toppstyrda organisationer. Det finns heller inga bestämda ritualer eller något som måste utföras eller något man måste tro på. En beskrivning som fångar New Age som form är ”en subkulturell miljö med låg organisationsgrad”.
 Däremot så finns det organisationer inom New Ages ramar, exempel på detta är Wiccarörelsen som utgår från tron på häxor och magi. Men man vänder sig inom Wicca bort från satansdyrkan och håller sig istället inom New Age riktlinjer och idéer om det goda.


3.1 Ursprung


Vad är då egentligen New Age? De allra flesta har en bild av vad New Age är, hur bilden ser ut kan variera mycket från person till person. Även mellan de som ingår i New Age rörelsen skiljer sig synen rejält. 


Inom New Age menar man att slutmålet snart är nått. Världen är nära att nå total upplysning, och jorden kommer att präglas av kärlek och fred. Dessa tankar är grundade i Hegels filosofi om att det inom historien finns en världsande, en genomgripande plan för hur utvecklingen och jordens historia (i stora drag) ska se ut.
 Allt som ska hända är alltså redan förutbestämt, dock inte enskilda händelser, och hela historien följer ett visst mönster.
 Inom religionen brukar man beteckna sådana tankar som millenarism eller kiliasm.
 Tanken är att alla människor kommer att uppleva denna nya värld, det är inte några speciellt utvalda, eller bara de New Age troende som kommer att uppleva denna ”frälsning”.
 


Grunden för de delar som ingår i New Age är väldigt blandade. Idéer är upplockade från olika religioner och från olika delar av världen. Stor betydelse för New Age uppkomst tillskriver man ändå en rysk kvinna, Helena Pertovna Blavatsky, som levde mellan 1831-1891.
 Hon grundlade teosofin, där många av redan existerande tankar om spiritism och ockultism togs upp och samlades ihop till en syntes.
 I en utbrytargrupp från teosofin (Arcan school) ledd av Alice Bailey används sedan begreppet New Age för första gången.
 Detta skedde i den bok som Bailey gav ut 1944: ”Discipleship in the New Age”. Inom teosofin menas att gud inte är en person, utan att den gudomliga kraften finns i allt, vilket hämtas upp i New Age rörelsen. Även tanken om att vetenskapen tillslut kommer att få ge vika för det faktum att de andliga lärorna står för en högre sanning är hämtad från teosofin direkt till New Age.
 


Det finns även kända filosofiska/psykologiska tankar och personer som har blivit populära förgrundsfigurer inom New Age-rörelsen. En av dessa är Jung. Han menade att målet i livet ska vara att känna sig som en hel människa, och vägen dit styrdes av ockulta fenomen och insikter.
 Det är det motsatta till Freuds teorier som gick ut på att det undermedvetna styrdes av sexualitet och aggression.
 


Hippiekulturen var en stor faktor till att andlighet, västerländsk ockultism, meditation och tarotläggning fick en nyrenässans, ett rejält uppsving skedde under senare delen av 50-talet och hela 60-talet.
 Det skapades grupper som vände det traditionella samhället ryggen och sökte efter andra sätt att leva sitt liv och efter andra medvetandetillstånd. Ofta skedde detta sökande med hjälp av droger. Man såg sig själv inom hippiekulturen, precis som inom New Age, inte som en religiös person utan just som en sökare.
 Under den här tiden uppstår de flesta faktorer i den form som de idag existerar inom New Age. New Age rörelsen kan därför egentligen hävdas vara endast 40-år gammal, men ursprunget kan härledas långt tillbaka i tiden. I vågen som kom under 60-talet började även en tidskrift med mystik inriktning ges ut, ”Sökaren”, första numret utkom 1964 och år 1972 publiceras den första artikeln om New Age.
 Under den här tiden var rörelsen mer inriktad på att förändra politiken, nyandliga modeller konstruerades vilka skulle kunna användas av utbildningsväsendet.
 Den politiska linjen övergavs relativt snabbt och har idag helt försvunnit. Nu handlar New Age enbart om religiösa och andliga frågor, och det fokuseras på mänsklig insikt på ett personligt plan.


Under tiden fram till 1990-talet ökar hela tiden intresset för New Age, och nu börjar man kunna kalla New Age för en massrörelse. Vilket även bekräftas av de siffror som nämnts tidigare angående undersökningen som gjordes mellan 92-94, där hela 25 % av befolkningen visade att de hade tankar som var New Age inspirerade. Människor ur alla samhällskikt började ta del av litteratur och besöka människor med healingförmåga och medium.
 Varken social status eller inkomst verkar spela någon roll för intresset av New Age i Skandinavien.
 Boken ”A Course in Miracles” fungerar som en slags ”New Age bibel” med övningar och levnadsråd till läsaren. Nyandligheten börjar även figurera flitigt i massmedia, utvecklingen där sker lavinartat och möter ett stort intresse. Idag fylls våra massmedier med en mängd olika inslag som är New Age inspirerade. Tittar man närmare på våra vanligaste TV-kanalers utbud hittar man en mängd program, både realityshower såsom ”Förnimmelse av mord” där klärvoajanta personer hjälper polisen att utreda mord. Familjer som besväras av andar får hjälp att rensa sina hus, och kanske även får meddelande från bortgånga anhöriga i ”Det okända”. Det ockulta temat och just fokus på synska personer förekommer också i en rad dramaserier. Exempel på detta är ”Medium” och ”Ghostwisperer” där båda programmen handlar om kvinnor som får kontakt med andevärlden. 


3.2 New Ages utbud för den oorganiserade individen


Delarna som ingår i New Age, kan man om man väljer att inte organisera sig i någon New Age anknuten rörelse välja fritt emellan. Kanske tror den personen som ägnar sig åt New Age i oorganiserad form på helande kraften, astrologi och spiritism men inte på karma och reinkarnation. Olika delar av New Age kan locka olika människor. Enligt Frisk beror intresset hos personer som genomgått en kris, på rörelsens struktur. Kan det då finnas en sådan ”lockande” struktur i delar av New Age? Kanske vissa spår är mer intressanta för deprimerade eller sjuka individer inom rörelsen? För att utröna vilken dragningskraft olika riktningar har presenteras de här kort, för att sedan återkomma i resonemanget kring frågeställningarna, vilket presenteras i analysen.


Spiritism


Tankar om möjligheten att kontakta andar och bortgångna personer har funnit sedan urminnes tider i olika religioner runt om i världen. Aristoteles påstod till exempel att han hade kontakt med sin döda hustru.
 Oraklet i Delfi rådfrågades i många olika spörsmål under antiken och tolkade Apollos svar från andevärlden.
 Spiritismen uppstod i sin nuvarande form i mitten av 1800-talet.
 Där den vidareutvecklades inom teosofin.
 Spiritister anser att döden endast är en förflyttning till ett annat tillstånd. Andarna nås idag via medium, som fungerar som kanaler för den andra sidan. Andar kan på så vis meddela sig med anhöriga. 


Spiritister anser också att människan i grunden är en god varelse, det handlar således aldrig om frälsning av något slag när kontakt med andra sidan görs, utan snarare om att lösa problem och oavslutade spörsmål mellan anden och klienten. Inom spiritismen förmedlas förutom personliga meddelanden från de döda även andra sorters budskap, som profetior mm. Spiritismen fick under och efter 1:a världskriget ett rejält uppsving. Många människor förlorade sina anhöriga under tragiska omständigheter och ville återuppta kontakten med dem.
 Även åtskilliga vetenskapsmän deltog under den här tiden i seanser för att sätta sig i förbindelse med avlidna släktingar.


Aura


En aura är ett ljusfält som omger varje människa. Beroende på aurans färg och storlek kan människans humör och hälsa läsas av. Alla personer kan tränas i att se denna livskraft som omger andra människor. Liknande tankar kan hittas inom andra religioner, exempelvis kristendomens gloria. En gloria är dock förbehållen en liten skara av utvalda människor, medan alla har en aura, därför måste ändå fenomenen betraktas att ligga långt borta från varandra. Auran anses istället ha sitt upphov från Buddhismen och det ljussken med sex färger som Buddha sägs ha omgetts av.


Reinkarnation och karma


Tanken med reinkarnation är att en människa återföds på jorden. Alla människor lever alltså flera jordeliv. Sättet att se på återfödelse inom New Age rörelsen är skapad på 1800-talet.
 Reinkarnationstankarna är hämtade från hinduismen men är starkt modifierade för att passa in i New Age och den västerländska filosofin. Inom hinduismen kan till exempel dålig karma vara orsaken till att man i nästa liv återföds som ett djur.
 Medan man inom New Age endast återföds som människa, och karman ses som läxor som man själv har valt och är ett samlande av kunskap för att nå allt större insikt. Många kan känna tröst i att tro på reinkarnation och karma, det hjälper till att förklara livets orättvisor. Många Thailändare sa efter tsunamin att händelsen och alla dödsfall som skedde var relaterat till människors karma. Det inger också hopp att om men lever ett gott och rättfärdigt liv så kommer man i sin nästa reinkarnation belönas för det.
 För att återgå till ett tidigare liv, och medvetandegöra vad som hände där används så kallade regressioner. Där förs patienten tillbaka till sitt tidigare liv under hypnos eller i ett avslappnat transliknande tillstånd. Väl tillbaka i sitt tidigare liv får de upplevelser som kan vara till hjälp att förklara en rädsla eller lösa upp ett obearbetat trauma som sätter spår i deras nuvarande liv.
 Att tro på reinkarnation, som är en av grundpelarna inom New Age, kan vara trösterikt även när man hanterar tankar om döden. Både gällande att man själv kommer att dö som att någon anhörig eller vän går bort.
 


Astrologi


Astrologi behöver egentligen ingen närmare presentation, alla är vi bekanta med horoskop som finns i dags-, vecko-, och kvällstidningar. Även om vi inte tror på det som står har många säkert ändå läst sitt och sina vänners horoskop som en rolig grej och för att få lite underhållning. Astrologin inom New Age går djupare, och ställer noggranna horoskop baserat på en speciell människas födelsedatum, vilket klockslag födseln ägde rum och hur olika planeter stod i förhållande till jorden och varandra i födelseögonblicket.
 Det är alltså stor skillnad jämfört med kvällstidningshoroskopen där samma horoskop gäller för alla födda i till exempel augusti. Även om alla inom New Age inte intresserar sig för just astrologin är man överens om att jorden är på väg in i vattumannens tidsålder.
 En tidsålder som kommer att vara präglad av fred och kärlek.
 Det är New Age övergripande huvudtanke och begreppets egentliga innebörd.


Healing


Idag finns många platser att vända sig till för att få healing. Ställen har poppat upp i praktiskt taget varenda liten stad eller i större samhällen. Även spa-anläggningar brukar erbjuda olika typer av alternativ terapi, bland annat healing och meditation, för avslappning och helandet av själen. Hammer påpekar i sin bok att det är svårt att visa att det är healingen som har en effekt på en patiens tillfrisknande, då det istället kan vara en ren placeboeffekt.
 Vilket det är som verkligen hjälper patienten att må bättre är dock inte det relevanta för honom eller henne.
 Det viktiga är tillfrisknandet och den positiva känsla och attityd till sin sjukdom som healingen kan leda till. Det är vanligt att använda stenar i healing, även om andra metoder med ren handpåläggning är på väg att ta över. New Age anhängare menar att olika stenar innehar olika krafter, starkast kraft anses kristallen ha.
 Kristallen används för att balansera energier i kroppen, det kallas vanligen för chakrabalansering.
 Healing med hjälp av händerna eller i vissa fall med bara tankar kallas för reikihealing. Även massage kan kombineras med healing, det rör sig då oftast om handpåläggning under massagen. Det finns även olika former av massage som sägs kunna bota undertryckta känslor, exempel på detta är ”Rosenterapi” och ”Body Harmony”.
 Dessa kan sägas vara en blandning mellan massage och healing, även om det är inslaget av massage som ska ”hela” patienten.


Meditation


Meditation används inom New Age för att slappna av och söka inom sig själv.
 Övningen görs för att utveckla sig själv som person och koppla bort vardagens stress. Även Yoga kan användas i meditativt syfte, personen gör då andningsövningar för att gå in i sig själv. 
 


4. PRESENTATION AV INTERVJUER


Resultatet utgår från djupintervjuer. Samtal och korrespondens med informanterna presenteras nedan i ett sammanfattande material. 

4.1 Resultat av intervjuerna 


En av de första frågorna till de intervjuade personerna var varför de är intresserade av nyandlighet. Det var för de flesta en fråga som krävde en hel del funderingar och som vi fick återkomma till. För att lättare få en sammanhängande bild av varje enskild personlig relation till nyandligheten presenteras de var för sig.


Person 1


Person 1 har alltid varit intresserad och känt dragning till det övernaturliga och det andliga. I början på 80-talet började hon att köpa böcker om astrologi och intressera sig för horoskop. Hon läste ofta ”Astrologen”, en tidning som kom ut då. Hon tycker att astronomi och astrologi är förenliga med varandra och samtidigt som hon är säker på att stjärnhimlen påverkar oss på jorden är hon också intresserad av vetenskapliga teorier och förklaringar över universum. När hon i slutet på 90-talet ”gick in i väggen” eskalerade intresset. Andligheten blev nu förutom ett intresse även en väg för att må bättre. Person 1 hade frågor som hon fick svar på via konsulterade medium. Många gånger var det ”ett ljus som gick upp” och hon fick förklaringar på fenomen hon upplevt och känslor hon haft. Exempelvis de steg i trappan och olustkänslor som plötsligt kunde komma fick hon hjälp att förstå. Också små vardagssaker som varför hunden åt dåligt fick sin förklaring och problemet kunde avhjälpas. Andligheten har varit till väldigt mycket hjälp för Person 1 att kunna må bättre och få en fungerande vardag. 


Hon är fortfarande intresserad av astrologi men ägnar sig inte åt det i samma utsträckning som tidigare. Idag besöker hon istället medium för privata sittningar. Hon har även vänner som hon träffar då och då för att diskutera andlighet. Person 1 använder sig även av meditation och är väldigt intresserad av healing, i vilket hon även har gått ett flertal kurser. Det hon tycker är viktigt är att känna tillit till det medium man besöker, eller de vänner som ingår i de diskussioner som förs. Det är viktigt att det är en seriös verksamhet. Innan man ger sig in på något eller bokar in ett besök med ett medium är det viktigt att ta reda på mer om vem personen är och om verksamheten. Det är lätt som sökare att hamna fel eller bli lurad då det även förekommer oseriös verksamhet och sektliknande grupper. Person 1 poängterar att det är något man måste vara väldigt noga och försiktig med. Man väljer också själv vad man tror på, Person 1 menar att man inte slaviskt behöver tro på allt utan själv väljer de delar ur det spektra som erbjuds. Bara för att man ägnar sig åt ett icke vetenskapsbaserat intresse behöver man inte tappa sitt sunda förnuft och det är viktigt att stå med båda fötterna på jorden. Därför tycker hon inte heller att man behöver gå med i någon speciell grupp, då förminskas den egna inblicken i det man gör, och man begränsas i sitt intresse. Däremot har hon deltagit i en meditationsgrupp, men även här gäller det att var väldigt försiktig så att man inte ”fastnar” i något man från början inte tänkt.


Person 1 tycker inte att andligheten har ändrat hennes liv nämnvärt, även om det har hjälpt henne i tillfrisknandet. Däremot tycker hon att människorna lever för långt ifrån naturen, vi rusar på och stannar inte upp och känner efter. Vi måste lära oss att ta hand om naturen och leva mer som naturfolken och indianerna gjorde. Vi har länge försummat den gamla andliga vetenskap som finns. Ett exempel är hur vi bygger våra hus, förut byggdes de enligt energier som sträcker sig över jorden, s.k. kurrykors skulle undvikas att ha i ett rum, och speciellt för platsen för sängen då det ger en orolig sömn. 


Klimatet är mer öppet idag, och andlighet är mer accepterat än för 10-20 år sedan vilket hon tycker är bra. Det är ett steg på vägen in i vattumannens tidsålder.


Begreppet New Age tycker hon inte om, det är inte något hon tycker att hon ägnar sig åt. Hon ser New Age som en stor samling hopbuntade saker som egentligen inte hör ihop, och som inte hör ihop med andlighet. Person 1 ser New Age som något för fanatiker och sekter, det är ”flummigt” och det går, tycker Person 1, inte att sortera in de intresseområden hon har under New Age. Att skilja på New Age och andlighet är viktigt. Inte heller nyandlighet är ett ord som Person 1 tycker om. Det handlar om något som alltid har funnits, en gammal lära. Hon skiljer på New Age och astrologi, reinkarnation och healing. Inget av detta har att göra med New Age såsom Person 1:s ser på det.


Person 2


År 1996 var Person 2 till ett Isländskt medium, som då höll till i hennes barndomshem. Det var egentligen endast därför som hon besökte honom. Person 2 fick då hälsningar och bevis på att det finns en annan dimension av liv som vi inte ser, men som hon efter det besöket är övertygad om existerar. Det var en upplevelse som grep henne och gav en stark insikt om att det finns ett liv både före och efter detta livet. Det var inte skrämmande, men just då, en väldigt omvälvande upplevelse. Person 2 lämnade andligheten och intresset helt och hållet i sin linda för ett tag framöver, dock med en speciell visshet om att det fanns något ”mer”. Varför hon då inte fortsatte att ägna sig åt sin nyfunna ”upptäckt” berodde främst på hennes stressiga liv och att hon helt siktade in sig på sin karriär.


1999 kollapsade Person 2 i ett utbrändhetssyndrom, hon blev väldigt sjuk både till ”kropp, själ och ande”. Hon tappade fotfästet rejält och hade problem med att veta vem hon egentligen var. Denna händelse, gav en inre frälsning, hon kände en samhörighet med Gud och Jesus. Det var ingen utifrån som påverkade henne, utan det kom inifrån, helt av sig självt. Om hon inte skulle ha kommit till denna insikt tycker hon att livet skulle vara nästan värdelöst. Perioden efter sin diagnos, sökte Person 2 kunskap och upplysningar på alla sätt som var möjliga, hon såg på teveprogram, läste böcker och tidningar om andlighet. Bland annat såg hon ett Tv-program om Elaine Pagels och om gnosticism och dom gnostiska evangelierna. Gnosticismen handlade just att det kommer en insikt inifrån, och att man får en typ av frälsning, beroende av insikt och kunskap ”gnosis”. Person 2 kände igen sig själv i programmet och blev märkligt gripen, enligt henne själv. Idag så söker hon inte information och deltar inte lika aktivt själv i andligheten, hon menar att hon är så pass övertygad så hon inte längre behöver söka ”bevis” för att andra sidan existerar. Även hennes förbättrade sjukdomstillstånd gör att hon inte längre är i behov av samma svar och samma akuta själsliga hjälp som tidigare. Nu diskuterar hon med sina vänner och familjemedlemmar om andliga saker, hon undviker att prata med utomstående om andlighet, hon känner inte att hon behöver det och vill inte försöka övertyga någon annan om sin tro. Hon går till ett medium ca 2 gånger per år och fortsätter att utveckla sig på det andliga planet. Men hon tar helt avstånd från New Age begreppet: ”Jag är inte enligt min uppfattning, engagerad i New Age, och jag väljer noga vilka personer jag diskuterar min andlighet med.” Och som även övriga informanter väljer hon att kalla sitt intresse för andlighet, inte nyandlighet. 


Person 3


Person 3 kan inte svara på varför hon egentligen är intresserad av övernaturliga ting och andlighet, hon har alltid varit det. Inte heller ser hon det andliga som något speciellt, eller som hon verkligen vill ska finnas, utan hon konstaterar att det finns helt enkelt, baserat på egna erfarenheter. Under sin uppväxt var det en del av vardagen att ”gammelfolket” berättade vad de sett och hört. En slags spökhistorier (egen anmärkning). Genom att ägna sig åt andlighet och utveckla sig själv kan hon hjälpa andra människor. Att hjälpa andra är huvudsaken till det hon gör: healing, pratar med djur och förmedlar kontakt med andra sidan. Det var dock först 1999 som Person 3 upptäckte att hon kunde kommunicera med djur och det var även då som hon började ägna sig åt andligheten på ett mer aktivt sätt. Det var ingen kris i hennes liv som utlöste hennes intresse, men hon säger att de flesta av de personer hon känner med mediala gåvor har haft en tuffare uppväxt än andra. 


Person 3 tycker att hon genom andligheten har fått större insikt och förståelse om livet, förutom att vara en kanal andra kan vända sig till deltar hon även själv i kurser, detta för att ständigt utveckla sig själv. Sedan hon ”började” med nyandligheten tycker hon själv att hon stannar upp mer i vardagen och tänker efter. Hon försöker njuta och ta vara på sin tid på ett annorlunda sätt än innan och också undvika att jaga upp sig för småsaker. Dessutom försöker hon att se mer positivt på andra människor och se deras goda sidor. 


Hon tror att många människor, och många av hennes vänner bekräftar detta, har haft andliga upplevelser som barn men blivit ”tillplattad”. Därför har de förlorat den naturliga förmågan och kontakten med andevärlden och det övernaturliga. I vuxen ålder kommer det dock ofta smygande tillbaka, och många vågar prova på och vågar tro på sina upplevelser igen. Dessutom anser hon att det är mer okej bland allmänheten att tro på andar och ägna sig åt andlighet idag än det var för 10-20 år sedan. New Age inte är någon religion utan en del av universum, något som alltid har funnits, säger Person 3. Hon vänder sig därför mot användandet av just begreppet New Age eller nyandlighet, det är enbart andlighet som det handlar om enligt henne. 


Att organiseras sig i någon grupp tycker hon inte att det finns någon andledning till. Det är dessutom svårt när det inte går att bevisa med godkända metoder att det verkligen fungerar. Grupperingar kan då bli avgränsade och utan kontroll. Hon försökte tillsammans med några kollegor att bilda ett samfund, eller någon typ av ”fackförbund” för människor som ägnar sig åt kommunikation med djur, men det är gentemot myndigheter väldigt tungarbetat. Hon påpekar dock att hon inte vill pådyvla någon sin ”tro”, utan det är upp till var och en hur man ställer sig till andlighet. 


Person 4


Person 4:s intresse väcktes när hon blev sjuk i cancer för några år sedan. Hon har sedan barndomen vetat att det funnits något mer, men har inte ägnat det någon större tid förrän hon blev sjuk. Nu tar hon del av det hon tycker verkar intressant och seriöst. Hon har varit på seanser, healing, regressioner och fått tarotkort lagda för sig. Via regressioner har hon bland annat upplevt tidigare liv som en föräldralös pojke, vilken tog jobb på en båt som sedan förliste. Det är en förklaring för hennes rädsla för vatten menar hon. Healingen har fått henne att må bättre, och hon blir stärkt och tänker mer positivt när hon ägnar sig åt andliga aktiviteter. Det viktiga tycker Person 4 är att hon har funnit styrka att må bättre i sin cancer, som med jämna mellanrum återkommit och krävt behandlingar. För en kort tid sedan vid en rutinkontroll fick hon veta att cancern var tillbaka ytterligare en gång och hon ska påbörja en ny behandling bara några dagar efter vår intervju. Andligheten har inte bara hjälp henne själv utan även hennes anhöriga att hantera sjukdomen. Utan att ha hittat till andligheten och aktiviteter inom andligheten att ägna sig åt vet hon inte vart hon skulle ha stått idag. Det betyder oerhört mycket för henne att få förklaringar och förstå hur saker hänger ihop i livet. I sitt dagliga liv är hon mer eftertänksam och lugnare än tidigare. Hon tycker också att hon har fått en ökad förståelse för andra människor och dömer inte personer. 


Det som Person 4 inte uppskattar inom andligheten är den del som känns oseriös, när det handlar för mycket om ekonomisk vinning. Hon anser inte New Age vara den ”äkta” andligheten, inte det som hon ägnar sig åt. Själva begreppet New Age förknippar hon med något skumt och hon tycker det hör hemma i 70-talet. Hon poängterar, liksom övriga intervjuade personer att New Age och nyandlighet är fel benämning. Det handlar inte om något nytt utan om läror som funnits mycket länge. Att ägna sig åt andlighet är mer okej idag än för 10-20 år sedan. 


Person 4:s intresse för andlighet varierar över tid, ibland ägnar hon sig intensivare åt aktiviteter med andlig anknytning och ibland blir det mindre. Kostnader för ”intresset” får man se upp med menar hon. Det ska inte vara dyrare att anlita ett medium än någon annan tjänst, kostar det för mycket finns vinstintresset som hon inte tycker hör hemma inom andligheten. Men naturligtvis måste medium med flera tjäna pengar på det de gör, liksom människor inom andra yrken. Hon ser healing m.m. som ett komplement till sjukvården. När människor inte känner att de får hjälp där kan de vända sig till alternativa metoder för att känna stöd, trygghet och för att få hjälp i sitt tillfrisknande. Att gå på till exempel frigörande dans kan få människan att känna vilken kraft som finns inom oss, att bli mer positiv och att klara av sin sjukdom på ett bättre sätt än annars. Hon ser ingen mening med att organisera sig i någon speciell grupp, det är inte det hon är ute efter inom andligheten.


Person 5


Person 5 påpekar att det han ägnar sig åt inte är New Age eller något nytt. Sitt intresse menar han ligger inom spiritismen och mysticismen. Varje människa bör själv ta ansvar för vad de tror på och tänka efter själv vad som verkar trovärdigt, han försöker inte påverka människor att tro utan vill att den processen ska vara varje individs egen. Han tycker dock att det är bra med det fokus på andligheten som finns idag, att det lyfts fram i media. Person 5 efterstävar att ämnet tas upp till diskussion. På så vis kan fler människor utvecklas inom andligheten, men man får inte glömma att ifrågasätta sig själv, och också tillåta sig att tvivla. Det är enligt honom sunt förnuft att fundera över vad man ägnar sig åt. Själv tänkte Person 5 mycket på vad det var han egentligen ville när han gjorde ett TV-program i Japan (kunde följas i Sveriges ”Det okända” på TV4+). Där hjälpte han en familj att finna deras försvunna dotter som hittades avliden. Men Person 5 fokuserar på att hjälpa människor, och även om det som kommer fram är negativt så är det ändå bra om det kan hjälpa någon att gå vidare. I just detta fall kunde familjen få ett avslut.


Att många idag är andligt intresserade beror på att vi är ”trötta” på den materiella världen. Prylar och pengar tappar sitt värde i livet, även om det fortfarande är viktigt så har också den existentiella och emotionella dimensionen blivit viktig nu. Person 5 säger, baserat på egen erfarenhet, att människors intresse ofta väcks efter en kris i livet, till exempel utbrändhet eller cancer. Det blir då viktigare med frågor om livet och känslor istället för tankar om karriär etc.


Person 5 tror att vi har en bestämd tid som vi lever på jorden, däremot finns det inget klart öde som vi lever vårt liv efter utan det skapas ur situationer. Det är vissa bestämda händelser som ska äga rum, men dessemellan är vi fria att skapa vår egen verklighet.


Person 5 tycker att andlighet har blivit mer legitimt idag än det var för förut, men det finns fortfarande mycket skepsis. Han tror att det handlar om rädsla för det som inte kan förklaras, och som man inte vet allt om. Däremot är det bra att vara kritisk och heller inte köpa allt, utan det handlar mycket om sunt förnuft. Hur vissa TV-program som visas i media framförallt styrs av vinstintresse och därför kan bli ”missvisande” eller på annat sätt dåliga tycker han till exempel framkommer i ”Insider” (TV 3) med Robert Aschberg. Aschberg ”visar” i ett av sina program att spåkonster med mera bara är bluff. Bland annat så luras Person 5 i detta program. Person 5 menar att när det på förhand är bestämt vilken utgång programmet ska ha och klärvoajanta personer blir presenterade för falskt material och påhittade personer kan utgången bli bara en. För att presentera ”bevis” för att kontakt med döda etc. kan ske måste man gå andra vägar, med framförallt korrekta grunduppgifter. Det är många människor som vill ha bevis för at det finns något mer, en ytterligare dimension. Det är svårt att producera sådana ”bevis” på beställning, men oftast kan de komma av sig själv säger Person 5 och berättar om en föreläsning han hade på en Stockholmsskola en gång. Innan sa läraren att eleverna gärna ville ha någon form av bevis under själva föreläsningen på att övernaturliga saker existerar. Person 5 sa då att han inte är ute efter att övertyga människor utan att de ska få välja själv vad de ska tro på. Han inledde därför med att säga till eleverna att om han skulle ge bevis på att det finns en ytterligare dimension, är som att säga att, –Du, sa han till en kille, skulle bevisa för mig att du är socialdemokrat. Eftersom killen var engagerad i SSU blev det ”beviset” som eleverna ville ha av honom, fast han själv inte var medveten om att killen var medlem i SSU då utan fick veta det av läraren senare. Person 5 har märkt att speciellt ungdomar är intresserade av andlighet.


Person 5:s eget intresse för andlighet har alltid funnits, han har varit nyfiken på det övernaturliga men inte övertygad om dess verkliga existens. För att motbevisa sina systrar om att det inte fanns någon andevärld började ha delta i aktiviteter. Det ledde till att han själv istället blev övertygad. Det var för ca. 10 år sedan, då han var 34-35 år. Han hade inte upplevt någon kris i direkt anknytning till att intresset väcktes, men han har tidigare haft ett turbulent liv. När han var i 25-års ålder blev han påkörd av ett terrängfordon men klarade sig helt utan skador. I efterhand känner han att det fanns en speciell mening med att han klarade sig oskadd.


Trots att människor är mer öppna för andlighet idag än tidigare tycker han att det finns ett stort motstånd. Han tycker att man ska utnyttja den potential som finns inom andligheten. Till exempel kombinera den läkarvetenskap som finns med andra metoder, healing m.m. Vi måste vara mer öppna för de resurser som finns, det kan vara till hjälp för många människor. Exempelvis kan klärvoajanta personer hjälpa polisen, som det är idag anses inte sådana metoder riktigt rumsrena. Person 5 tycker också att vi ska föra in andligheten i skolan och i undervisningen, elever och barn ska lära sig att tro på och utveckla sin intitution. Hos barn finns ofta en naturlig kontakt med andevärlden som vi ska ta tillvara. Som exempel tar han sina egna barn som i hemmet ett flertal gånger sett avlidna släktingar. Om vi skulle utveckla vår andliga sida finns det mycket att vinna. Han beskriver det som att få tillgång till ett andligt internet. Genom att se andlighet som en naturlig del av livet får man även bort bilden som finns av andlighet som något som försiggår i mörka rum med levande ljus. 

Person 5 menar att det är viktigt att veta vart man vänder sig, som medium har man ett ansvar att inte berätta ”skadliga” saker för sin patient. 


5. ANALYS 

5.1  Kartläggning av intresset för New Age, och hur det sprids i Östra 


Mellansverige


New Age är lättillgängligt och finns i många varianter och riktningar. Att många idag söker sig till aktiviteter av nyandligt slag, och med övernaturliga tendenser verkar bero delvis på detta. Dessutom står många av tankarna inom New Age inte i ett motsatsförhållande gentemot naturvetenskapen, som kan vara ett viktigt inslag i legitimeringen av ”tron”. 


Ramverket är desamma inom New Age och det intervjupersonerna föredrar att kalla andlighet. Nyandligheten är övergripande och spänner över många områden med många komponenter. Frågan om anledningen till det stora intresset som finns för nyandligheten i Östra Mellansverige idag har många svar. Orsaken som New Age troende anger själva, är att det är en naturlig del i utvecklingen och av intågandet i vattumannens tidsålder.
 Det är ingen vetenskaplig och heller inte speciellt trovärdig förklaring. Det liknar Hegels filosofi om att historien har en världsande och historiska skeenden redan är förutbestämda. Inom New Age går Hegels filosofi att kombinera med cyklerna i vilka vi går in i nya tidsåldrar, närmast är alltså vattumannens tidsålder. När kristendomen släppt greppet om västvärlden, och det inte längre är självklart vad vi ska tro på lämnas det öppet för nya tankar att ta sig in på arenan. Mycket av de gamla tankar som funnits men tryckts undan poppar återigen upp och anpassas till det moderna samhället. Jag anser att det ligger mycket i Webers åsikter om att människan behöver återförtrolla världen.
 Det är även ett paradigmskifte med blandning av olika kulturer, liksom situationen i Alexandria. Det tror jag också har en roll att spela i populariteten hos New Age. De allra flesta behöver något att tro på, för att känna meningen med livet. Detta plockas upp av flera filosofer, bland annat av Blavatsky när hon la grunden för teosofin. Det är egentligen relativt grundläggande psykologi att förstå varför människor vänder sig till New Age. I en värld där tillvaron allt oftare handlar om jobb och materiell status förlorar människor sig själva. För att hitta tillbaka till sig själv och vilja fortsätta med sin tillvaro måste de stanna upp och finna meningen med varför de lever. Detta var styrande i Jungs och Freuds tankar, att människan eftersträvar en känsla av helhet och mening. Däremot hade de olika syn på hur detta uppnåddes. Att behovet av att finna mening och förståelse för livet finns i Östra Mellansverige är inget konstigt fenomen. Vi kan hos de intervjuade personerna se att intresset kommit i situationer när de behövt hopp och tröst i livet. Människor i Östra Mellansverige har samma jobbrelaterade problem och sjukdomsmönster som i övriga Sverige
, även om säkert små skillnader kan påvisas i olika medicinska undersökningar, vilket är irrelevant för denna undersökning. Person 5, tror att TV spelar en stor roll för det ökade intresset för andlighet, naturligtvis kan det också gälla för de intervjuade personerna i Östra Mellansverige. Att bli introducerad via vänner, vilket Frisk och Hammers undersökningar visar är vanligt, är också en anledning till att jag tror att New Age tankar sprids fort och blir så pass utbrett. Att känna tillit till vänner, och följa med dem på evenemang eller läsa böcker de rekommenderat. Det finns ingen anledning att ifrågasätta det nyandliga budskapet när det framförs av en vän. Det kan också vara en social faktor att engagera sig i samma saker som sina vänner, ett sätt att behålla en nära vänskap. Ingen av intervjupersonerna säger sig dock blivit direkt introducerad av vänner. I Person 5:s fall kan man då ändå säga att det var anhöriga som ledde in honom på tankarna genom att han skulle motbevisa dem i ämnet. Att det är via någon form av kontaktnät, som Frisk menar, kan vi också se i Person 2:s fall då hon vid första kontakten med det andliga besöker ett medium i barndomshemmet. Trots ingen direkt introduktion från vänner kan de ”spökhistorier” personerna hörde som barn av sina mor- och farföräldrar vara en del av att det nyandliga intresset har väckts. Alla intervjuade personerna, exkluderat Person 2, säger att de sedan de varit liten varit intresserade eftersom de äldre berättat historier för dem. Alla personer i intervjuerna uppger att det har blivit mer legitimt att vända sig till andlighet idag än för några decennier sedan. Jag tror att även det kan vara en faktor för ökat intresse för nyandlighet. Intresset för andlighet skulle med all sannolikhet inte finnas i den utsträckning det gör idag om det inte blivit så rumsrent. Frisks undersökning visar också att alla samhällsskikt engagerar sig i nyandliga aktiviteter, det blir därför heller inte en lågstatus ”grej” att ägna sig åt. Personerna som deltar i undersökningen är bra exempel på detta, det finns både en företagsledare, en sjuksköterska och en f.d. datakille med.


5.2  Varför valet blir en oorganiserad form av New Age 


 Av informanternas berättelser kan utläsas att det inte finns någon anledning att engagera sig i en organiserad del av New Age, det innebär också en begränsning av individens fria vilja. Det finns inget extra att ”vinna” på att gå med i en organisation utan alla fördelar finns redan. Person 1 menar att det är viktig att vara försiktig när man närmar sig olika grupperingar, det är lätt att fastna i något man från början inte tänkt. Hon nämner också det positiva med att själv välja vad man ska tro på, att inte bli påtvingad någon tro eller aktivitet som egentligen inte känns rätt. Det är som Person 1 är inne på, lätt att hamna fel. Det blir speciellt lätt inom det andliga området eftersom det, som Person 3 säger, inte finns godkända metoder för att bevisa att kontakt med andra sidan verkligen kan skapas. Därför kan inte heller någon egentlig kontroll ske av organisationer. Möjligheter för sekter och avarter inom området öppnas upp. Att söka en annan verklighet, utöver den vi vet existerar, passar de allra flesta när det sker i oorganiserad form. Det blir i dagens stressade samhälle ett sätt att koppla av och finna mening, individen vill inte ha några ”påtvingade” former med bestämda tider och en klar agenda över hur och vad som ska tyckas. Inom den oorganiserade delen, som engagerar många människor, finns alla möjligheter att bestämma helt själv vilka delar man vill tro på och engagera sig i. Vilket också Person 1 och Person 4 påpekar. Följer man en speciell rörelse, såsom exempelvis Wicca blir man mer uppbunden, vilket dagens människa alltmer går ifrån. Det är inte den formen av andlighet den moderna människan söker.
 


New Age är en religion med lösa ramar. Däremot finns det färdiga idéer att välja emellan, trots att det är många så är det förutbestämda tankar och fenomen man botaniserar bland. Detta gör att trots New Age anhängarens tro att hon eller han väljer själv vad han/hon vill tro på och inte, är han eller hon egentligen begränsad av de lösa, men trots allt befintliga ramar som finns inom området. Trots att en persons intresse inom New Age kan skilja sig helt från en annans är de fortfarande anhängare till samma rörelse. Bland de intervjuade personerna kan en mångfald ses över intresseområden, men grunden är ofta likartad. Alla personer pratar om kontakten med andra sidan som något grundläggande i deras tro. Sen skiljer sig utövandet och deltagandet i aktiviteter, Persons 3 har förmågan att kommunicera med djur, Person 4 är ensam om att dansa frigörande dans och Person 5 ägnar sig professionellt med kontakt av andra sidan. Trots att alla är anhängare till den nyandliga rörelsen skiljer sig deras liv mycket åt. Personerna sammanbinds inte med ritualer eller av speciella dagar som är heliga eller ska firas


5.3 Tidpunkten i livet när intresset för New Age väcks

I motsats till Frisks resultat i de undersökningar hon gjorde angående när i livet människor engagerar sig i New Age visar min undersökning att personernas intresse väcks efter en svår händelse i livet. Sjukdomar och problem verkar enligt mig leda till att existentiella frågor väcks. Det stämmer också väl överens med Downtons slutsatser i liknande undersökningar. I de fem fall jag har tittat på är det endast ett fall, Person 3, vars intresse inte har eskalerat av en svår händelse i livet. Vad det var som utlöste hennes förmåga att kommunicera med djur är svårt att säga, då jag inte känner till vad som hänt i hennes liv innan. De andra har via turbulent leverne, cancer eller utbrändhet vänt sig till andligheten för att finna balans i livet. Person 5:s erfarenheter i arbetet inom området får honom att dra slutsatsen att det är vanligare att personer som hamnat i kris söker sig till andliga aktiviteter. Möjligen skulle Person 5:s intresse kunna beskrivas i enlighet med Heelas granskning av fenomenet, att han i efterhand har konstruerat bilden av att upplevelser har lett honom till andligheten, exempelvis med olyckan han var med om ca. 10 år innan hans egentliga engagemang började. Alla har dock uppgett att de redan tidigare varit intresserad eller nyfiken på andlighet och övernaturliga ting. Men, enligt Hammer är det hela 2 miljoner av den svenska befolkningen som har tankar som kan kopplas till New Age. Det är därför inte konstigt att det vid en kris i livet utvecklas till mer än något spännande i periferin. Det blir en viktig del av att förstå varför saker sker, och en väg tillbaka till att känna mening i livet. Vid sjukdom eller i livets senare skede tror jag att frågor som rör känslolivet blir viktigare än tidigare. Efter som resultatet av en intervjustudie dock inte ska tolkas som ett klart resultat i denna fråga, utan bara som en fingervisning kan det också vara något som är invävt i den nyandliga rörelsen. Det ska förknippas med viss smärta, inom exempelvis regression kommer ofta teuraupeten till slutsatsen att i tidigare liv har patienten varit med om en skakande händelse eller gått bort på ett dramatiskt sätt. Detta bekräftas i Person 4:s berättelse om hennes upplevelser med andningssvårigheter hos en regressionsteuraupeut som att hon drunknar. Det är också vanligt att svåra händelser och kriser i livet leder till en ökad klärvoajant förmåga. Person 3 säger att många av hennes medialt begåvade bekanta har haft relativt svåra uppväxter. Margit Sandemo som skrivit ”Sagan om Isfolket” bokserien som kom till henne via en annan dimension, uppger att hon i sin ungdom blivit våldtagen vid ett antal tillfällen.
 Person 3 och Sandemo säger inte att det påverkar kontakten med andra dimensioner men att det verkar vara vanligare förekommande hos personer med traumatiska händelser i bagaget.


När en människa väl börjat intressera sig för New Age verkar intresset alltid hållas kvar. Även om aktiviteten i engagemanget varierar över tid. Antagligen kvarhålls personens intresse av det stora utbudet inom New Age. Det finns ständigt något nytt att upptäcka. Enligt Frisk är det lättare att organisera sig i en rörelse där ens liv inte påverkas nämnvärt. Vilket stämmer väl in på New Age, personerna uppger även i sina intervjuer att deras liv inte förändras anmärkningsvärt. De förändringar som skett är en ökad förståelse och empati. De stannar också upp mer och njuter av vardagen. Person 2, Person 3, och Person 4 uppger alla att de är mer eftertänksamma och tar det lugnare i vardagen än tidigare. Person 1 tycker inte hon ändrat sitt liv speciellt men tycker att människor överlag måste ta det lugnare och känna efter, inte bara rusa framåt. Det är inte så konstigt att intervjupersonerna uppger detta som en förändrig i deras liv. Det är en del av det nyandliga tänkandet. Däremot påverkar det inte personens sätt att leva, de behöver inte göra några stora avstamp från sitt tidigare liv, det är mestadels tankemönstret och känslorna som ändras. Ofta fortsätter man som förut med sina vanor, alkoholkonsumtionen är lika, man äter samma mat, man har samma jobb som tidigare osv. Detta poängterar även Frisk i sin undersökning, livet ”före” och ”efter” engagemang i en nyreligiös rörelse ser relativt lika ut. Det är också en naturlig del efter utbrändhet och vid sjukdom att ta det lugnare och bli mer eftertänksam. Det är alltså inte säkert att just de faktorerna har med intresset för nyandligheten att göra utan kan också vara ett resultat av andra omständigheter.


Trots att medlemmar knappast överger sin nya livsåskådning som de får via nyandligheten är New Age en rörelse med låg organisationsgrad. Det är därför ingen medveten tanke som ligger bakom när människor knyts till rörelsen. I Frisks undersökningar menar hon att det går att se hur människor som är löst knutna till organisationer inte har haft sina religiöst influerade upplevelser direkt i anknytning till organisationen. Det beror också på strukturen ho rörelsen om den lockar människor som har problem i livet. New Age delar som framställs som trösterika kan vara en extra faktor till att personer i kris söker sig till rörelsen. Hos intervjupersonerna ser vi olika vägar in i rörelsen, bortsett från vad som lett fram till engagemanget är det intressant att se vad de har för första kontakt med rörelsen. Är det något som direkt knutit personen till New Age rörelsen eller är det bara en slump att personen fortsätter sitt intresse efter sin första kontakt? Jag tycker att det är tydligt hur upplevelser och insikter påverkat personer i direkt anknytning till den aktivitet de deltagit i. Till exempel att som person 2 komma i kontakt med en medial person som berättar saker om ens liv som de inte borde veta något om blir en religiös upplevelse. Det är inget som går att ifrågasätta och personen knyts direkt till rörelsen. Synen på andlighet är förankrad hos personen. Detta kan vi förutom hos Person 2 även se hos Person 1. Person 1 läste horoskop och var intresserad av astrologi, när hon sedan blev sjuk och besökte ett medium fick hon information som gjorde att hon förstod händelser i livet och i vardagen. Dock var Person 1:s första kontakt egentligen astrologin, men det är först när hon träffar ett medium och får direkta upplevelser i samband med detta som hon knyts till New Age rörelsen. Person 3 upptäckte själv att hon kunde kommunicera med djur, hon hade därför inte sina upplevelser i anknytning till någon företeelse relaterad till nyandligheten. Det blir därför komplex i New Age rörelsen, som har låg organisationsgrad, varierande grad av engagemang men ändå medlemmarna knutna till sig, eftersom deras tro står fast. Men trots den dragningskraft som exempelvis spiritismen utgör, med sina trösterika inslag, vet jag inte om det enligt Frisks mening går att säga att New Age är en rörelse som knyter sina medlemmar hårt till sig. Det finns egentligen alla förutsättningar, och ser man endast på hur personen lägger om sin livsåskådning och att de håller fast vid sin tro verkar det vara en enkel sak att svara på. I de olika aktiviteterna ingår också direkta upplevelser förmedlade via klärvoajanta personer eller någon annan form av kanaler (aurafotografering och liknande). Men det går inte att säga att upplevelsen behöver vara sammankopplad till något besök av en nyandlig företeelse, såsom en seans eller liknande. Upplevelsen kan även komma när personen är ensam. Spökfigurer ses ofta när personen är ett barn och inte influerad av några New Age aktiviteter. Frågan får därför kvarstå, i nuvarande form av nyandligheten är den för svår att svara på. Det är inget tydligt svar som utkristalliseras utan rörelsen kan, beroende på vilket perspektiv den betraktas ur, både knyta medlemmarna hårt och löst till sig. Att däremot New Age har den strukturen som tilltalar personer med trauman kan vi se inom många grenar av rörelsen. Väldigt tydligt inom exempelvis spiritismen och reinkarnationen. Jag anser därför att kognitionsforskningens rön inte stämmer på människor som söker sig till New Age, de söker i allra högsta grad en mening med livet.


5.4 Vad informanterna anser om New Age och nyandlighet som begrepp


De intervjuade personerna har alla en negativ bild av både begreppet New Age och dess motsvarighet nyandlighet. Jag hade en föreställning av att användandet av nyandlighet skulle ses som mjukare och accepteras på ett annat sätt än New Age-begreppet. Undersökningen visar tydligt att jag på den punkten haft fel. Informanterna vänder sig mot användandet av ”ny” och ”New”, man menar att det inte är något nytt påfund utan en andlighet som funnits i alla tider. Det som de intervjuade personerna inte verkar lägga vikt vid är att det svenska ”ny” och det engelska ”New” inte står för samma sak. I den svenska översättningen blir nyandlighet egentligen missvisande eftersom begreppet på engelska inte syftar på ett nyuppståndet fenomen, alltså inte en anlighet som är konstruerad i modern tid. New Age syftar istället på den tidsålder som världen är på gränsen att träda in i. Det är dock inte så de intervjuade New Age anhängarna tolkar det. Kanske kan det vara en förklaring till att begreppet blivit så impopulärt i de egna kretsarna. Försök att sätta etikett på en andlighet som enligt anhängarna anser alltid funnits kan också vara ett av problemen. Hos intervjupersonerna ses New Age som flummigt och något som hör 70-talet till (Person 4). Person 1 förknippar New Age med fanatiker och sektbildningar. Person 1 anser även att reinkarnation och healing inte ska kategoriseras in under begreppet New Age. Frågan som väcks hos mig när jag går igenom intervjuerna är om personerna egentligen vet var New Age begreppet kommer ifrån och vad dess betydelse är. Att det står för den nya tidsåldern verkar inte vara helt klart för de personer jag intervjuat, kunskapen om New Age verkar vara begränsad. Istället för att ta reda på mer, har de skjutit begreppet ifrån sig. Det kan också vara så att New Age rörelsen och begreppet har ”fastnat” i den drogrelaterade hippiekulturen. Antagligen skulle ett nytt begrepp ändå mötas med samma skepsis. Eftersom nyandliga anhängare ser det som en del av en universell helhet och inte som ett begränsat religiöst fenomen förlikar de sig inte heller med en etikett på sin tro. Jag tror att benämningen ”andliga sökare” ändå skulle vara ett begrepp som accepterades av medlemmarna själva. Det anger inte relationen till någon speciell rörelse utan kan andvändas universellt. 


Sammanfattningsvis kan undersökningens brännpunkt, den oorganiserade delen av New Age i Östra Mellansveriges utseende idag, beskrivas som relativt likartad med övriga undersökningar gjorda för Sverige i stort (Hammer och Frisk). Dock kan inget avmattande ses som en del forskning pekat på skulle inträffa, inte heller idén om att det skulle minska i antalet intressenter och de kvarvarande skulle bilda grupper. Jämfört med Frisk resultat att medlemmar inte rekryteras till nya religiösa rörelser på grund av en kris i livet visar sig dock inte stämma med mina resultat, med i beräkningen ska dock tas att nya religiösa rörelser inte är helt kompatibla med New Age rörelsen i alla sammanhang. Även om de på många punkter är jämförbara.


6. SAMMANFATTNING


I uppsatsen undersöks New Age roll i Östra Mellansverige. Studien har genomförts med hjälp av djupintervjuer. Undersökningen koncentreras på den oorganiserade delen av New Age, som organiserade rörelser inom New Age räknas exempelvis Wicca och Asatrosamfundet, vilka exkluderas i undersökningen. Som oorganiserade räknas de medlemmar som tar en aktivare roll i rörelsen än att bara läsa sitt horoskop i veckotidningar och följa utbudet av TV-serier inspirerade av New Age men som inte deltar i någon speciell grupp. New Age är en rörelse med stort fäste i västvärlden och Sverige idag. I Olav Hammers undersökning kan vi se hur 25 % av den svenska befolkningen beräknas ha åsikter och tro som överensstämmer med tankar inom New Age. Det är dock väldigt få av dessa som anser sig vara religiösa. Varför New Age lockar så många människor finns det olika teorier om, det kan vara ett stressigt samhälle utan mål för individen och för mycket fokus på karriär och för lite på känslor. Det kan också vara en reaktion på avsaknaden av religion i samhället i dyningarna efter kristendomens förlorade roll. Det stora intresset kan också ses som en reaktion på det paradigmskifte Sverige befinner sig i, med ett mångkulturellt samhälle. Liknande reaktioner kan spåras i historien, bland annat till framväxten av Alexandria.


Resultaten i undersökningen jämförs med tidigare forskningsunderlag, framförallt förekommer Hammer och Liselotte Frisks tidigare studier på området.


Följande frågeställningar besvaras i studien:


1. Varför finns så stort intresse för nyandlighet i Östra Mellansverige, idag?

Att intresset är stort för nyandligheten i Östra Mellansverige idag beror på samhällets struktur, med många kulturer som blandas, våra allt hårdare arbetsliv och krav på en lyckad karriär och en avsaknad på något att tro på, en mening med livet. 


2. På vilket sätt sprids New Age bland personerna i undersökningsområdet?


Nyandliga tankar sprids i Östra Mellansverige via vänner och anhöriga, men även via media, som TV och tidningar. Vanligt är att New Age tankar finns sedan ungdomsåren då far- och morföräldrar berättar ”spökhistorier” för barnen.


3. Varför väljer så många människor en oorganiserad form av nyandlighet och inte att engagera sig i någon speciell grupp?


Att engagera sig i någon New Age gruppering lockar inte eftersom människorna vill styra sina liv på egen hand i så stor utsträckning som möjligt. Ofta ser man grupper som en fara mot den personliga integriteten. Det finns ingen andledning att ansluta sig till någon speciell gruppering.


4. Är det någon speciell händelse i livet som utlöser intresset för nyandlighet?


I Östra Mellansverige och bland de intervjuade personerna verkar det vara ett faktum att svåra händelser och sjukdomar öppnar upp för det nyandliga intresset. Även om intresse funnits vilande sedan tidigare så tas det upp av personen i och med ett trauma eller en kris.


5. Vad anser de nyandligt intresserade om begreppet New Age?


Vad de nyandligt intresserade anser om begreppet New Age och nyandlighet är tydligt. Det är inte något de relaterar till. De anser att andlighet inte kan betecknas som något nytt. Även om undersökningen tydligt visar att de ägnar sig åt de andliga delar som ingår i New Age. Själva anser de att begreppet känns flummigt och förknippar det med sekter och oseriösa rörelser.
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