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Sammanfattning/abstract 
 

I denna uppsats görs ett försök att utreda huruvida astrologin har fått en mer självklar 

plats i populärkulturen, samt vilka som tror på astrologin som fenomen och varför de gör 

det. För att göra detta har jag använt mig av en intervjuundersökning med tio respondenter 

samt litteraturstudier och tidigare forskning på ämnet. Litteraturen och forskningen pekar 

på att det finns ett visst samband mellan faktorer såsom upplevda påfrestande 

livssituationer, osäker ekonomi eller miljö och tro på astrologi, samt att ett 

astrologiintresse kan främja en individs självkoncept. I den egna intervjuundersökningen 

verkar det även finnas en viss korrelation mellan upplevd psykisk ohälsa och tro på 

astrologi. I övrigt verkar yngre kvinnor vara mer benägna att tro på astrologi. Den egna 

undersökningen pekar även på ett visst samband angående ålder och utbildningsnivå, men 

sammantaget med tidigare forskning kan det anses att astrologi är ett fenomen som talar 

till människor från alla åldersgrupper och utbildningsnivåer. 

 

 Det verkar även finnas ett visst stöd för att astrologin upplever något av en renässans och 

flertalet av intervjuobjekten upplever en ökning av astrologisk närvaro, men det visar sig 

vara svårt att befästa huruvida astrologin fått en tydligare plats i populärkulturen eftersom 

den även tidigare verkar ha varit stark under tider av osäkerhet. 
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1. Inledning  
 

Astrologi är ett minst 2500 år gammalt fenomen som än idag har en självklar plats inom 

nyandliga kretsar. Åtskilliga försök att inkorporera astrologin i vetenskapen, med C.G 

Jung som ett nämnvärt och tämligen framstående exempel, har gjorts utan resultat. Trots 

att inga vetenskapliga belägg finns för att någon sanningshalt existerar i astrologiska 

tankar och föreställningar möts vi av dem i nästan varje dags- och veckotidning och 

flertalet andra forum. Astrologin verkar nu, enligt personlig erfarenhet, ha moderniserats 

och fått en mer självklar plats i populärkulturella medier. Från att inte utgöra mer än korta 

horoskop i tidningar verkar astrologiska teorier och tankar idag sprida sig till en allt större 

grupp människor. Så hur kan det komma sig att en uråldrig tradition utan grund i 

vetenskap än idag har en plats i mångas vardag? Och vilken roll har den egentligen i 

populärkulturen? 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att utforska astrologi som ett nutida fenomen samt att ta reda 

på om astrologins plats i populärkulturen har blivit mer självklar, och varför människor 

idag tror på astrologi trots att vetenskapen talar emot den. Även vilka som utgör 

mottagargruppen av astrologiska idéer och tankar kommer undersökas, alltså vilka i 

samhället som tror på och eventuellt baserar och hanterar sina vardagar med hjälp av 

astrologi. För att besvara huruvida astrologin fått en mer självklar plats i populärkulturella 

forum under 2000-talet kommer astrologin under 1900-talet även undersökas.  

 

• Har astrologin under 2000-talet fått en mer självklar plats i populärkulturen? 

• Varför tror människor idag på astrologi, och finns det grupper som är mer 

benägna att tro på den? 

 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Astrologi är ett omdebatterat och stort ämne. Den tidigare forskningen på ämnet och de 

källor som kommer att tas upp i denna uppsats har bedömts som relevanta för att besvara 

frågeställningarna. Till följd av frågeställningarnas nutida natur kommer även det 

material som används att vara publicerat inom en tidsram som inte är allt för avlägsen, i 

den mån det är möjligt och där tidsaspekten bedöms vara relevant.  
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Angående astrologins historia har denna avgränsats till 1900-talet, på grund av det faktum 

att uppsatsen undersöker astrologin som nutida fenomen. Denna del av uppsatsen kommer 

även enbart svara översiktlig och tämligen kort eftersom det som ovan nämns inte är där 

uppsatsen fokuspunkt ligger. Snarare används den korta historiken som en överskådlig 

tillbakablick för att bidra med en överskådlig bild av astrologins fäste i den dåvarande 

kulturen.  

 

1.3 Metod och material 
 

Uppsatsen kommer i stor del utgöras av intervjuer med människor som ställer sig såväl 

positiva som negativa till astrologins tankar och idéer, och resultatet av dessa kommer att 

presenteras och sammanställas. Intervjuobjekten kommer vara helt anonyma för att värna 

om deras personliga integritet och de har valts ut med grundtanken att inte vara en alltför 

homogen grupp utan snarare representativa för en större grupp med olika åldersgrupper, 

kön och utbildningsnivåer. Dessa faktorer har dock utelämnats i sammanfattningarna av 

intervjuerna för att säkerställa att intervjuobjekten inte ska kunna identifieras och kommer 

bara tas upp i analysdelen, där de inte kan sammankopplas med intervjuobjektens övriga 

svar. Frågorna som ställs i intervjuerna har valts ut med den forskning som presenteras 

närmre nedan i beaktning, samt för att utvinna den information som kan tänkas behövas 

för att besvara uppsatsens frågeställningar. Intervjuerna har tagit mellan 15–60 minuter 

och har genomförts på semistrukturellt sätt där frågorna som ställts haft ett primärt fokus, 

men deltagarna har även tillåtits föra konversationen dit de själva vill och har på så sätt 

förmedlat tankar och föreställningar som inte tvunget är relaterat till frågorna. Således har 

en kvalitativ metod använts. Intervjuerna har till stor del genomförts i intervjuobjektens 

hem. Intervjuobjekten har godkänt att deras svar och det de diskuterar under intervjun 

kan komma att tas upp i uppsatsen.  

   

Utöver intervjuerna kommer uppsatsen genomsyras av litteraturstudier. Till följd av det 

faktum att astrologi är ett omdebatterat fenomen och att denna uppsats inte har till syfte 

att besvara eller värdera sanningshalten i ett astrologiskt troende kommer källor som är 

både skeptiska och positiva till astrologi som fenomen användas. Att astrologi inte kan 

bevisas med vetenskapliga metoder medför även att viss litteratur som används i denna 

uppsats inte kommer vila på en vetenskaplig grund, utan har då valts ut enligt kriterier 

såsom huruvida författaren är respekterad inom den astrologiska världen och/eller har stor 
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kunskap eller erfarenhet av den. Till denna kategori hör Anna Granberg, författare, 

astrolog och personlig rådgivare som hållit flertalet kurser och föredrag inom astrologi, 

och hennes bok Astrologi: en väg till inre harmoni (2001) samt Tror du på astrologi?: 

lättsmält om astrologins historia (2008) av Berith Boström och Åke Söderlind. Boström 

har forskat i, skrivit om och hållit kurser i astrologi och är övertygad om att den är en av 

stor hjälp vid personlig utveckling, och Söderlind är en tidigare journalist som producerat 

program om olika livsåskådningar. 

 

Populärkulturella källor kommer även vara närvarande eftersom det är just 

populärkulturen som undersöks. Maxime Persdotter Wallström kommentar i Svenska 

Dagbladet Karriärkvinnor höjer status för nyandlighet (2018) kan anses vara en 

populärkulturell källa, men hör även till den delen av materialet som inte vilar på en 

vetenskaplig grund. Persdotter Wallström är en journalist som för Svenska Dagbladet 

skrivit flertalet artiklar och krönikor som berör ämnet nyandlighet. På grund av det faktum 

att hon undersökt ämnet nyandlighet tämligen ingående, samt att hon själv i egenskap av 

journalist har en tydlig plats i populärkulturella sammanhang, bedöms hennes texter som 

relevanta men det är viktigt att poängtera att det som tas upp i artikeln som diskuteras i 

uppsatsen är baserat på Persdotter Wallströms egna erfarenheter och tankar. 

 

Även dokumentären Explained: Astrology (2018), publicerad av TV-bolaget Netflix, 

räknas också till de populärkulturella källorna. I programmet medverkar såväl forskare 

på området, astrologer och människor med intresse av astrologi. I uppsatsen refereras 

dock främst författaren och psykologiprofessorn Stuart Vyse, som specialiserar sig på 

vidskeplighet och kritiskt tänkande och frekvent har anlitats av media för att diskutera 

detta.  

 

1.4 Disposition  
 

Efter uppsatsens första kapitel inleds kapitel 2 med tidigare forskning som bedömts 

relevant för att besvara frågeställningarna.  

 

Därefter definieras astrologibegreppet som det behandlas i denna uppsats, och detta görs 

för att förtydliga begreppet som annars riskerar att upplevas som otydligt.  
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I kapitel 2 finns även en kort och summarisk historik om astrologi som behandlar 

fenomenet under 1900-talets gång, och då främst större skeendes som betraktas som 

nämnvärda i sökandet efter svar på huruvida astrologin intagit en starkare position inom 

populärkulturen än vad den haft tidigare.  

 

Därefter kommer faktorer som kan ha en central roll i det eventuella ökade intresset för 

astrologi tas upp. Om inget ökat intresse kan påvisas är dessa faktorer likväl viktiga för 

att förstå varför människor idag tror på astrologi.  

 

I kapitel 3 redovisas intervjuerna som genomförts, vilka beskrivs översiktligt och kort för 

att förmedla nyanser i intervjuobjektens attityd gentemot astrologi som fenomen. I samma 

kapitel sammanställs även den insamlade informationen från dessa intervjuer.   

 

Kapitel 4 består av analys av intervjuerna och litteraturstudierna, där dessa 

sammankopplas för att försöka besvara uppsatsens frågeställningar. Hur forskningen på 

området bör se ut framåt tas även upp kort. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Tidigare forskning 
 

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har, enligt dem själva, det primära syftet och 

uppgiften att främja folkbildningen rörande vetenskapens resultat och metoder, samt att 

motverka felaktiga föreställningar i frågor som kan avgöras med hjälp av vetenskapen. 

VoF publicerade år 2015 en rapport med anledning att nå en fördjupad kunskap om hur 

det svenska folket förhåller sig till vetenskap, pseudovetenskap, konspirationsteorier och 

övernaturliga fenomen. Föreningen Vetenskap och Folkbildning menar att det funnits viss 

forskning på området men att det har saknats en omfattande undersökning på ämnet (VoF-

undersökningen 2015, s. 1). Enligt denna rapport tror 13% av svenskarna på astrologi, 

varav en majoritet är kvinnor, men det finns i undersökningen ingen signifikant skillnad 

mellan åldersgrupperna. En viss skillnad angående de troendes utbildningsnivå kan synas 

och visar på att individer med grundskoleutbildning som högst avslutade utbildning är 

aningen mer benägna att tro på astrologi, men enligt Föreningen VoF är denna skillnad 

så liten att den inte är statistisk signifikant. Enligt rapporten trodde färre svenskar på 

astrologi år 2015 jämfört med i undersökningen VoF utförde 2008 och procentandelen 
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har sjunkit från 16% till ovan nämnda 13%. Värt att notera är att 2008 års undersökning 

hade 2800 svarande, mot 2015 års 1113 respondenter (VoF-undersökningen 2015, ss. 43–

52).  

 

Hannah Sugarman, Chris Impey, Sanlyn Buxner och Jessie Antonellis undersöker i 

studien Astrology beliefs among undergraduate students (2011), publicerad i Astronomy 

education review och utförd vid University of Arizona, över en 20-årsperiod cirka 10 000 

studenters attityder gentemot vetenskap och astrologi. Studiens resultat presenterar det 

faktum att 78% av studenterna anser att astrologi är väldigt eller ganska vetenskapligt, 

samt att 29% av studenterna ställde sig negativt till frågan om planeternas positioner 

påverkar det vardagliga livet. Angående båda frågorna finns en liten men likväl 

signifikant skillnad angående respondenternas kön, där kvinnor i högre uträckning svarar 

att astrologi vilar på en vetenskaplig grund samt håller med om att planeterna påverkar 

vardagen. Forskarna jämför sina egna resultat med studier utförda på nationell nivå som 

rapporterar att 60% av vuxna amerikaner och cirka 50% av 18–24-åringar konstaterar att 

astrologi inte på något sätt vilar på en vetenskaplig grund, vilket visar en skillnad mot de 

egna resultaten. Varför denna skillnad är så prominent är enligt forskarna inte helt tydligt, 

men den kan bero på faktorer såsom att den nationella undersökningen är telefonbaserad 

medan deras egen är pappersbaserad. Utöver detta genomförs Sugarman et. als. enkät i 

anslutning till en astronomikurs vilket kan påverka resultatet. Forskarna konstaterar 

utöver ovannämnda resultat att studenternas kunskap om vetenskap inte har en har en 

stark korrelation med tro eller avsaknaden av tro på astrologi, vilket gör att tro på astrologi 

enligt denna studie inte kan användas som en lämplig indikator angående svag inlärning 

av vetenskaplig kunskap (Sugarman, Impley, Buxner, Antonellis 2011).  

 

I studien Belief in astrology as a strategy for self-verification and coping with negative 

life events (1998), utförd vid University of Helsinki och publicerad i tidskriften European 

psychologist, presenterar Outi Lillqvist och Marjaana Lindeman teorin att ett 

astrologiintresse kan öka i samband med negativa och stressande livshändelser, alltså att 

människor som lider av psykisk ohälsa eller på annat sätt befinner sig i påfrestande 

situationer kan uppleva astrologi som ett sätt att hantera sin ångest. Syftet med studien 

var att utforska astrologins roll i verifierandet av självkonceptet samt hanterandet av 

påfrestande händelser, och teserna som presenteras är att deltagarna i studien eventuellt 

skulle uppleva en större säkerhet i sitt självkoncept efter att ha deltagit i en astrologikurs 
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samt att det skulle finnas ett större astrologiintresse hos deltagare som upplevt fler 

personliga kriser och/eller traumatiska händelser. Femtio studenter inom områdena 

astrologi, psykologi och tyska deltog i studien. Teorin om att ett astrologiintresse stöttar 

individens självkoncept genom ett ökande av den upplevda självkontrollen och känslan 

av lycka fann ett stort stöd hos de astrologistuderande som deltog i studien. Detta kan 

enligt forskarna bero på flertalet faktorer, såsom att personlighetsbeskrivningar som 

återfinns inom astrologin som upplevs korrekta i sin tur ytterligare ökar den upplevda 

giltigheten i dessa. Detta har visat sig vara nödvändigt för ett ökat verifierat självkoncept. 

Dessutom är beskrivningarna som återfinns i astrologin en majoritet av gångerna så 

generella att de i vissa situationer kan upplevas som en sanning av alla. Utöver detta 

tenderar astrologiska beskrivningar fokusera på positiva aspekter och händelser vilket 

även är en faktor som ökar acceptansen. Angående den andra tesen hittades ett samband 

mellan tro på astrologi och personliga kriser men inte mellan tro på astrologi och 

traumatiska händelser. I gruppen av astrologistuderande fanns en överrepresentation av 

nyligen upplevda kriser mot gruppen med psykologi- och tyskastuderande, men ingen 

skillnad kunde hittas rörande upplevda trauman mellan grupperna. Forskarna konstaterar 

att detta resultat kan bero på att kriser ofta behöver hanteras och bearbetas direkt, medan 

trauman snarare förändrar och bearbetas av individen under en längre tid. Således finns 

ett visst stöd för teorin att ett astrologiintresse kan främja individens psykiska välmående 

genom att agera som stöd i påfrestande livshändelser samt främja hennes upplevda 

självkoncept och lycka (Lillqvist, Lindeman 1998 ss. 204–207). 

 

2.2 Definition 
  

För att besvara uppsatsens frågeställningar måste termen astrologi först definieras. Enligt 

Nationalencyklopedin är astrologi är en lära som hävdar att individens personlighet 

och/eller framtid kan bestämmas av solens, månens och planeternas placering vid en viss 

punkt i tiden, och denna är vanligtvis hennes födelse. Tolkningen av himlakropparnas 

positioner kallas för horoskop (Nationalencyklopedin 2019). Curt Roslund, som 

disputerade i astronomi vid Lunds universitet år 1966 och efter det verkade som 

universitetslärare främst vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, 

beskriver att solen, månen och planeterna rör sig längs ett smalt band på stjärnhimlen 

vilket i astrologiska kretsar kallas för djurkretsen. Det är i djurkretsen himlen delas upp i 

de tolv stjärntecknen. Utöver stjärntecknen baseras astrologin på himmelshusen, vilka 

också är tolv men finns att hitta med början i öster där djurkretsen skär horisonten. Två 
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olika människor kan aldrig dela samma stjärntecken, såvida de inte är födda på samma 

plats och vid samma tidpunkt. Författaren påpekar att horoskopen visar en förenklad men 

likväl korrekt bild av himlen men tillägger att den astrologiska tolkningen av denna 

bygger på magiska föreställningar som kan dateras tillbaka till Mesopotamien (Roslund 

2005 ss. 166–168). Roslund har utöver sin ovan nämnda karriär som universitetslärare 

publicerat flertalet artiklar inom det populärvetenskapliga området och har genom dessa 

bibehållit en kritisk hållning gentemot astrologi som fenomen. 

 

Granberg skriver att ett horoskop som är seriöst upprättat består av flertalet variabler till 

följd av att planeterna ständigt rör sig i sina respektive omloppsbanor med olika 

hastigheter. Författaren hävdar att födelsekartan, vilken är en exakt motsvarighet till hur 

himlakropparna stod stunden en människa föddes, ”ger värdefull information om det inre 

landskapet vi färdas igenom och hjälper oss att komma i kontakt med vår innersta 

väsenkärna”. Författaren beskriver födelsehoroskopet som en spegel av det mänskliga 

psyket som både ger en bild av individens inneboende drivkrafter och potentialer såväl 

som en förklaring till begränsningarna hon utsätter sig själv för. Granberg tillskriver även 

astrologin ett välnyanserat symbolspråk som individen kan använda för att öka 

medvetenheten om att vägen till positiva förändringar finns inom henne själv, och 

födelsekartan ska således kunna inbringa styrka och mod för att genomföra förändringar 

och personlig utveckling (Granberg 2001 ss. 13–21).  

 

2. 3 Astrologi under 1900-talet  
 

Sugarman et al. tar upp det faktumet att antalet publicerade artiklar inom astrologi ökade 

i takt med den ökande politiska och ekonomiska osäkerheten i mellankrigstidens 

Tyskland, likväl som att astrologiintresset blev större i USA under den stora depressionen 

(Sugarman et al. 2011). Även Boström och Söderlind tar upp denna infallsvinkel, och 

skriver att astrologin påverkades av krigen på flertalet sätt. Under det första världskrigets 

Storbritannien spreds både Tysklands Willhelm den andres horoskop och förutsägelser 

om Tysklands kapitulation i massupplagor. Astrologin fortsatte växa efter att kriget var 

över, och år 1930 började en återkommande astrologispalt publiceras i tidningen Sunday 

Express, vilken författades av yrkesastrologen R.H Naylor (Boström, Söderlind 2008 ss. 

92–93). 
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Astrologin i USA var även den på uppgång. Boström och Söderlind beskriver hur 

Evangeline Addams under 1900-talets början vann mark som ett astrologiskt stjärnskott 

när hon 1899 förutsåg en brand på ett hotell i New York. Till följd av detta togs hon till 

rättegång under vilken hon demonstrerade sina kunskaper genom att tolka domarens sons 

horoskop. Domaren blev av detta så imponerad att han frikände Addams, vartefter hon 

fick många framstående kunder från överklassen, bland andra Kung Edvard VII. År 1930 

började Addams sända radio och inom loppet av en månad hade hon beställningar på 

150 000 horoskopläsningar. Efter ett år fick hon in 4000 beställningar per dag (Boström, 

Söderlind 2008 ss. 90–91).  

 

Boström och Söderlind skriver att även det vetenskapliga intresset för astrologi ökade 

under 1900-talets början, och forskare försökte med vetenskapliga metoder verifiera 

sanningshalten i ett astrologiskt troendesystem. C.G Jung är ett exempel på detta, och han 

accepterade astrologin som en stor del av människan (Boström, Söderlind 2008 ss. 88–

89). Han myntade begreppet synkronicitet vilket syftar till den meningsfulla 

samstämmigheten mellan ting eller händelser som inträffar oberoende av varandra 

(Nationalencyklopedin 2019). Begreppet synkronicitet har senare kommit att användas 

av astrologer istället för begrepp såsom astral påverkan och stjärnpåverkan (Boström, 

Söderlind, 2008 s. 89). Olav Hammer, professor vid Syddansk universitet i Danmark, 

religionshistoriker och författare, påpekar i På spaning efter helheten: New age, en ny 

folktro? (2004) att Jung ständigt återfinns i litteratur som berör nyandlighet i stort och att 

ett speciellt drag som fanns hos Jung är hans intresse för företeelser såsom astrologi och 

alkemi. Hammer menar att Jung vacklade i sin självbild mellan den vetenskapligt 

arbetande psykologen han var, där han förmedlade tankar om att dessa fenomen statuerar 

exempel på människans strävan efter symbolskapande, och den mer privata Jung, som till 

någon grad höll exempelvis astrologi som sann (Hammer, 2004 ss. 57–64). När Jung då, 

en bit in på 1900-talet, tillämpade och talade varmt om astrologi lades en grund för den 

större nyreligiösa massan att ta till sig astrologi trots att fenomenet i sig är över 2 500 år 

gammalt (Hammer, 2004 s. 153). 

 

 

2.5 Astrologin och dess dragningskraft under 2000-talet 
 

Hammer skriver att även om horoskopets symboler och tekniska sidor förblivit desamma 

över århundradena har tolkningen förändrats från 1930-talet och framåt. Nya astrologer 
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ger astrologin en psykologisk prägel och till följd av detta befästs allt mer astrologin som 

ett redskap för en inre andlig förvandling. Astrologin ger individen en möjlighet att 

förklara sina svårigheter genom lärdomar som kan bearbetas. Författaren påpekar även 

att det i alla kulturer återfinns symboler som kan användas som redskap för att förstå livet. 

Det viktiga i detta resonemang är inte vilka symbolerna är, men att de upplevs som 

relevanta. Hammar skriver att all spådomskonst funkar lika väl oavsett om den sker med 

hjälp av stjärnorna eller av en afrikansk spåman, i den bemärkelsen att spåmännens 

klienter såväl som de som tror på astrologi upplever sig själva hjälpa av det (Hammar 

2004 ss. 168–169). 

 

Roslund skriver i Vetenskap eller villfarelse (2005) att intresset för astrologi under de då 

senaste åren har ökat och att det utrymme som astrologin ges i massmedia gjort att 

astrologins närvaro blivit en självklarhet i individens intellektuella vardag. Han 

exemplifierar detta med att det finns psykologer som råder sina klienter att använda sig 

av astrologi vid tillfällen som anställningsintervjuer och yrkesrådgivning. Roslund hävdar 

att astrologins attraktionskraft finns i att människan ofta uppfattar sig själv som en unik 

individ som ofta glömmer att denne delar många av sina egenskaper med flertalet andra i 

sin omgivning, och på grund av människans mångfasetterade natur passar allmänna 

personlighetsbeskrivningar väl på många. Författaren menar även att människan 

instinktivt vill känna sig som en del av ett större sammanhang samt vet att hon påverkas 

av faktorer som inte kan synas, och till följd av detta ligger tron på astrologi nära. Roslund 

diskuterar även astrologins roll i samhället vi lever i: världen människor i dag lever i är 

effektiviserad, opersonlig och ensam, och han anser att många människor till följd av 

detta har svårt att greppa sin egen tillvaro. För att lyckas i denna värld som många gånger 

är svårförstådd och föränderlig vänder sig människan, enligt Roslund, till astrologin 

(Roslund 2005 ss. 166–178).  

 

Vyse framhåller i programmet Explained: Astrology (2018) att anledningen till att 

människor känner igen sig själva i sina horoskop är för att de själva vill det.  Vyse menar 

att intresset för astrologi är stort även i bildade samhällen på grund av att astrologi 

erbjuder något som inte går att hitta någon annanstans. I jämförelse med traditionell 

religion där människan är en del av en stor skara är astrologin långt mer baserad på den 

egna personen (Explained 2018). Till viss del motsätter sig detta resonemang Roslunds 

ovan nämnda teori om att grunden till ett astrologiintresse kan finnas i att människan 
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söker en känsla av att vara en del av ett större sammanhang. I Explained: Astrology (2018) 

redovisas även statistik från företaget Tubular Labs, vilka är ett företag som enligt dem 

själva analyserar och samlar information, som konstaterar att Youtube-visningar 

relaterade till astrologi ökade med 62% från 2016 till 2017. Motsvarande sökningar på 

Facebook ökade med 116% och Twitter-engagemanget med 300% (Explained 2018). 

 

Sugarman et al. menar att Barnumeffekten är en av de vanligaste förklaringarna för en tro 

på astrologi. Barnumeffekten syftar till människors tendens att acceptera generella och 

diffusa personbeskrivningar som korrekta. De refererar bland andra till Glick, Gottesman 

och Jolton, vilka pekade på det faktum att individer som tror på astrologi är mer benägna 

att acceptera personlighetsbeskrivningar som är såväl positiva som negativa, men också 

på att även skeptiker påverkas av Barnumeffekten och då särskilt om beskrivningen i 

fråga är positiv. Enligt Glick, Gottesman och Jolton verkar även de som är skeptiskt 

inställda till astrologi mer benägna att bedöma en beskrivning som korrekt om de visste 

eller trodde att den är baserad på deras horoskop, och om de blev delgivna en smickrande 

beskrivning baserat på sitt horoskop blev deras inställning till astrologi mer positiv. 

Forskarna refererar även till ovan nämnda studie av Lillqvist och Lindeman, som föreslår 

att människor är mer benägna att söka sig till astrologi om de genomgår eller genomgått 

påfrestande eller stressande livsförändringar och/eller situationer. Forskarna diskuterar 

även att människor kan använda astrologi på samma sätt som hon använder en turmaskot, 

samt i situationer där hon har mycket att vinna och lite att förlora. Fördelen med ett 

troende på astrologi i sådana situationer kan vara stora eftersom väldigt lite tid och pengar 

är involverat, medan vinsten i form av exempelvis bättre självförtroende och större känsla 

av kontroll kan vara värd den lilla investeringen (Sugarman et al. 2011). 

 

Lillqvist och Lindeman diskuterar personlighetsskillnader mellan skeptiker och troende, 

och forskarna refererar till Glick, Gottesman och Jolton som föreslår att tro på astrologi 

har en koppling till auktoritarism och personlighetsdrag såsom intolerans för tvetydighet 

och ett större behov av information som minskar individens osäkerhet rörande den egna 

personen såväl som andra. Personer som tror på astrologi upplever, enligt denna teori, ett 

större behov av information som kan minska känslan av osäkerhet, som kan associeras 

med tillskrivandet av attribut rörande såväl den egna personen som andra. Ur denna studie 

kom resultatet att individer som tror på astrologi uppvisar en större benägenhet att 

acceptera vaga beskrivningar av jaget som korrekta, vilket ger Glick, Gottesman och 



 

14 

 

Joltons tes ett visst stöd. Lillqvist och Lindeman presenterar även teorin att tro på astrologi 

kan vara ett sätt för individen att förstå både sig själv och världen omkring henne och 

flertalet forskare är överens om att dessa tendenser har en primär roll i människans 

grundläggande behov, till följd av det faktum att de spelar en stor roll i överlevandet.  

Forskarna refererar även till tidigare studier som visat att en ökad osäkerhet i 

omgivningen ökar benägenheten att tro på astrologi och andra övernaturliga och 

paranormala fenomen och föreslår att astrologi kan skänka människor en känsla av 

kontroll i situationer där individen upplever att hon inte har någon (Lillqvist, Lindeman 

1998 ss. 202–206). 

 

I kommentaren Karriärkvinnor höjer status för nyandlighet (2018) publicerad i Svenska 

Dagbladet reflekterar Persdotter Wallström kring fenomen såsom astrologi, tarot och 

magi. Hon skriver att denna nyandlighet i vissa fall kan vara enkel att avfärda som flum, 

dumhet eller något människor tar till när de mår dåligt på något sätt, men att tron på dessa 

fenomen även kan innefatta en längtan efter något att hålla fast vid och tro på. Livet är på 

många sätt okontrollerbart och i detta kan andlighet för vissa individer innebära en tröst 

och förståelse inför varför individen personligen drabbas av saker. Nyandligheten kan, 

enligt skribenten, även betraktas som en form av aktivism eller motstånd av det moderna 

och på många sätt destruktiva samhälle vi lever i. Persdotter Wallström menar att mycket 

pekar på en renässans för nyandliga fenomen och beskriver detta i citatet nedan 

(Persdotter Wallström 2018).  

Det nyandliga intresset bland kvinnor i karriären, influencers, artister och 

modehus höjer tarotkortens och astrologins status och gör det vardagligt att gå 

till ett medium. De ”nya” nyandliga är inte längre klädda i batik utan exklusiva 

plagg som de postar bilder på i sociala medier. (Persdotter Wallström 2018) 

 

Persdotter Wallström menar även att det för individen inte behövs mycket för att skänka 

en känsla av att världen är magisk, och att det inte behöver innebära en blind tro på att 

det astrologin förmedlar är sant, utan att det snarare kan räcka med ett ”tänk om” för att 

skänka individen hopp, självreflektion och utveckling (Persdotter Wallström 2018).   

 

3. Resultat 
 

3.1 Intervjuer 
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Intervjuobjekt ett tror på astrologi och säger att det är ett av dennes intressen. Hen har 

trott på astrologi så länge hen kan minnas men det är under de senaste två åren intresset 

har fördjupats och utvecklats bortom att bara läsa horoskop i tidningar. Hen motiverar sin 

tro med att den hjälper henne förstå nutiden och dåtiden samt inger hopp och ibland 

förbereder för framtiden. Intervjuobjektet möter astrologi flera gånger i veckan på sociala 

medier och då främst på Snapchat och Instagram, men ibland även i tidningsartiklar på 

internet och i dokumentärer. Intervjuobjektet har svårt att svara på huruvida närvaron av 

astrologi har blivit större, eftersom dennes eget intresse har ökat, och hen menar att den 

ökningen hen har sett kan bero på att hen lägger märke till exempelvis texter, 

dokumentärer och andra astrologiska inslag oftare till följd av att det intresserar 

intervjuobjektet. Hen söker själv upp astrologi ganska ofta men har svårt att precisera det 

närmare eftersom det i perioder kan ske flera gånger i veckan, och hen påpekar att det 

ibland går veckor eller månader mellan gångerna. Angående intervjuobjektets psykiska 

välmående svarar hen att det ”verkligen inte är bra i perioder. Men det har blivit bättre nu 

det senaste året. Med medicinen jag har nu är det lättare. Jag lär mig hantera det bättre 

hela tiden, också. Men ganska dåligt överlag.” 

 

Intervjuobjekt nummer två tror inte på astrologi, även om hen tycker att det är intressant 

att läsa om när tillfälle ges. Anledningen till att hen inte tror på astrologi är att det enligt 

henne själv är ”hokus pokus” utan verklighetsförankring, men intervjuobjektet medger 

att hen tycker att det är intressant att de horoskop och personlighetsbeskrivningar hen tar 

del av till stor grad stämmer. Hen möter astrologi främst som horoskop i dagstidningar 

några gånger i veckan, men ibland även på sociala medier och i krönikor. Intervjuobjektet 

har svårt att säga hur ofta men menar att det sker ”ganska regelbundet, en gång i veckan 

eller så”. Hen söker själv aldrig upp astrologi, men läser om det ibland som en form av 

förströelse när hen möts av det. På frågan om närvaron av astrologi har ökat svarar hen 

ja, och säger att under det senaste året har hen mötts av det oftare. Intervjuobjektet menar 

att hen tidigare bara sett det i tidningarnas horoskopsdel och att hen nu ser en större 

spridning av det på internet. Hen bedömer sin psykiska hälsa som god och säger att även 

om livet självklart varit svårt ibland så beskriver hen sig själv som en generellt sett lycklig 

människa som blivit skonad från större psykiska besvär.  

 

Det tredje intervjuobjektet är osäker på om hen tror på astrologi eller inte och motiverar 

detta med att ”det känns liksom orimligt att tro på att stjärnorna ska ha någon påverkan 
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på mitt liv och förutbestämma vem jag är, men varje gång jag läser om astrologi känns 

det som att allt stämmer så jag måste ju undra lite”. Hen möter astrologi i sin vardag 

ibland och bedömer att det sker några gånger i månaden. Sammanhangen detta sker i är 

olika, men intervjuobjektet nämner att hen har en vän som ofta pratar om astrologi och 

att hen ibland ser artiklar på internetsidor som Veckorevyn, som exempelvis handlar om 

veckohoroskop och hur planeterna står. Personligen söker hen aldrig upp astrologi. 

Intervjuobjektet kan inte minnas att hen sett artiklar om astrologi i den omfattningen hen 

ser idag förr. Intervjuobjektet säger att hens psykiska välmående för nuvarande är gott, 

men att det var sämre när hon var yngre.  

 

Intervjuobjekt nummer fyra tror inte på astrologi eftersom det inte finns några 

vetenskapliga belägg för att det skulle finnas någon sanningshalt i det, och astrologi är 

enligt hen själv ”flummigt”. Hen möter astrologi i sin vardag väldigt sällan och när det 

sker är det i tidningars horoskopsektion, men dessa läser hen aldrig. Dock nämner 

intervjuobjektet att hen nyligen såg en dokumentär om astrologi som fenomen. Själv 

söker hen aldrig upp astrologi och har heller aldrig gjort det. Intervjuobjektet upplever 

ingen ökning av astrologi-närvaro eftersom hen ”knappt ser det någonstans”. Angående 

sin psykiska hälsa svarar intervjuobjektet att den överlag är bra, men att hen ibland 

upplever stressrelaterad ångest.  

 

Intervjuobjekt nummer fem tror inte på astrologi eftersom hen ”omöjligt kan tro på något 

det inte finns belägg som ens är i närheten av vetenskapligt för att det ska vara verkligt”. 

I sin vardag möter hen astrologi ibland och när det sker är det oftast intervjuobjektets 

partner som pratar om det eller nämner det kort i form av påpekningar såsom ”men hon 

är en sådan typisk tvilling” och liknande. Intervjuobjektet anser att astrologins närvaro i 

dennes vardag ökat på detta sätt eftersom partnern har börjat ta upp ämnet oftare, men 

utöver detta kan hen inte minnas att han ser astrologi i någon nämnvärd utsträckning. 

Angående intervjuobjektets psykiska välmående har hen nyligen lidit av en depression, 

men mår förhållandevis bra i nuläget.  

 

Det sjätte intervjuobjektet tror inte på astrologi och när hen tillfrågas varför hen inte gör 

det svarar hen ”Jag vet inte, jag gör det inte bara. Det är det väl bara batikhäxor som 

gör?”. Intervjuobjektet möter astrologi ibland, och när hen gör det är det i form av 

dagstidningens horoskopspalt som hen personligen inte läser, utan bara bläddrar förbi. 
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Intervjuobjektet upplever inte någon ökad astrologi-närvaro. Hen konstaterar att hans 

psykiska hälsa är god och att den så gott som alltid varit det.  

 

Intervjuobjekt sju tror på astrologi, men hen framhåller att hen inte påverkas av det i 

någon större uträckning, utan tycker snarare att det kan vara intressant att läsa om ibland. 

Sin tro på astrologi motiverar intervjuobjektet med att när hen tar del av information av 

astrologisk natur stämmer den allt för ofta för att kunna avfärdas helt. Hen påpekar 

dessutom att hen i övrigt är ”väldigt spirituell och tror på sådant som andra kallar för 

flum”. Intervjuobjektet säger att hen möts av astrologi i sitt vardagliga liv ibland, kanske 

en gång i veckan, och då främst i facebookgrupper av spirituell karaktär. Själv söker hen 

upp information om astrologi sällan men det sker med högre frekvens kring exempelvis 

årsskiften, när årshoroskop publiceras, och när hen vet att ”större planetära händelser” 

kommer inträffa. Intervjuobjektet upplever sig se en högre närvaro av exempelvis artiklar 

och instagramkonton samt facebookgrupper med en astrologisk inriktning. 

Intervjuobjektet beskriver sin psykiska hälsa som ”halvdålig” och förklarar att hon i 

perioder lider av stark ångest.  

 

Det åttonde intervjuobjektet tror på astrologi och säger att det inte känns rimligt att 

människan inte påverkas av stjärnorna och planeterna, ”på samma sätt som vi påverkas 

av fullmånen”. Det sker ofta att hen möts av astrologiska tankar i sin vardag eftersom hen 

är aktiv i facebookgrupper om ämnet och följer astrologiinriktade instagramkonton. 

Intervjuobjektet bedömer att hen ofta söker upp astrologi på grund av att hen ett par 

gånger i veckan deltar i diskussioner på Facebook och Instagram, samt söker upp andra 

forum och webbsidor ibland. Hen upplever att det finns en ökad astrologisk närvaro, på 

så sätt att hen upplever det vara mer lättillgängligt och inte bara för ”new age-flummare”. 

Angående intervjuobjektets psykiska välmående svarar hen att det är en svår fråga: ”Det 

beror på hur man definierar ett psykiskt välmående. Jag har ADHD som gör att livet känns 

riktigt jobbigt ibland, jag har svårt för massa saker som andra tycker är lättast i världen. 

Så jag kämpar ganska mycket med det.” 

 

Intervjuobjekt nummer nio är osäker på om hen tror på astrologi. Hen motiverar detta 

med att när hen tar del av astrologi så är det mycket som stämmer, men tycker själv att 

det känns ”lite löjligt att medge det”.  Intervjuobjektet tar del av astrologi ibland och 

menar att det händer med jämna mellanrum. De gånger detta sker är det för att 
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intervjuobjektet möts av det på internet när hen försöker fördriva tid. Hen söker själv 

aldrig upp astrologi och upplever heller ingen nämnvärd ökning av astrologins närvaro. 

Angående intervjuobjektets psykiska välmående är hen sjukskriven och säger att det tar 

på psyket att vara det, och att hen ”mest går runt och känner sig värdelös”.  

 

Det tionde intervjuobjektet tror inte på astrologi men konstaterar att ”det är lite 

spännande, för jag gillar rymden och stjärnor”. På frågan varför hen inte tror på astrologi 

svarar hen ”jag tänker att det bara är massa flum” och att det inte finns några vetenskapliga 

belägg bakom astrologi. Dock tar hen upp att ”månen påverkar ju tidvattnet, så då kan 

man ju egentligen inte veta,” men påpekar återigen att det inte är något hen tror på. 

Intervjuobjektet möter sällan astrologi i sin vardag men när det händer är det när hen 

surfar på mobilen och nämner särskilt länkningar på Facebook, eller när hen bläddrar i 

tidningar där horoskop finns. Hen upplever att närvaron av astrologi har minskat, men 

påpekar att det är svårt att säga och att det kan vara så att hen inte tänker på det. 

Intervjuobjektet söker aldrig upp astrologi själv. Angående intervjuobjektets psykiska 

hälsa upplever hen att det är över lag bra men att det är upp och ner. 

 

3.2 Sammanställning av intervjuresultat 
 

I undersökningen deltog tio personer, och således är den förhållandevis liten och detta är 

viktigt att ha i beaktning. Resultaten är således inte statistiskt säkerställda, utan detta är 

att betraktas som ett designarbete. Det är även av stor vikt att vara medveten om att 

gruppen inte fullt ut kan betraktas som representativ. Intervjuobjekten har delats in i tre 

åldersgrupper, varav den första 20–29 år, den andra är 30–40 år, och den tredje 40–50 år. 

Det är värt att notera att lika många personer inte finns i varje åldersgrupp. Fem av 

personerna identifierar sig som kvinnor och fem som män. Tre av intervjuobjekten har 

svarat att de antingen tror på astrologi, två att de är osäkra, och de övriga fem har svarat 

nej. I tabellerna nedan kommer de som svarat att de är osäkra inkluderas i gruppen som 

är positivt inställd till astrologi.  

 

 Positivt inställda Negativt inställda 

Kvinnor 3 2 

Män 2 3 

Figur 1. Könsfördelning av positivt respektive negativt inställda till astrologi 



 

19 

 

 

Som ovan redovisas förekommer en viss skillnad angående respondenternas kön. Detta 

kan peka på en viss könsfördelning och att kvinnor i högre grad är benägna att vara 

positivt inställda till astrologi. Som ovan nämnt är dock undersökningen och även 

skillnaden förhållandevis liten, vilket kan innebära att den är anekdotisk. Även om 

skillnaden är liten överensstämmer resultaten med Föreningen Vetenskap och 

Folkbildnings rapport (2015) där man konstaterar att kvinnor i högre utsträckning tror på 

astrologi.  Det kan även finnas en koppling till Sugarman et als. studie (2011) där det 

finns belägg att anta att kvinnor i högre grad håller astrologi som vetenskapligt. 

 

 Positivt inställda  Negativt inställda 

18–29  3 2 

30–40 2 1 

41–60 0 2 

Figur 2. Åldersfördelning av positivt respektive negativt inställda till astrologi 

 

Angående intervjuobjektens ålder finns en relativt tydlig skillnad, där de positivt inställda 

till astrologi återfinns i de yngre åldersgrupperna. Som ovan nämnt är det dock värt att 

beakta att fler personer i de yngre åldersgrupperna har intervjuats. Ingen signifikant 

skillnad har funnits i ovan nämnda forskning.  

 

 Positivt inställda Negativt inställda 

Högskola/universitet 1 2 

Gymnasieskola 3 2 

Grundskola 1 1 

Figur 3. Fördelning enligt högsta avslutade utbildningsnivå av positivt respektive 

negativt inställda till astrologi 

 

Angående intervjuobjektens högsta avslutade utbildningsnivå kan även där en viss 

skillnad synas, men det faktumet att antalet respondenter vars högsta avslutade utbildning 

är gymnasieskolan är fler än övriga kategorier är värt att notera. Liknande resultat finns i 

Föreningen VoF:s undersökning (2015), som indikerar att människor med grundskola 
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som högsta avslutade utbildning är mer benägna att tro på astrologi, även om skillnaden 

där inte kunde betraktas som signifikant. 

 

 

 Positivt inställda Negativt inställda 

Möter astrologi ofta/ibland 5 3 

Möter astrologi sällan/aldrig 0 2 

Figur 3. Fördelning enligt hur ofta/sällan intervjuobjekten möter astrologi 

 

En tydlig skillnad kan ses angående hur ofta eller sällan intervjuobjekten möter astrologi 

i sin vardag, där alla som tror på eller är osäkra på astrologi möter det ofta eller ibland. 

Viktigt att notera här är dock att svaren på frågan kan färgas av intresset intervjuobjekten 

har för astrologi. 

 

 Positivt inställda Negativt inställda 

Upplever att närvaron ökat 4 2 

Upplever inte att närvaron ökat 1 3 

Figur 4. Fördelning huruvida intervjuobjekten upplever att astrologi har en ökad närvaro  

 

Sex av intervjuobjekten upplever att astrologi har fått en ökad närvaro. Fyra av dessa är 

positivt inställda till astrologi, vilket eventuellt skulle kunna bero på att 

astrologiintresserade är mer benägna att se astrologiska inslag i exempelvis 

populärkulturella forum. Dessutom kan det upplevas svårt att minnas gångerna det händer 

om man inte är intresserad. Båda dessa faktorer har flera intervjuobjekt pekat på själva.   

 

 Positivt inställda Negativt inställda 

Söker upp astrologi ofta/ibland 2 0 

Söker upp astrologi sällan/aldrig 3 5 

Figur 4.  Fördelning enligt hur ofta/sällan intervjuobjekten själva söker upp astrologi 

 

Även angående hur ofta intervjuobjekten själva söker upp astrologi finns en tydlig 

skillnad, där de som inte tror på astrologi sällan eller aldrig söker upp den vilket kan 

tänkas ha varit väntat. I jämförelse med figur 2 kan dock dessa resultat tänkas vara 
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oväntade, där intervjuobjekten som tror på eller är osäkra på astrologi möter det ofta eller 

ibland men alltså söker upp det själva mer sällan. 

 

 

 Positivt inställda  Negativt inställda 

Bedömer sin psykiska hälsa som 

bra 

1 5 

Bedömer sin psykiska hälsa som 

sämre 

4 0 

Figur 5. Intervjuobjektens upplevda psykiska hälsa  

 

Angående intervjuobjektens upplevda psykiska hälsa syns en tydlig uppdelning, varav 

alla i gruppen som inte tror på astrologi upplever den som god medan de som tror på eller 

är osäkra på astrologi i högre grad verkar uppleva den som sämre. Denna fråga är dock 

viktig att granska ur flera perspektiv. Till exempel kan psykisk ohälsa upplevas som ett 

ämne som är svårt att berätta om, svaren kan färgas av hur trygga intervjuobjekten 

upplever sig i situationen, hur de mår för stunden, samt kan vissa tänkas vara mer öppna 

att prata om det. Viktigt att beakta är att få intervjuobjekt svarade enbart att den psykiska 

hälsan är bra eller sämre, utan snarare förmedlade nyanser kring den, vilket förmedlas 

ovan i intervjuerna. Dessutom kan intervjuobjekten tänkas definiera psykisk hälsa 

respektive ohälsa på olika sätt.  

 

I Lillqvist och Lindemans studie (1998) fann man ett visst samband mellan upplevd 

livskris och tro på astrologi. Ett tydligt samband fanns även mellan ett astrologiintresse 

och ett tillfredställande självkoncept samt upplevda lyckokänslor kunde även återfinnas i 

studien. Även Sugarman et al. (2011) diskuterar att människor kan använda astrologi som 

stöttning på ett relativt riskfritt sätt, eftersom investeringen inte behöver vara stor. Här 

kan man skönja att människor som upplever påfrestande perioder i livet eventuellt är mer 

benägna att intressera sig för och sätta sin tro till astrologi, vilket resultaten i 

intervjuundersökningen ger stöd för. 
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4. Avslutning 
 

4.1 Diskussion och slutsats 
 

Det är svårt att dra några definitiva slutsatser angående astrologins plats i populärkulturen 

i en undersökning av denna storlek, som även betraktas som ett designarbete. 

Intervjuobjektens svar på om de sett en ökad astrologisk närvaro kan, som ovan nämns, 

färgas av faktorer såsom deras eget intresse för astrologi eller att det helt enkelt är svårt 

att minnas varje gång man möter astrologi. Nämnvärt är dock att flertalet intervjuobjekt 

har nämnt sociala medier angående vilka sammanhang de möter astrologi i. Utöver detta 

upplever sex av intervjuobjekten, alltså en majoritet även om den är marginell, att de ser 

en ökning av astrologisk närvaro. Detta kan indikera att astrologin fått en tydligare plats 

i populärkulturella sammanhang. Nämnvärd är även den ökning av sökningar, visningar 

och engagemang som Tubular Labs presenterar (Explained 2018). Det verkar dessutom 

finnas en gemensam attityd i flertalet av källorna som har använts i denna uppsats, vilken 

är att astrologin står inför en renässans där den har en tydlig plats som en del i en 

modernare andlighet.  

 

För att med säkerhet konstatera om astrologin fått en mer självklar plats i populärkulturen 

hade en mer djupgående studie av nutiden likväl som dess historik behövts utföras. Det 

blir tydligt i den kortare undersökningen av 1900-talets astrologi att den har varit på 

uppgång under tider som präglats av osäkerhet, vilket nutiden på vissa sätt kan anses vara. 

Det krävs inte mycket för att konstatera att dagens samhälle för många är svårt att leva i 

med faktorer som krig och efterföljande flyktingkriser, det överhängande klimathotet och 

en större effektivisering samt svåruppnådda ideal i åtanke. I astrologin kan individen finna 

hopp, tröst och förståelse och skapa mening i en värld som ibland är skrämmande och 

svår att förstå. På en djupare individnivå verkar det dessutom finnas stöd för att astrologi 

kan användas som en försvarsmekanism vid psykisk ohälsa av olika typer, och i den egna 

intervjuundersökningen visade det sig att bara en av de som ställer sig positiv till astrologi 

bedömer sin psykiska hälsa som god. Nämnvärt angående intervjuundersökningen är 

dock att flertalet respondenter benämner astrologi som löjligt eller flummigt. 

 

Ovan nämnda faktorer kan tänkas vara en anledning till att människor idag tror på 

astrologi. Ett av intervjuobjekten berättar att hennes tro på astrologi inger förståelse och 

hopp, vilket även det kan kopplas samman med Lillqvist och Lindemans (1998) ovan 
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nämnda teori angående att astrologi kan användas som ett sätt att förstå sig själv och sin 

omgivning. Som Persdotter Wallström (2018) skriver kan astrologi tänkas användas som 

en tröst, men också som ett skydd mot en moderniserad och kall värld. Även Roslund tar 

upp att astrologin på så vis har ett syfte. Flertalet intervjuobjekt har även berättat att de 

upplever att de tankar och beskrivningar som astrologi förmedlar stämmer, vilket kan 

härledas till Barnumeffekten som även den presenteras ovan. När frågeställningen som 

berör varför människor tror på astrologi idag ska besvaras finns inget entydigt svar, utan 

många faktorer kan spela in och dessa behöver inte vara desamma för alla.  

 

Det blir således även svårt att konstatera vilka som tror på astrologi. Viss evidens finns 

dock mot att kvinnor är mer benägna att tro på astrologi än män. I intervjuundersökningen 

finns även stöd för att personer som upplever att deras psykiska hälsa är mer benägna att 

både tro på och mötas av astrologiska tankar och beskrivningar. Även om det i den egna 

undersökningen kan skönjas en tendens för yngre personer att tro på astrologi verkar 

varken ålder eller utbildningsnivå vara signifikant i de studier som tagits upp i denna 

uppsats, varken i USA eller i Sverige.  

 

• Astrologi har en tydlig plats i populärkulturen och det finns viss indikation för att 

närvaron har ökat. 

• Det finns flera anledningar till att människor tror på astrologi, exempel på detta är 

att astrologi kan främja individens välmående och förståelse för sig själv och 

omvärlden. Barnumeffekten är även viktig att beakta. 

• Astrologi verkar vara ett fenomen som talar till många, men yngre människor och 

kvinnor verkar mer benägna att tro på astrologi 

 

 

 

 

4.3 Framtida forskning 
 

Mycket av forskningen på astrologi är utförd med astrologin som en del av ett större new 

age-fenomen och med detta i åtanke kan det anses vara intressant att forska på astrologi 

som ett eget fenomen. Information om astrologins utbredning, särskilt i Sverige, har under 

uppsatsskrivandet visat sig vara knapphändig och svår att hitta. Mot bakgrunden att 

astrologin kan anses genomgå en renässans kan det tänkas vara av intresse att utforska 

dess fäste i Sverige mer ingående.   
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Bilagor  
 

1.  Kön/ålder/utbildningsnivå 

 

2. A Tror du på astrologi? 

    B Varför/varför inte? 

 

3. A Hur ofta möter du astrologi i din vardag? Ofta, ibland, sällan eller aldrig? 

    B I vilka sammanhang? 

    C Upplever du att denna närvaro har ökat? 

 

4. Hur ofta söker du själv upp astrologi? Ofta, ibland, sällan eller aldrig? 

 

5. Hur upplever du ditt psykiska mående? 

 


