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Abstract 
 

Denna uppsats handlar om sambandet mellan kvinnor och New Age rörelsen och om kvinnor 

är överrepresenterade i denna rörelse. Till denna studie har jag studerat litteratur angående 

livsåskådning både historiska och nutida, samt gjort två intervjuer med en Reikihealer och en 

aromamassageterapeut i Gävle för att ta reda på ifall kvinnor är överrepresenterade kunder 

hos dem och vad det kan bero på, i så fall. 

New Age rörelsen är en synkretism, det vill säga en blandning av många religioner, så det 

finns historia kring dessa likväl som de vetenskapliga influenserna som rörelsen kan ha. 

Definitionen av vad New Age kan vara för den som utövar samt vad forskare tycker belyses 

även i uppsatsen som en diskussion, eftersom definitionen är svår att avgöra. 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att ta reda på om kvinnor är en dominerande grupp 

inom New Age rörelsen och varför det kan vara så. 

 

Nyckelord: New Age, livsåskådning, självutveckling, reikihealing och aromaterapi. 
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1. Inledning 
 
I dagens samhälle så översvämmas vi människor av utbud och intryck av olika slag och 

däribland även från de nyandliga rörelserna som existerar idag. De nya andliga rörelserna, 

som även kan gå under namnet New Age, har fått stor genomslagskraft då människor idag 

mår allt sämre psykiskt och fysiskt och därför söker sig till andra alternativ än de medicinska. 

De nya andliga rörelserna kan erbjuda olika former av terapier som passar var och en och man 

väljer fritt från det så kallade smörgåsbordet som New Age rörelsen erbjuder. Det betyder att 

man väljer och plockar det som man finner tilltalande och därför så finns det ett stort utbud 

inom New Age rörelsen att välja bland.1

Människor vill även sätta sig själva i fokus och utveckla sin egen andlighet och 

sitt ”egna jag”. Självutvecklig är ledorden inom New Age rörelsen och detta är den röda 

tråden inom rörelsen att man ser möjligheter till personlig utveckling. 

Den nya andliga rörelsen och dess utbud är lätta att finna i både dagstidningar, reklam samt på 

Internet. Det stora utbudet kan bland annat handla om t.ex. healing, astrologi, massage, yoga, 

UFO samt kanalisering. Den nya andliga rörelsen är således stor och varierande men det finns 

även de inom New Age rörelsen som är oseriösa och inte är licensierade eller certifierade, 

därför kan det finns en viss tveksamhet gentemot rörelsen. 

 Jag har valt att skriva min uppsats om ämnet New Age, delvis för att jag känner 

en fascination till det, och varför kvinnor, i synnerhet, är överrepresenterade i denna nya 

rörelse. I de flesta böcker jag har läst, både svenska och utländska skrifter, så påstås det att 

kvinnor dras mer till New Age rörelsen men är det så idag? 

Jag vill ta reda på om kvinnor i verkligheten är överrepresenterade och varför i så fall det är 

så. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt huvudsakliga syfte är att finna sambanden mellan kvinnor och New Age rörelsen och 

varför dessa två ofta kopplas samman. Varför dras kvinnor mer till New Age än män och är 

kvinnor mer mottaglig för andlighet? Jag ska göra en jämförelse mellan två olika terapier, 

som finns i Gävle, Reikihealing och aromamassage, som ingår under termen för New Age 

eller nyandliga rörelser för att ta reda på om kvinnor verkligen är överrepresenterade kunder. 

                                                 
1 Frisk 1998: 164 
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Jag har valt dessa terapier därför att det finns ett stort utbud av Reikihealingterapeuter i Gävle 

samt att aromaterapi inte allt för ofta förknippas med New Age men denna terapi går under 

beteckningen för vad som betraktas som New Age. 

 

Mina frågeställningar är: 

• Vad är det som gör att kvinnor är överrepresenterade i denna nya rörelse och är det så 

i verkligheten? 

• Vad betraktas som New Age eller ny andlig rörelse? 

• Vilka får kalla sig terapeuter inom New Age, kan vem som helst bli terapeut eller 

krävs det någon speciell ”gåva”? 

• Vad har New Age rörelsen influerats av till vad den är idag? 

 

1.2 Metod och material 
 

Jag har delvis använt mig av välkända och renommerade författare och forskare, både svenska 

och utländska, får att insamla material. Jag har även haft en mejlkontakt med Liselotte Frisk, 

professor vid Dalarnas Högskola, och jag kommer att använda mig av hennes synpunkter i 

analys/diskussionsdelen. 

Internet har använts till viss del i fråga om information angående aromamassageterapi och 

Reikihealing samt att en del medicinska skrifter har använts för att få den vetenskapliga 

aspekten. 

Jag har dessutom intervjuat två olika terapeuter, som arbetar med aromamassage och 

Reikihealing, efter överenskommelse via personlig kontakt. 

Den metod jag har använt mig av är den kvalitativa det vill säga att jag har 

samlat in data som kan ge en grov och generell skattning istället för precisa värden såsom 

kvantitativa.2 När jag har intervjuat så har jag haft en närhet till de tilltalade och på så sätt fått 

en djupare förståelse för deras arbete. 

Man kan också säga att jag har använt mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Termen hermeneutik sägs härstamma från den grekiska mytologin och en Gud som hette 

Hermes som betyder Guds sändebud.3 Det kan betyda t.ex. att tolka, förklara samt att 

förtydliga. Det finns teoretiska förklaringar vad hermeneutik kan vara och dessa är:4

                                                 
2 Starrin & Svensson 1994: 19 
3 Starrin & Svensson 1994 :58 
4 Starrin & Svensson 1994: 59 
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• Förståelse av mening sker alltid i ett sammanhang eller i en kontext. 

• I varje tolkning eller förståelse är delar beroende av helheten och vice 

versa. /…/ 

• Varje förståelse förutsätter eller bygger på en bestämd förförståelse. /…/ 

• Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade 

meningar. 

 

Hermeneutik kan också betyda att man tolkar ett budskap och gör det begripligt för andra. Då 

jag har intervjuat de båda terapeuterna så har jag alltså tolkat vad de har sagt och sedan gjort 

det begripligt för andra och förklarat vad de menar och därigenom skapat en helhet. 

 

Målet för humanvetenskaperna och hermeneutiska forskning är 

att förstå handlingar och företeelser sedda var för sig som helheter 

och i relation till allt som är känt omkring de, för att man genom denna 

kunskap skall få bättre möjligheter att förstå och förhålla sig till andra 

människor och företeelser i deras unika sammanhang.5

 

1.3 Disposition 
 

Jag har efter inledning med syfte och metod sedan beskrivit bakgrunden som består av 

historien och rötterna till dagens New Age. Finns det befintliga religioner som har varit mer 

inspirerande än andra? 

Det finns viktiga personer som har anknytning till New Age och de nya andliga rörelserna och 

en av dessa Madame Helena Petrovna Blavatsky ska jag presentera närmare för att ge läsaren 

en bättre insyn i dagens New Age tänkande och hur hon kan har varit en inspirationskälla. 

I bakgrundsdelen har jag även beskrivit vad författare och forskare definierar vad termen New 

Age kan vara för något. För att ge en bättre förståelse till undersökningen och resultatet har 

jag dessutom beskrivit vad Reikihealing och aromamassageterapi är för något och hur dessa 

används. 

I den tredje delen, undersökningen och resultatet, har jag gjort intervjuer med en 

reikihealer och en aromamassageterapeut i Gävle för att ta reda på vad de gör, rent konkret, 

och vad de olika terapierna står för samt om det är fler kvinnor än män som besöker dem. 

                                                 
5 Starrin & Svensson 1994: 77 
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Sist i uppsatsen har jag gjort en analys/diskussion samt en avslutande sammanfattning. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Historia och rötter till dagens New Age och andliga rörelser 
 

De flesta tror att New Age är någon ny företeelse och ett nytt sätt att se på andlighet men New 

Age rörelsen har influerats av tusenåriga religioner, kulturer och seder. 

New Age är en blandning av många religioner, en synkretism, och har inspirerats av de olika 

religionernas tankar och tekniker, som används för att uppnå en befrielse från något, från 

olika epoker och kulturer.6 De österländska religionerna och kulturerna har varit en viktig 

inspirationskälla för dagens New Age rörelse. Hinduismen och Buddhismen har många av 

sina grundtankar invävda i New Age rörelsen som man har omtolkat och förenklat. 

Tron på reinkarnation, återfödelse, är ett centralt begrepp inom New Age och 

detta kommer från de österländska traditionerna. Ord som man använder inom New Age t.ex. 

karma, chakra, healing och yoga härstammar från de österländska religionerna och deras 

grundtankar och trosföreställningar. Hinduerna tror på att allt är gudomligt och att vi 

människor bör vara rädda om allt levande på jorden, precis samma tankar återspeglas även 

inom New Age. De buddhistiska tankarna på att nå den enskilda människan snarare än större 

grupper7 är något som är vanligt förekommande inom New Age. Inom New Age så vill man 

få människan att hitta sitt ”egna jag” och fokusera på sitt eget välbefinnande. 

Historiker hävdar att även forntidens Egypten, Kina, och infödda indianer i 

Amerika har influerat dagens New Age tänkande. 

Ur västerländsk synvinkel så har vi en större respekt för naturvetenskapen än det 

religiösa trosföreställningarna och inom New Age så har de knutit samman budskapet, som de 

vill förmedla, med naturvetenskap. För flera hundra år sedan så hade den kristna kyrkan, i 

Europa, monopol på hur människor skulle tycka och tänka och vetenskapen var inte något att 

förlita sig på. Om man avvek från den kristna tron och inte förlitade sig helt till de bibliska 

skrifterna och det som prästerna predikade om så kunde det leda till att man fick dödsstraff.8 

På 1500-1600-talet så skedde en förändring och vetenskapen, såsom astronomi, anatomi och 

                                                 
6 Arlebrand, Hermansson & Wallin, 2003: 154 
7 Arlebrand, Hermansson & Wallin 2003: 37 
8 Hammer 1997: 27 
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fysik, fick ett större inflytande på människan och kyrkan var inte det enda som kunde ge svar 

på livets gåtor. 

I västvärlden så lever vi i ett post-modernt samhälle där vi har fått en allt större 

tro och tillit till vetenskapen under 1900-talet och New Age rörelsen har en positiv syn på 

vetenskapen.9 Vetenskapen har en stark förankring hos de främsta New Age förespråkarna 

där man sätter tillit till framförallt fysiken. De fysiska teorierna såsom t.ex. relativitetsteorin 

och kvantfysik är några delar som New Age förespråkare stödjer som sin trosföreställning 

angående det påstådda energi flödet som cirkulerar och existerar i världen. New Age 

anhängare tror att allting består till grund och botten av materia som finns runt omkring oss. 

Denna materia kopplar de samman med vetenskapens teorier att människor är en del av 

helheten, som New Age anhängare har som en trosföreställning, och gör detta befogat på 

grund av att vetenskapsmän har hävdat att beståndsdelar runt omkring oss är till största del ett 

tomrum.10 Detta tomrum hävdar New Age anhängare består av energier, vibrationer och 

dimensioner en terminologi som de har lånat av fysiker för att hävda att det finns energier runt 

oss som vi inte kan se, röra och råda över.11

Ur en vetenskaplig synvinkel så framhäver vetenskapsmän att New Age 

anhängare har gjort det verkligt genom att de har anammat terminologi och teorier till New 

Age anhängarnas fördel för att bevisa att vetenskapen stödjer deras trosföreställningar om 

bland annat energier. New Age anhängare har bland annat påstått att universum består av 

energi, därför att Einstein bevisade att materia och energi är samma sak.12 Det går 

naturligtvis inte att bevisa detta men New Age förespråkare hävdar att vetenskapen styrker 

deras trosföreställningar om ett holistiskt tänkande därför att världen runt omkring oss består 

att oanade energier som vissa kan ta del av och ge till andra. 

Varje tidsepok har sina egna ord och metaforer som New Age anhängare har 

tagit till sig och gjort till en vedertagen verklighet som t.ex. universell och kosmisk energi 

eller kraft och ljuset.13 Ljuset kan ses som en bild av det gudomliga medan universell energi 

kan uppfattas av New Age anhängare som en metafor för en opersonlig gudomlig kraft som 

finns i det skapade, alltså vad som religionshistoriskt kallas en immanent gudsbild.14

Det finns även dem inom New Age som inte har allt för stor tillit till 

vetenskapen och har kritiserat den. De vetenskapliga teorierna ska man kunna pröva och 
                                                 
9 Arlebrand, Hermansson & Wallin 2003: 154-155 
10 Arlebrand, Hermansson & Wallin 2003: 155 
11 Hammer 1997: 223 
12 Hammer 1997: 223 
13 Hammer 1997: 227-228 
14 Hammer 1997: 228 
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bevisa och de flesta teorier är diffusa, för gemene man att förstå, i framförallt fysisk där det 

blir svårt att bevisa energi och kraft ur en New Age anhängares synvinkel. Vissa fenomen 

som har inträffat genom tiderna som inte kan styrkas av vetenskapen och dess teorier har fått 

stark kritik, från de inom New Age som inte har en stark tillit till vetenskapen, för att det inte 

går att bevisa vad och hur fenomen har inträffat. Bermuda triangeln och slagrutan är två 

exempel där naturvetenskapen inte kunnat fastställa hur dessa fenomen har kunnat inträffa.15 

Likaså telepati och klärvoajanta människor som kan tala med ”andevärlden” går inte att 

bevisa och ställa upp en hypotes för att pröva huruvida det stämmer eller inte, det som man 

bör kunna göra inom vetenskapen för att det ska betraktas som vetenskap. 

Det är på 1960-70 talet som New Age blev känt för gemene man och som 

rörelsen växte sig allt starkare. I USA så ändrades immigrationslagen och fler människor fick 

tillträde till landet och många andliga ledare, från de österländska regionerna, immigrerade till 

USA och på så sätt spreds lärorna.16 På 1960-talet så gjorde ungdomarna revolt, antingen 

politiskt eller för att finna det andliga, runt om i världen men främst i Europa och USA. 

Intresset för andlighet blev allt starkare och man blev inspirerad av det österländska synsättet 

och anammade det genom att lära sig yoga och meditation bland annat. 

På 1970-talet så började man skriva böcker och hålla föredrag om den nya 

tidsåldern och andlighet och man bildade nätverk. Flera såg på New Age rörelsen som en 

samhällsutopi17 där utövarna blev sedda som en motståndsrörelse till det politiska samhället 

som de inte sympatiserade med. New Age rörelsen hade visioner att man skulle leva i 

harmoni med naturen och hälsan skulle sättas i fokus och vörda den med respekt.18Med tiden 

så förändrades rörelsen och man individualiserade den och satte fokus på den enskilda 

människans välbefinnande. 

New Age är drömmen om en ny tid, Vattumannens tidsålder, man kan säga att 

människan kan bryta med gamla vanor och mönster för någonting bättre och meningsfullt. 

Vissa hävdar att Vattumannens tidsålder kommer att ske när tillräckligt många människor 

öppnar sitt inre och anammar New Age rörelsens tankar och livsstil och då kommer 

människan att leva ett harmoniskt liv tillsammans. 

 

                                                 
15 Hammer 1997: 231 
16 Arlebrand, Hermansson & Wallin 2003:167 
17 Frisk 1998: 165 
18 Arlebrand, Hermansson & Wallin 2003: 169 
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2.2 Helena Petrovna Blavatsky – grundaren av Teosofin 
 

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), kommer att benämna henne HPB hädanefter, var en 

av grundarna till teosofin och en stor förespråkare till dagens New Age rörelse. Hon föddes i 

en adelsfamilj i Ukraina och kom i tidig kontakt med olika kulturer och språk. HPB kom i 

tidig ungdom även i kontakt med seanser och medier samt mystiska ordenssällskap.19

HPB gifte sig i unga år men tröttnade ganska snart på detta liv och begav sig ut i 

världen för att leva ett vagabond liv. Under nio år av hennes liv som vagabond så hävdar hon 

själv att hon bland annat har besökt Tibet och fått lära sig allt av deras andliga mästare, men 

detta har inte gått att bevisa.20 Hon var verksam som ett spirituellt medium i Kairo på 1870-

talet och påstod sig ha krafter att förmedla budskap från andra sidan samt åkalla fram andar 

från olika andliga berömdheter. Hon blev en legend med tiden och vissa påstår att hon själv 

var med och spridde rykten om sig själv, för att verka speciell, och hon drogs alltmer bort från 

sin familj och vänner. 

HPB flyttade sedermera till USA, på 1870-talet, och träffade en pensionerad 

militär med liknande intresse för ockultism och spiritualism, Henry Olcott (1832-1907). De 

två bildade tillsammans en organisation, The Theosophical Society, Teosofiska Samfundet. 

Det huvudsakliga syftet med samfundet var att utforska den urgamla visdomen, källan till all 

religion.21 Teosoferna tror på att allt liv vare sig man är människa eller djur och att naturen är 

en enhet, alla har ett gemensamt ursprung. Eftersom människan är en del av helheten så har 

man alla universums alla egenskaper inom sig men man ska inte sträva efter att öva upp olika 

förmågor utan de kommer till människan själv tids nog. Enligt teosoferna så har varje 

människa en gnista ifrån det gudomliga och att människan, som är unik, är den enda levande 

varelsen som har ett jagmedvetande.22

Kort tid efter bildandet av samfundet så skrev HPB ett antal böcker som kan ses 

som grunden för teosofin, Isis Unveiled och The Secret Doctrine. Dessa böcker hävdar HPB 

är dikterad av ”Mästarna” det vill säga personer med andlig bakgrund. Hon ska enligt henne 

själv ha mottagit hemliga brev från ”Mästarna” (= som finns i kärnan till alla religioner och 

utgör en hemlig lära som har bevarats av andligt högtstående varelser)23 men det finns 

                                                 
19 Hammer 1997: 37 
20 Frisk 1998: 36 
21 Frisk 1998: 37 
22 Frisk 1998: 39-40 
23 Hammer 1997: 41 
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avhoppare som påstår att det i själva verket är HPB som har skrivit dessa brev själv och inte 

några andliga förespråkare. 

Samfundet var inspirerat av de hinduiska och buddhistiska lärorna och därför 

flyttade Blavatsky och Olcott till Indien och öppnade ett centrum för deras samfund där. Allt 

eftersom kritiken om huruvida HPB kunde få hemliga meddelanden från ”Mästarna” och 

andra ”fenomen”, som hon kunde frambringa, växte så försvagades tilliten till samfundet och 

HPB reste därför till Europa och England för att aldrig mer återvända till Indien. Hungern 

efter ockultism och spiritualism i bland annat Europa gjorde att teosofin överlevde 

anklagelserna och HPB levde och verkade den sista tiden i London. 

 

Vad har teosofin och New Age för gemensamma drag?24

• ”Gud” är en beteckning av en opersonlig skapande kraft som är evig. 

• Allt liv, människan, djur och natur, i grunden har en enhet. 

• Tron på reinkarnation. 

• En ny tidsålder av större andlig upplysning väntar. 

• Influerad av de österländska lärorna och göra nya varianter och tekniker 

av dem. 

• Samma termer såsom: chakra, karma, aura och det högre jaget. 

•  

2.3 Definitionen av New Age 
 

Det finns ingen direkt förklaring vad exakt New Age är för något så det kan vara svårt att 

karaktärisera vad det är rent specifikt. New Age har sitt ursprung i och med att människan 

hade förväntningar på en ny tidsålder som skulle karaktärisera frid och harmoni.25

Det samlade begreppet för New Age kan innefatta många företeelser såsom t.ex. religion, 

psykologi, medicin och naturvetenskap. 

Det kan även beskrivas som att det är en idéströmning som har religiösa 

övertoner samt ett speciellt nätverk med personer som är intresserade rent andligt. Personer 

kan använda sig av olika tekniker, inom yoga och meditation t.ex., som man övar upp för sin 

egen utveckling och att hitta sitt ”egna jag”.26

                                                 
24 Hammer 1997: 44-45 
25 Frisk 1998: 163 
26 Wikström 1998: 12 
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Inom New Age rörelsen finns det inga uttalande ledare som har bestämt New 

Age anhängarnas regler och vad de ska tro på. Inom de övriga världsreligionerna så finns det 

ofta uttalade ledare som är ansvariga för gruppen i form av Imamer, präster eller munkar t.ex. 

som anhängarna ser upp till och respekterar. Det finns inte heller någon gemensam 

organisation, som varje New Age anhängare måste vara ansluten till, utan den är 

individualiserad eftersom man anser att varje människa är unik. Den röda tråden inom New 

Age är just personlig utveckling och att fokusera på det ”egna jaget”. Man väljer således själv 

utifrån det såkallade smörgåsbordet och anpassar utbuden efter sina egna behov.27

Det finns de inom New Age rörelsen som anser att kyrkan och vetenskapen har 

förtryckt den andliga energin som gör att människan kan nå ett högre kosmiskt medvetande.28

Det finns vissa punkter som man kan sammanfatta som gäller de flesta inom New Age 

rörelsen, beträffande vad New Age är och vad de ”tror” på29

• Allt liv - all existens - är en manifestation av Anden, det ovetbara och det yttersta 

kosmiska Medvetande som är känt under olika namn i olika kulturer. 

• Syftet med den mänskliga existensen är att föra in vishet, kärlek eller upplysning i 

världen och att manifestera detta. 

• Det inre och högre Självet är oändligt och dras mot Anden. 

• Andliga ledare är sådana själar som är frigjorda från behovet att inkarneras och som 

uttrycker obetingad kärlek, vishet och upplysning. En del av dessa är välkända och 

har inspirerat världsreligionerna, en del andra är okända och arbetar i den osynliga 

världen. 

• Även om vi påverkas av den kosmiska kraften så är vi ansvariga för våra liv. 

• Det finns ingen uttalad Gud utan människan står i centrum. 

 

2.4 Reikihealing 
 

Reikihealing är en tusentals år gammal healing form, enligt Reikiförbundet i Sverige, som 

återupptäcktes i Japan av en man vid namn Mikao Usui. Reikiutövare påstår att Reiki kraften 

alltid har funnits i Kosmos men Mikao Usui anses vara den som återinfört denna metod och 

energi till människorna. Han ska även ha utbildat sig inom områdena medicin, psykologi, 

religion och spådom. Enligt andra författare så skapades denna metod av Usui som var präst 

                                                 
27 Frisk 1998: 164-165 
28 Wikström 1998: 17 
29 Wikström 1998: 22 
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och munk inom den kristna japanska kyrkan och de påstår att den inte är en uråldrig metod.30 

Reikihealing har vissa gemensamma drag som är vanligt förekommande inom de nya 

japanska religiösa rörelserna. Man kan nämna t.ex. att de tror att budskap och metoden de 

använder sig av har tillkommit genom uppenbarelser från påstådda högre makter.31 Det råder 

alltså delade meningar om hur denna healingmetod har uppkommit, beroende på vem man 

frågar. 

Namnet Reiki betyder på japanska Rei-universell vilket även kan betraktas som 

en högre visdom eller den dolda styrkan och Ki- livsenergi nämligen den som strömmar 

genom allt det som lever som t.ex. människor och djur samt växter.32 De som ägnar sig åt 

Reikihealing påstår att allt levande är beroende av livsenergi och den kraft som den medför. 

 

Hur blir man Reikihealer? 

 

Alla människor kan lära sig Reikihealing. Man kan gå kurser, i tre olika steg, och få Reiki 

energi från en utbildad person, Grand Master, som för över energin livskraften till en ”elev”. 

Inom Reikihealing så tror man på att den helande kraften utgår från händerna och därför så 

använder sig en Reikihealer av handpåläggningsmetoden.33 Den här proceduren kallas för en 

initiering och man kanaliserar över lärarens Reiki till eleven och på så vis får man kontakt 

med Reiki källan. Kanaliseringen innebär att eleven öppnar upp sina chakran, hand -hjärta 

och kron, för att höja sin energinivå. En del elever kan uppleva någonting andligt och 

kraftfullt när man har blivit initierad. Har man en gång fått en initiering så kommer man alltid 

att ha healing förmågan. Ganska många nöjer sig med att hela sig själv, som man kan göra, 

medan vissa utbildar sig vidare. Det finns tre olika nivåer inom Reikihealing och på så sätt 

sprids energin och den universella livskraften.34

I jämförelse med andra healing metoder så behövs det inte lika mycket utbildning och man 

behöver inte öva upp någon speciell träning eller meditationsteknik för att utöva Reikihealing. 

 

                                                 
30 Arlebrand, Hermansson & Wallin. 2003: 57 
31 Arlebrand, Hermansson & Wallin. 2003: 57 
32 www.reikiforbundet.se/449-17-94.html. 
33 Arlebrand, Hermansson & Wallin. 2003: 57 
34 www.reikiforbundet.se/450-17-94.html. 
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Hur fungerar Reikihealing och vilken funktion har den? 

 

Reikihealing är en handpåläggningsmetod där healern lägger sina händer på en annan 

människa och för över sin energi till denne, healern fungerar som en slags kanal för den 

universella energin. I varje människa så finns det energicentrum som kallas chakra och dessa 

kan bli blockerade av olika anledningar såsom stress, negativa tankar och fysiska och 

psykiska sjukdomar. Med hjälp av en Reikihealer så kan denne låta sin livsenergi flöda in i 

den ”sjukes” kropp, mottagaren, och bota dessa blockeringar. Det underlättar om den ”sjuke” 

har en positiv inställning till Reikihealing för snabbare återhämtning då den universella 

kraften kan arbeta mer effektivt. En Reikihealer som ger energi får också energi tillbaka från 

den som är mottagare så Reikihealern ”slösar” inte på sin egen energi.35

 Reikihealing sägs fungera på dem som bär på någon slags sjukdom både fysisk 

eller psykisk. En healer kan ge en annan bild av orsakerna till sjukdomar och bota dessa. En 

Reikihealer får inte använda sin terapi för att bota allvarliga sjukdomar eftersom det anses att 

Reikihealing är en alternativ metod i Sverige och inte en erkänd metod rent medicinskt.36 

Mottagaren kan ha ont rent fysiskt i ett knä men man helar ändå hela kroppen för att luckra 

upp de olika chakra systemen så att man lättare kan botas. Detta kan medföra att mottagaren 

blir helad men även får en annan livssyn och kanske förändrar andra saker i livet och ändrar 

sin livssituation.37 Healern är den som får igång energierna och sedan bör mottagaren själv 

hitta sin egen väg till tillfrisknande. Mottagaren kan inte rent medicinskt bli botad från en 

allvarlig fysisk sjukdom, angående Reiki, men man kan bli helad och känna en form av 

välbefinnande. Reikihealing sägs bidra till att mottagaren får olika åkommor såsom t.ex. 

hudproblem, sår, huvudvärk, fibromyalgi och migrän att läka. 

En Reikihealer arbetar på ett holistiskt sätt det vill säga att man helar hela 

människan. Reiki är förmåga att kunna styra denna energi, så att hela människan upplever 

harmoni kroppsligt, själsligt och andligt.38

Reikihealing kom till Sverige på 1980-talet och den har ett förbund som 

diplomerade Reikihealer utövare kan bli medlemmar i. 

 

                                                 
35 www.reikiforbundet.se/458-17-94.html. 
36 Aftonbladets hälsobilaga. Sid 54 (2008-03-04) 
37 www.reikiforbundet.se/456-17-94.html. 
38 Frisk 1998: 176 
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2.5 Aromaterapi 
 

Aromaterapi har sin bakgrund långt tillbaka i tiden ända från forntidens Egypten och Kina där 

den tjänades som ett medicinskt syfte. Karen Lee Fontaine, professor vid Purdue University 

Indiana USA, påstår att de flesta äldre kulturerna har använt sig av aromaterapi formen för att 

bibehålla sin hälsa. Bland annat säger hon att forntidens egyptier använde sig av oljor 

dagligen för att skydda huden från det hårda klimatet som rådde på den tiden. I de äldre 

kulturerna så utvann man oljor som användes i ritualer och ceremonier för att nå en högre 

spiritualitet.39 Oljorna skulle även skydda och rena områden från elaka demoner. 

 Inom aromaterapin så använder man sig av eteriska oljor som utvinns från naturen i form av 

växter, rötter, blommor och örter. Enligt Olav Hammer40, På spaning efter helheten, så påstår 

han bland annat att aromaterapi formen antog New Age rörelsens filosofi och det nyreligiösa 

språket för att hävda att de eteriska oljorna kunde förenas med helheten på grund av att 

växterna, som används till att framställa de eteriska oljorna, hade ett själsliv. Dessa oljor kan 

användas för att behandla människor som lider av fysisk eller psykisk obalans i kroppen, 

enligt en vanlig föreställning som aromaterapeuter har. Karen Lee Fontaine påstår även att i 

Bibeln så finns det referenser till oljor som kunde bota såsom t.ex. kanel och myrra. 

Korsfarare förde med sig aromaterapi metoden till Europa och den blev populär på medeltiden 

både som medicin och parfym.41 Arbetet utfördes oftast av präster och det hade en mycket 

hög status, enligt vad som påstås av utövare inom förbundet Ajkon.42 Terapin blev populär i 

Sverige på 1980-talet och har stadigt ökat i antal terapeuter och kunder. I Europa och USA så 

är aromaterapi den snabbast växande alternativa terapiformen och i USA så omsätter 

aromaterapi verksamheten 300 miljoner dollar per år (år 2005).43

De eteriska oljorna sägs ha en lindrande effekt som kan bota lindrigare krämpor, 

behandla fysisk och mental obalans och motverka stress. Aromaterpi kan behandlas på flera 

olika sätt med hjälp av de eteriska oljorna som t.ex. genom inandning, bad och massage. Inom 

aromaterapi så är lukten en viktig del av själva helandet. De lukter man känner kan ”trigga” 

igång en process inom en själv och därav hjälpa påskyndandet av läkningen. En frisk 

människa kan känna lukten av inte mindre än 10 000 stycken olika dofter.44

                                                 
39 Lee Fontaine. 2005: 144 
40 Hammer 1997: 174-175 
41 www.kroppsterapeuterna.nu 
 37 www.ajkon.se 
43 Lee Fontaine. 2005: 143 
44 Lee Fontaine. 2005: 143 
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 För att bli aromaterapeut så krävs det särskild utbildning av de eteriska oljorna 

och hur dessa fungerar. Alla oljor har olika funktion beroende på vad man vill behandla. Man 

kan även behandla sig själv genom att bada eller massera in de eteriska oljorna för att uppfylla 

den effekt man vill ha. 

Jag har även valt att beskriva metoden angående aromamassage, eftersom jag har intervjuat en 

aromamassageterapeut. 

 

Hur går en aromamassage till? 

• Först förs ett samtal med kunden och terapeuten där kunden beskriver sitt ”problem” 

eller vilket syfte som kunden är där för. 

•  Därefter så blandar terapeuten ihop de eteriska oljorna, efter kundens behov, som kan 

bota eller lindra. Varje människa kan ha olika oljor beroende på vilket syfte man 

besöker en terapeut för. Oljorna kan hjälpa om man vill ha en avslappnande eller 

uppåtpiggande effekt eller om man t.ex. har hudbesvär. 

• Sedan får kunden en lätt massage, som går in på kroppens djup, med de eteriska 

oljorna på kroppen. Man kan även ha en aromalampa tillhands i rummet för bättre 

effekt. 

Det bästa resultatet får man om man först besöker en aromamassageterapeut och får massage 

och sedan följer upp behandlingen själv, enligt vad terapeuter inom aromaterapi påstår. För att 

få bästa effekt så kan man använda en aromalampa i hemmet eller andas in oljor vid bad samt 

att man kan smörja in de eteriska oljorna på kroppen. På så sätt fungerar självhjälpen och det 

påstås, av terapeuterna själva, att det är nödvändigt att göra detta kontinuerligt för att terapin 

ska ge effekt. 

Det påstås, av både utövare samt kunder, att aromaterapi kan bota eller lindra åkommor som 

t.ex. huvudvärk, oro, stress, samt hud problem. Inom aromaterapin så arbetar man på ett 

holistiskt vis det vill säga att man behandlar hela människan både fysiskt och mentalt och inte 

bara en viss kroppsdel. 

Det holistiska tänkandet kommer till uttryck på olika sätt 

och på olika plan. I ett mindre perspektiv tänker man sig 

ofta kropp och själ hör ihop, och att människans tankar 

och känslor kan påverka hennes fysiska hälsotillstånd.45

 

                                                 
45 Frisk 1998: 172 
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Det krävs att man är utbildad inom aromaterapi för att kalla sig licensierad och diplomerad 

terapeut. De flesta går en utbildning på minst ett år och ibland kräver dessutom medicinska 

kunskaper motsvarande undersköterskenivå i de flesta förbund.46

 

3. Undersökning och Resultat 
 

Undersökningen är baserad på två intervjuer med terapeuter som arbetar och har sin 

verksamhet i Gävle. Jag ville ta reda på sambandet mellan New Age och kvinnor och varför 

de ofta kopplas samman i jämförelse med män. 

 

3.1 Bakgrunds fakta av de två terapeuter som har intervjuats 
 

Jag besökte två terapeuter i Gävle och gjorde varsin intervju med dessa för att ta reda på om 

de anser sig själva som New Age utövare samt om kvinnor är överrepresenterade som kunder 

på deras respektive område. 

Jag ringde och bokade in möten och jag hade även läst om deras respektive terapi innan 

mötet. Under intervjuerna så har jag antecknat samtidigt som jag har ställt frågor och lyssnat 

till deras svar. 

Jag kommer att kalla Reikihealern för Lisa och aromamassören för Anna bara för att inte 

avslöja deras riktiga namn. Jag informerade innan mötet att jag kommer att ”döpa om dem” 

samt att inte nämna deras företagsnamn. 

Lisa är Reiki Grand Master vilket betyder att hon har utbildat sig i alla tre 

stegen, som man måste om man ska undervisa andra, inom Reikihealing och har rätten att 

undervisa nybörjare inom Reikihealing. Hon har arbetat med sin verksamhet sedan 1996 och 

har även massör och stressterapeutisk utbildning men utövar mestadels Reikihealing. Innan 

hon startade sin rörelse så arbetade hon bland annat som undersköterska samt med 

barnomsorg och på sjukhusets psykiatriska mottagning och har därav en gedigen bakgrund att 

arbeta med människor. 

Anna har haft sin verksamhet i cirka ett år och är licensierad aromamassör och 

spa-terapeut. Hon har genomgått en ettårig utbildning där hon har lärt sig allt om de eteriska 

oljorna som man använder vid utövandet av aromamassage. Hon har även utbildats angående 

massagetekniker och hur musklerna är uppbyggda. Innan hon startade sin verksamhet så har 

                                                 
46 www.kroppsterapeuterna.nu 
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hon arbetat inom vården samt på Ericsson men hade en vilja att hjälpa andra människor som 

lider av stressrelaterade sjukdomar som kan leda till allvarliga depressioner. Anna ville arbeta 

med människor och ge dem bekräftelse och fann detta som ett utomordentligt bra tillfälle att 

starta egen firma. Hon poängterar att man måste få kundens förtroende och att de känner tillit 

för henne samt att personkemin bör stämma för att det ska fungera. Eftersom hon har 

tystnadsplikt så anser hon att kunden måste känna sig bekväm i situationen och att de kan lita 

på henne. 

Jag har valt att göra en diskussion efter varje fråga, istället för i analys och 

diskussion delen, för att underlätta för läsaren. 

 

3.2 Intervjuer med diskussion 
 
Fråga 1. 

Om Du får berätta med egna ord, vad är Reikihealing/aromamassage, hur skulle Du beskriva 

din verksamhet? 

 
Lisa- Reikihealing kan ses som en påfyllning och balansering av energier som vi alla bär inom 

oss. Det fungerar både fysiskt, psykiskt och mentalt ett holistiskt (att hela människan och inte 

bara en viss del av kroppen) tänkande. Man kan se det som en extra resurs för hela kroppen. 

 

Anna- Aromamassage är en avkopplande mjukmassage där man använder sig av eteriska 

oljor. Dessa oljor är gjorda helt naturligt av frukt, bär och blad allt de som naturen har att 

erbjuda. Man för ett samtal innan massagen och blandar till en olja som passar kunden. Detta 

är en holistisk terapi där man arbetar med hela människan både mentalt och fysiskt. 

Anna poängterar även att det är ett sätt att ”stanna upp i vardagen” och ska ses som en 

förebyggande investering för sig själv. 

 

Diskussion: Båda terapeuterna anser att de utövar sin terapi på ett holistiskt sätt där de helar 

hela människan. Enligt Olav Hammers bok På spaning efter helheten så beskrivs ett holistiskt 

tänkande som att helheten består av kropp och själ där varje organ i kroppen och kosmos blir 

ett tillsammans. 

 I ett mindre perspektiv kan man se det som att kropp och själ hör ihop och att 

människans tankar och känslor kan påverka hur man mår fysiskt.47

                                                 
47 Frisk 1998: 172 
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Lisa anser att Reikihealing är en påfyllning av energier och man kan väl säga att Anna även 

fyller på med energi till kroppen med hjälp av de eteriska oljorna. 

 

Fråga 2. 

Skulle Du påstå att din terapi är New Age eller har någon form av andlig koppling? 

 

Lisa- Nej, det finns inga religiösa aspekter. Jag är mer som en livscoach och varje enskild 

människa ansvarar för sin egen tro. 

 

Anna- Nej, eftersom jag inte vet vad New Age rörelsen står för. Det finns så många oseriösa 

och det finns så mycket utbud inom New Age men jag anser mig inte tillhöra New Age 

rörelsen. 

 

Diskussion: Ingen av terapeuterna ville kalla sig för New Age utövare eftersom de inte vet 

exakt vad det står för. Själva definitionen av vad New Age är anses ganska otydlig. Det finns 

inget riktigt svar på vad det egentligen står för. Eftersom New Age rörelsen är som ett enda 

stort smörgåsbord, där man fritt väljer det som passar en själv, så menar vissa människor att 

detta är någon ”flum” verksamhet. Det finns ingen uttalad trosbekännelse eller ledare samt 

någon gemensam bok att förhålla sig till som i t.ex. inom kristendomen. New Age rörelsen 

har fått en negativ stämpel, från utomstående som inte är New Age utövare, och därför vill 

vissa terapeuter inte kalla sig för New Age utövare. 

  Vissa gemensamma drag har New Age rörelsen som t.ex. att varje människa bör 

hitta sitt ”egna jag” och fokusera på sig själv och till viss mån så utövar båda terapeuterna 

självhjälp till sina kunder. Terapeuterna hjälper människor att hitta sig själva och fylla på med 

energier i form av healing, där man kan hela sig själv, samt aromaterapi där man kan behandla 

sig själv med hjälp av oljor som terapeuten har blandat till. 

Det finns inga religiösa inslag i terapin anser Lisa. 

 
Fråga 3. 
 
Kan man jämställa ”energin” med t.ex. hur en kristen eller muslim tror på Gud? 
 
Lisa- Ja, man använder sig av olika ord bara. Inom healing så använder man Kosmos som är 

en energi och religiösa strävar nog också efter sitt ”Höga Medvetande”. Man kan känna 

samma ”värme” rent fysiskt. 
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Anna- Ja, det kan vara samma känsla man uppnår. Det är någon slags påfyllning av ”kraft” 

och detta kan te sig olika för människor. 

 

Diskussion: Båda hävdar att energin kan jämställas med hur en kristen tror på Gud men man 

har olika namn på detta som t.ex. kraft och värme. Terapeuterna säger samma sak som jag 

skrev om i bakgrunden angående vetenskap (sidan 8) att energi kan jämställas med hjälp av 

andra ord, som New Age utövare använder sig av, såsom kraft och ljuset som de har lånat av 

fysiker. 

 Eftersom New Age rörelsens röda tråd är självutveckling och att tro på sina egna 

krafter så finns det ingen gemensam ”Gud” att ty sig till. New Age utövare använder sig av 

andra namn, som t.ex. Högre Jaget, Ande och Kraften, som man kan symbolisera som en 

slags Gud. Livskraft och ande kan vara begrepp på en universell gudomlig energi som man 

kan jämställa med t.ex. hur en kristen eller muslim tro på Gud. Inom New Age rörelsen så är 

Gud någonting som är opersonligt och kan vara närvarande i allt det gudomliga som existerar. 

En kristen som tror på Gud anser att det är någonting personligt och en samvaro och närvaro 

med Gud som man har själv och inte med andra. New Age utövare ser det mer som att dem är 

en del av helheten och man blir förenad med det gudomliga.48

 

Fråga 4. 

Kan vem som helst bli terapeut (Reikihealing, aromamassage) eller krävs det någon speciell 

gåva? 

 

Lisa- Alla kan bli Reikihealer men det krävs intresse. Man börjar med att hela sig själv sedan 

går man vidare, kanske om man vill, och utbildar sig. 

 

Anna- Ja, alla kan bli terapeut genom utbildning. Man måste nog ha en gåva att arbeta med 

människor för personkemins skull och ha ett intresse att arbeta med människor. 

 

Diskussion: Vem som helst kan gå en utbildning och bli terapeut men Anna påstår att man 

bör ha intresse för människor som man kan bygga upp en bra relation till och att personkemin 

bör stämma. 

                                                 
48 Arlebrand, Hermansson & Wallin, 2003: 162 
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 Det finns healingterapier som man måste ha en lång utbildning för, som 

akupunktur och zonterapi, och så finns det terapier som man behöver mindre utbildning för. 

Reikihealing är en metod som man kan få genom initiering och således krävs ingen 

utbildning, om man inte vill undervisa själv. 

Det finns experter inom healing som har en speciell ”gåva” och det är dem som 

kan bota patienter genom beröring eller tankar och är en kanal för en högre makt och kraft.49

Jag tror att vem som helst som är intresserad av människor och dess hälsa kan gå 

kurser för att bli terapeut. Intresset för New Age rörelsen ligger lite i att det finns alternativa 

metoder för att må bättre och det är väl därför som den växer sig allt starkare samt att utbudet 

blir större. Om terapeuterna har någon speciell gåva tror jag inte eftersom det finns så många 

terapeuter och kurser att utbilda sig i så det är nog en fråga om intresse. 

I dagens samhälle så mår människor allt sämre fysiskt och framförallt psykiskt 

så alternativa terapier där man sätter människan och inte sjukdomen i fokus kommer att öka, 

tror jag. Terapeuterna har mer tid att lyssna till problem och finna lösningar och det är väl 

också en gåva? 

 
Fråga 5. 

Vilka söker sig till dig, mest kvinnor eller män, vilken åldersgrupp är störts bland kunderna? 

(Om möjligt ange i procent) 

 

Lisa- Det är mest kvinnor cirka 90 % och män cirka 10 %. Åldersfördelningen är allt från 15 

år till 70 år och den största gruppen kunder är i 30-40 årsåldern. 

 

Anna- Det är cirka 70 % kvinnor och 30 % män som är kunder. Oftast har frugan skickat iväg 

mannen eller så har de fått massagen som en present men kommer oftast tillbaka på egen 

begäran. Åldern varierar allt från den yngste som är 12 år till den äldsta kunden som är 84 år 

och majoriteten är kvinnor i 45-60 års ålder. 

 

Diskussion: Det är flest kvinnor hos båda terapeuterna som söker hjälp och de flesta är i 

medelåldern. Båda säger också att ålder varierar allt från unga till de lite äldre. Anna har dock 

fler män som kunder än Lisa. 

                                                 
49 Hammer 1997: 170-171 
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 I Liselott Frisks undersökning50 av New Age utövare i olika kurser, som t.ex. A 

course in Miracles, Frigörande andning i Wäxthuset i Stockholm, Energiutbildning i 

Stockholm, Healingföredrag i Bollnäs samt Kanalisering i Uppsala och Stockholm, så finner 

man att majoriteten cirka 83 % är kvinnor och genomsnitts ålder på kvinnorna är 41 år. 

Hälften av alla deltagare cirka 48 %, både manliga och kvinnliga, har en universitets- eller 

högskoleutbildning och det bekräftar tesen att New Age utövare är välutbildade och oftast 

kvinnor. 

Ungefär samma svar har Anna och Lisa så det är inte bara i Gävle som kvinnorna dominerar 

kundunderlaget. 

I en intervju från 1989, av Gunilla Boman, så säger den intervjuade aromaterapeuten att de 

flesta besökare är kvinnor i åldrarna 20-85år. Terapeuten hävdar att de flesta vill ha en 

avkopplande massage och en stund för sig själva.51 Så redan för cirka 20 år sedan var 

kvinnorna en dominerande grupp och det har inte förändrats så mycket sedan dess. 

 

New Age är i ännu större utsträckning än annan religiositet 

ett kvinnofenomen. Även bland vanliga nordiska medborgare 

har kvinnor betydligt oftare än män trosföreställningar som 

är vanlig i New Age, till exempel att Gud är ande/kraft, eller 

en tro på reinkarnation.52

 

 Enligt religionssociologen Ole Riis53 så beror detta på att flickor uppfostras i 

större utsträckning än pojkar att följa sin intuition när det handlar om livskraft snarare än 

teknik och logik. Han påpekar att den ”moderna religiositeten” baseras mer på känslor än 

intellektuella och dogmatiska påståenden och detta skulle vara orsaken till att New Age är 

kvinnodominerande. 

En annan förklaring kan vara enligt Meredith B McGuire att den ”vanliga” institutionaliserade 

religionen är mansdominerad och den nya moderna religiositeten är en kvinnlig protest till 

detta.54

 

                                                 
50 Carlsson & Frisk (red) 2000: 59 
51 Broman. 1989: 314 
52 Carlsson & Frisk (red) 2000: 62 
53 Carlsson & Frisk (red) 2000: 62 
54 Carlsson & Frisk (red) 2000: 62 
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Fråga 6. 

Vad är anledningen tror Du till att kvinnor är mer benägna att söka efter andlighet eller 

alternativa terapier? 

 

Lisa- Kvinnor är mer öppna för nyheter och är inte lika rädda som männen är för 

”nymodigheter”. Männen vill ha ett resultat som man kan visa upp, de vill på förhand veta 

vad som skall hända med dem. Männen vill ha konkreta svar innan behandling och det kan 

man inte ge. Kvinnor ser inte allt lika svart på vitt. 

 

Anna- Kvinnor har svårare att ”stänga av” och de planerar och oroar sig för morgondagen. 

Därför så söker sig kvinnor till alternativa terapier samt att de vill få egen tid och känna lyx 

när man får en massage behandling. 

 

Diskussion: Lisa svarar att kvinnor är mer öppna för nya saker medan Anna svarar att kvinnor 

oroar sig mera för morgondagen men instämmer att kvinnor är mer benägna att söka 

alternativa terapier än män. 

 I Liselott Frisks rapport55 så framgår det att kvinnor, i högre utsträckning än 

män, funderar på meningen med livet och kanske därför är mer benägna att finna alternativa 

former för andlig utveckling. Desto mer engagerad man är inom New Age rörelsen ju fler 

aktiviteter provar man. Detta kan vara en faktor till att kvinnor anses överrepresenterade 

eftersom de är mer villiga att prova flera kurser och de blir således fler i statistiken. 

Av naturliga skäl så förekommer det fler aktiviteter i stadsmiljö än på landsbygden, då det 

finns fler människor att tillgå. 

 Engagemang, både bland kvinnor och bland män, inom New Age minskar vad 

det gäller kurser och föredrag och det förklaras med att det finns för många ”producenter” och 

att ”konsumenterna” är för få till antalet.56 Det kan vara en förklaring till att män anses vara 

mindre till antalet som söker sig till andlighet. 

 Det verkar även vara så att kvinnor inte uppfattar att aromamassage och 

Reikihealing är en form av andlighet utan mer som en avkopplande behandling. Det finns inga 

religiösa inslag utan kvinnorna är mer benägna att prova sig fram till vilken terapi eller 

behandlingsform som passar dem bäst. Därför kan de ses som att de är mer sökande efter 

alternativa behandlingar. 

                                                 
55 Carlsson & Frisk (red) 2000: 70 
56 Carlsson & Frisk (red) 2000: 79 
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Fråga 7. 

Är kvinnor bättre än män på att ”öppna upp sitt inre” (tala om sådant som är jobbigt på 

arbetet/familj/hushåll) och vill således ha hjälp? 

 

Lisa- Ja, rent generellt. Men männen är också bra på att prata om det som tynger. Kunderna 

kommer från alla samhällsklasser och har olika arbeten, så där är det ingen skillnad. 

 

Anna- Nej, inte mina kunder. Jag är förvånad hur mycket kunderna öppnar sitt inre för mig 

och det gäller båda könen. Det handlar oftast om förtroende och personkemi. 

 

Diskussion: De svarar att både män och kvinnor är bra på att samtala om det som kan anses 

vara jobbigt och betonar att man måste lära känna personen ifråga först. Anna anser inte att 

kvinnor är bättre på att ”öppna upp sig” än män, det skiljde de båda terapeuterna åt. 

 Här trodde jag att svaren skulle bli annorlunda eftersom jag hade en 

föreställning om att kvinnor är bättre, rent generellt och av egna erfarenheter, på att samtala 

om sådant som tynger och belastar dem. Anna hävdar att båda könen är bra på att prata av sig 

och det är ju ett stort framsteg, enligt mig. Det kan även bero på som Anna antyder att det kan 

handlar om att personkemin bör stämma överens med varandra, ju mer man lär känna sin 

terapeut desto mer kan du öppna upp ditt inre och samtala. 

 

Fråga 8. 

Vilken anledning vill människor ha din hjälp och är det skillnad på kvinnor och män? Vad 

kan Du erbjuda som t.ex. inte den medicinska vården kan? 

 

Lisa- Man söker för att man har fysiskt ont i ett knä t.ex. eller om man mår psykiskt dåligt och 

det gäller både män och kvinnor, ingen skillnad. 

Den medicinska vården erbjuder bara vård, i form av mediciner, där det gör ont fysiskt medan 

jag tänker mer holistiskt och helar hela människan. Jag har mer tid för kunderna att prata och 

verkligen ta reda på vad som är ”fel”. Tyvärr kommer kunderna efter att de har sökt 

medicinsk vård, som ett sista alternativ, istället för att komma till mig först. Det är bevisat att 

sår läker fortare vid Reikihealing än vid medicinsk vård. 
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Anna- Männen kommer för att de vill koppla av och kvinnor för att de har fysiskt ont i axlarna 

t.ex. Vid samtal innan massagen så framkommer det att de flesta är stressade och det är det 

som är den egentliga ”boven”. Vissa vill bara ha avkoppling för sin egen skull. 

Eftersom jag arbetar holistiskt så tar jag mig tid till att lyssna på kunden, inget ”löpande band 

princip” som inom sjukvården. Jag kan ge det lilla extra som en service och många vill hellre 

prata än få massage och då får kunden det. 

 

Diskussion: Både Lisa och Anna behandlar sina kunder holistiskt, de helar hela människan 

istället för bara en specifik kroppsdel. De betonar att de har mer tid för samtal än den 

medicinska vården kan erbjuda. 

 De flesta människor värderar sin hälsa högt och vill då ta hand om sig själv på 

bästa sätt. Om man har stressymptom och besöker en läkare så behandlas man oftast med 

medicin men man kanske egentligen vill ha terapi i form av samtal eller meditation eller finna 

andra lösningar till problemet. Den alternativa rörelsen, som New Age, kan erbjuda 

människor mer tid för att samtala och behandla människan på ett holistiskt sätt. 

 

Fråga 9. 

Har människor ett större behov att ”hitta sig själv” idag? Fokuserar människor på sitt eget 

välbefinnande i mer utsträckning än förr, ca 10 år sedan? Vilken anledning tror Du? 

 

Lisa- Ja, det har blivit mer accepterat. Sjukvården har blivit sämre och dyrare och därför söker 

människor terapeuter för ”självhjälp”. Man vill ta hand om sig själv. 

 

Anna- Nej, men de flesta önskar att man satte sig själv i fokus. Idag så har människor så 

mycket att göra och svårt för att säga nej till saker man inte vill eller hinner göra. Man ska 

göra karriär, skjutsa barn till träningar, ta hand om gamla släktingar och så vidare och man 

tänker alldeles för lite på sitt eget välbefinnande. Viljan finns att hitta sig själv men tiden 

räcker inte till. 

 

Diskussion: Båda terapeuterna tror att människor vill sätta mera fokus på sig själv men att 

tiden inte räcker till. Det har dock blivit mer accepterat att ägna tid till sig själv men man 

måste lära sig att säga stopp innan det är för sent. Lisa tror att människor har ett större behov 

av att hitta sig själv medan Anna inte tror det. 
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 Eftersom de flesta kvinnor idag arbetar samt tar hand om mestadels av hushållet 

så kanske de söker sig till de alternativa terapierna för att få koppla av. Det har blivit mer 

accepterat idag än för tio år sedan att följa sin intuition och göra det man vill och satsa på sin 

egen hälsa och välbefinnande. Eftersom det moderna samhället sätter en allt större press, både 

bland män och kvinnor, att prestera på både arbetet och privat så kommer allt fler människor 

att må sämre och då kan New Age rörelsen erbjuda metoder att hitta sig själv. 

 

3.3 En sammanfattande diskussion av intervjuerna 
 

Intrycket jag fick under intervjuerna var att båda terapeuterna inte vill kalla sig för New Age 

utövare och det beror i största sannolikhet på att de inte riktigt visste vad New Age rörelsen 

står för. Därför kan det vara svårt att kategorisera vad deras terapier är och vilken beteckning 

den ska gå under, New Age eller andlig rörelse eller kanske en ”må- bra” terapi? Om man 

jämför med de olika kriterierna för vad som kan vara New Age rörelsens gemensamma 

punkter såsom t.ex. att vara en del av helheten, självutveckling, tro på reinkarnation samt att 

det inte finns en existerande Gud som man tillber så faller båda terapierna in under ramen för 

New Age. De båda terapi formerna anser sig inte vara religiös och det finns ingen gemensam 

Gud utan man tror på någon slags kraft men människan är definitivt en del av helheten samt 

att självutveckling och självhjälp är en stor del i deras terapeutiska syften. 

 De arbetar båda på ett holistiskt sätt och har större utrymme, än den medicinska 

vården, att samtala mera med sina kunder. Jag tror att människor har ett stort behov av att 

samtala om det som tynger dem, men att de kanske inte riktigt vet vart man ska vända sig, och 

då tror jag att olika terapiformer kommer att öka i takt med att människor mår allt sämre idag. 

Det fanns inte heller något kön som var dominerande i fråga om att ”öppna upp sitt inre” utan 

det var ganska likartat, enligt Lisa och Anna. 

Eftersom det inte krävs att man har någon speciell gåva så kan vem som helst 

utbilda sig till terapeut. Det märks i både tidningsannonser och reklam att New Age rörelsen 

håller på att bli ”rumsren” det är inte längre märkligt att besöka och prova på olika terapier för 

att må bra och ta hand om sig själv. Jag tycker personligen att det är ett stort framsteg att våga 

erkänna att man vill utvecklas som människa och hur man gör det är upp till var och en. 

 Kvinnor var en dominerande grupp inom de båda terapi formerna och det 

stämde väl överens med vad som sägs i litteraturen, angående alla former av New Age 

utövande, att kvinnor är överrepresenterade. 
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4. Analys och diskussion 
 

Jag har i min uppsats använt mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt, där jag har tolkat 

litteratur och på så vis fått en viss förförståelse av New Age och olika former av terapier. 

Detta gjorde att jag fick en bra uppfattning om New Age och Reikihealing samt 

aromamassage innan jag gjorde de två intervjuerna med terapeuterna som denna undersökning 

är delvis baserad på. 

 Jag ville även ta reda på varför kvinnor anses vara överrepresenterade inom New Age 

rörelsen och valde därför att göra intervjuer, med terapeuter inom ramarna för New Age 

rörelsen, för att få en klarare bild om vad New Age kan vara förutom det som jag har läst i 

böckerna. Detta gjorde att jag fick en inblick dels inom den vetenskapliga litteraturen samt 

vad terapeuter, inom New Age, anser vad New Age rörelsen är för något. 

Jag har valt att dela upp analysen och diskussionen i olika stycken för att ge en klarare bild av 

New Age rörelsen och vad den står för samt varför det anses, av utomstående, att kvinnor är 

en överrepresenterande grupp inom rörelsen.  

 

4.1 Definitionen av vad New Age kan betyda 

Först och främst så vill jag påpeka att själva definitionen av vad New Age är för något kan 

vara många, den skiftar från författare till författare, och det finns egentligen ingen riktig 

uttalad gemensam terminologi kring New Age rörelsen vad jag kunde finna. Jag behandlar 

ämnet i bakgrundsdelen och gör en summering av vad jag tidigare nämnt samt en 

reflektion/diskussion av vad definitionen kan vara även i den avslutande analysen. 

 Det kan vara idéströmningar, en ny tidsålder som är på väg eller ett samlat begrepp som 

innefattar religion - psykologi- medicin samt vetenskap. 

De båda terapeuterna som jag har intervjuat var skeptiska till att kalla sig för New Age 

utövare delvis beroende på att de inte visste exakt vad definitionen och innebörden av New 

Age är konkret. New Age var inte någon rörelse som de själva ansåg sig tillhöra och det var 

inte tal om någon form av religiöst utövande, enligt dem. 
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4.2 Min egen reflektion/diskussion 
Eftersom jag inte kunde komma fram till, genom litteratur eller intervjuerna, vad exakt 

definitionen och begreppet New Age står för så gör jag en diskussion om vad det kan vara 

enligt vad jag har fått fram genom intervjuer och litteraturen. 

Ett skäl till att definitionen kan vara svår att förstå, enligt mig, är att New Age 

anses vara ett smörgåsbord där utövaren själv väljer kurser och terapier utifrån sina önskemål 

och behov. Därför kan det uppfattas av utomstående, som inte själva utövar någon form av 

New Age terapi, som en oorganiserad rörelse som inte har någon specifik uttalad ledare, Gud, 

skrifter, trosbekännelse eller skapelseberättelse gemensam som man har inom de flesta andra 

världsreligionerna. Inom rörelsen finns det ingen direkt organisation utan snarare mängder av 

nätverk för olika kurser och terapier och detta kan medföra att man inte anser att detta är en 

livsåskådningsform utan mer en hobbyverksamhet. De flesta kurser handlar om att utveckla 

sig själv och fokusera på sitt eget välbefinnande och det finns många vägar att finna dessa och 

New Age rörelsen har mängder av kurser att erbjuda för att hitta dessa. Det finns således 

någon kurs eller terapi som kan passa för alla människor oavsett vad man har för behov eller 

vilken väg man finner för att utveckla sitt ”egna jag”. 

De flesta inom New Age rörelsen är licensierade eller diplomerade, vissa 

svenska förbund kräver även att man har licens, som utövar olika kurser som yoga, meditation 

eller healing för att nämna några men det finns även oseriösa som gynnas av sjuka människor 

som sätter sitt sista hopp till alternativa metoder. Oseriösa terapeuter som säger sig ha 

förmågan att hela sjuka cancerpatienter eller kan bota andra allvarliga sjukdomar drar 

naturligtvis skam över dem som anser sig vara seriösa och är utbildade för att kunna lindra 

sjukdomar eller ge verktyg för att människan ska kunna utveckla det ”egna jaget”. 

Även Jesus hade ju som bekant svårt att bli betrodd från början att han hade 

förmågan att hela människor med sina händer och kraft. I Matt 8:1-457 där Jesus helar en 

spetälsk man så ber Jesus mannen att visa upp sig för prästen för att bevisa för honom att 

Jesus har den helande gåvan som ingen trodde på till en början. Ifall Jesus verkligen kunde 

hela människor finns det visserligen inga belägg för, förutom det som står skrivet i Bibeln av 

de troende, men det är en vanlig trosföreställning inom kristendomen. Så jag kan förstå att 

utomstående, som inte tillhör New Age rörelsen, tvivlar på att det finns människor som har 

förmågan att hela andra. När jag frågade både de intervjuade terapeuterna och professor 

Liselotte Frisk så tror ingen av dem att man måste ha någon speciell gåva för att kunna hela 

                                                 
57 Bibeln 
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människor och bli terapeut, inom New Age rörelsen. Jag tror inte heller på att vissa människor 

har någon speciell gåva som gör att de kan hela människor, varför skulle det då finnas så 

många människor som går omkring och mår dåligt? 

Jag kan förstå att New Age rörelsen verkar tilldragande, för både män och 

kvinnor, på grund av att det finns många sökande människor som inte vet exakt vad det är 

man söker. Generellt sett så är kvinnor mer sökande än män så det kanske inte är så konstigt 

att de anses som överrepresenterade även inom New Age rörelsen.58

Eftersom New Age rörelsen har ett stort utbud och fritt tolkningsföreträde samt 

att man inte behöver ansluta sig till något medlemskap så kan den verka tilltalande och 

lättillgänglig för människor. Om man söker efter andlighet inom andra religioner så är det ofta 

ett helt färdigt paket som man får ha tilldelat sig och man har lite utrymme för tolkning och 

självutveckling eftersom man ska fokusera på andra ting. Om man är kristen eller muslim t.ex. 

bör man be, studera skrifter och vörda en högre uppsatt Gud och följa vissa förutbestämda 

regler men inom New Age rörelsen så fokuserar människan bara på sig själv och sitt eget 

välbefinnande och därför tror jag att rörelsen kan verka tilltalande för en del människor. 

   

 

4.4 Varför kopplas kvinnor samman som en dominerande grupp inom New 

Age rörelsen? 
 

Är kvinnor en dominerande grupp inom New Age rörelsen? 

 

Kvinnor anses enligt Liselotte Frisks undersökning, som jag tidigare nämnt, vara en 

dominerande grupp, 83 %, när hon har undersökt vilka och varför man besöker kurser som går 

under New Age kategorin. Om man tolkar hennes undersökning så är kvinnor mer sökande än 

män och mer benägna att prova flera kurser, inom New Age, och det kan vara en orsak till att 

kvinnor anses vara en dominerande grupp. Männen kanske provar någon kurs och inte anser 

att det motsvarar deras förväntningar och därför inte vill prova sig fram till någon annan kurs 

såsom kvinnorna verkar göra. En av de intervjuade terapeuterna Reikihealern Lisa påstår att 

männen vill ha snabba resultat och att de på förhand vill veta vad som ska hända under 

terapin. De ville ha garantierna innan de påbörjar terapin och resultatet kan ju skifta från 

person till person så några garantier kan därför inte ges. Kvinnorna var enligt Lisa mer villiga 

                                                 
58 Carlsson & Frisk (red) 2000: 59 
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att prova olika alternativ för att se vad och vilken terapi som passar dem bäst. Den andra 

terapeuten Anna svarade att kvinnor vill och kan oftare unna sig avkoppling i form av 

aromamassage och ser inte detta som någon terapi utan mer som en form av avkoppling. Det 

var en övervägande majoritet kvinnor som besökte de båda intervjuade terapeuterna. Jag kan 

väl tillstå att säga att enligt forskares undersökningar och min egen så är kvinnor den 

dominerande gruppen inom New Age. 

Terapeuterna poängterade att män kommer och besöker dem i allt större utsträckning än förr 

så det kanske håller på att ske en förändring där mer män kommer att bli representativa 

kunder. 

 

Varför anses kvinnor vara en dominerande och överrepresenterad grupp inom New 

Age? 

 

När jag frågade Liselotte Frisk, i vår mejlkontakt, varför hon anser att kvinnor är en 

dominerande grupp inom New Age så svarade hon: 

Kulturellt finns det drag som uppmuntras hos kvinnor 

som vi också finner i New Age, betoning t.ex. på intuition 

och känslor. Ett annat svar är att kvinnor länge 

diskriminerades av kyrkan (inte längre idag men det hänger 

kvar i kulturen på något sätt) och att det endast var genom 

religiositet utanför kyrkan som de kunde få något inflytande 

och komma till tals.59

 

Jag kan hålla med Frisks resonemang att kyrkan, förr i tiden i alla fall, förtryckte kvinnorna 

och detta gjorde att de bildade egna nätverk där de kunde komma till tals. Enligt 

religionssociologen Ole Riis så uppfostras flickor till att samtala mer om känslor och följa sin 

intuition mer än pojkar, så det finns kopplingar redan från att flickor är små att känna efter 

vad de känner och hur de uttrycker sig om känslor. De tillfrågande terapeuterna svarar dock 

att både män och kvinnor har lika stort behov av att prata av sig om det som tynger dem 

känslomässigt så männen kanske har blivit bättre på att prata om känslor de också. 

En annan religionssociolog Meredith B McGuire påstår att de vanliga 

”institutionaliserade” religionerna är och har varit mansdominerande och att detta kan vara en 

                                                 
59 Mejlintervju med Liselotte Frisk den 25 april 2008. 
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orsak till att kvinnor i större utsträckning söker sig till alternativa rörelser där de kan komma 

till tals. Jag kan förstå hennes resonemang eftersom jag tror att kvinnor genom tiderna har 

känt sig förtryckta, av den kristna kyrkan t.ex., men inom New Age rörelsen så får man göra 

och vara den man vill och göra det som man mår bra av. 

Inom de största världsreligionerna så finns de fler manliga förebilder än kvinnor, 

t.ex. Jesus, Buddha, Moses, Muhammed samt de hinduiska gudarna Shiva och Vishnu för att 

nämna några. Det kan vara svårt för kvinnor att identifiera sig med dessa förebilder och desto 

lättare för män. Det finns förstås även kvinnliga förebilder inom religionerna som Jungfru 

Maria, Heliga Birgitta och kvinnliga bodhisattva och Kali men de är inte lika framträdande 

och omtalande, i böcker och skrifter, som männen är. De får inte lika stor betydelse och 

utrymme som de flesta män inom världsreligionerna, enligt vad jag har erfarenheter av. New 

Age kan ses som en slags revolt gentemot det patriarkala samhället som har varit, och är det 

fortfarande i främst fattigare länder, den dominerande klassen och därför bildat ett mer 

kvinnligare nätverk som gynnar kvinnorna. 

New Age är en rörelse där man har eget tolkningsföreträde framför andra och att 

man sätter sig själv i fokus och gör det som man mår bra utav. Det kan vara en bidragande 

orsak till att kvinnor dras mer till New Age rörelsen därför att man kan identifiera sig med 

andra kvinnor. De flesta terapeuterna inom New Age rörelsen, vad jag erfar, är även kvinnor 

och det kan vara lättare för en kvinna att samtala med en annan kvinna som har egna 

erfarenheter och är insatt i rörelsen. 

De kvinnor som var överrepresenterade, enligt intervjuerna, var de i 

medelåldern och jag kan ha förståelse för det eftersom de flesta har barn som har flyttat 

hemifrån och man har en bättre ekonomi och därav kan man fokusera på sitt eget 

välbefinnande, istället för på barnens t.ex. Kurser inom New Age rörelsen kostar en hel del 

pengar och man kanske bör gå flera gånger för att det ska ge resultat och det kan vara en 

bidragande faktor till att de flesta är i medelåldern. Ungdomar har inte lika mycket pengar att 

spendera på sig själv och därför är dem inte den största kundkretsen heller. Om man är 

medlem i svenska kyrkan eller övriga religiösa församlingar och samfund, som finansieras av 

skattemedel, och besöker deras kurser och gudstjänster så är dessa oftast gratis om man 

jämför med kurser inom New Age som man får bekosta själv.60

                                                 
60 Frisk 1998: 167 
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Eftersom smörgåsbordet rymmer flera aktörer och producenter så är således 

utbudet stort och det finns alldeles säkert vissa kurser som är mer tilltalande för kvinnor än 

män. 

 

Sammanfattning 
 

Om New Age är en religion eller en livsåskådning eller en ”må-bra rörelse” får var och en 

bestämma. Eftersom jag själv eller andra forskare och författare inte kan definiera vad exakt 

New Age rörelsen är för något, utan man kan bara föra en diskussion om vad det kan vara, så 

vet jag inte om man ska kalla rörelsen för religiös eller inte. Det är bra att det finns alternativ 

till de övriga världsreligionerna, som oftast innefattar förutbestämda regler, och New Age 

verkar, i mina ögon i alla fall, vara en rörelse som man själv bestämmer reglerna till samt 

graden av andlighet. Människan är utrustad med förnuft och man kan själv bestämma vad man 

mår bra utav. 

New Age är den moderna tidens rörelse eftersom jag anser att vissa av 

världsreligionerna inte sammanfaller med dagens samhälle. Mycket av de regler och 

föreskrifter som finns inom de övriga världsreligionerna är nedskrivna för flera tusen år sedan 

och kan verka förlegade i dagens samhälle och hur vi lever i nutiden. Klimatet har förändrats 

drastiskt de senaste hundra åren där kvinnorna har fått en mer jämställd position i samhället 

och får vara med och påverka och bestämma mer än förr. 

 Intrycket jag hade innan uppsatsen att kvinnor var mer representativa inom 

rörelsen har jag bevisat genom intervjuer och forskning som jag läst och tesen stämde, det var 

flertalet kvinnor representerade som utövare inom New Age. Jag blev förundrad att kvinnor 

var en så pass dominerande grupp men intervjuerna med de två terapeuterna säger mig att 

männen kommer att växa sig allt starkare inom rörelsen och blir fler till antalet. 

 Kvinnor anses vara mer sökande och mottagliga för andlighet vare sig det är frågan om något 

nyskapande eller nytänkande eller en redan befintlig religion. 

 

 Jag har valt att avgränsa mig till de frågeställningar som jag ställde i början av uppsatsen för 

att göra en sammanfattning och skrivit dem i punkt form. 

 

• Vad är det som gör att kvinnor är överrespresenterade i denna nya rörelse och 

är det så i verkligheten? 

 32



Det finns en del förklaringar till varför kvinnor anses vara överrepresenterade inom New Age 

rörelsen. Det kan vara så att redan från tidig ålder är flickor övade i att samtala om känslor 

och följa sin intuition och på så sätt kan de vara mer öppensinnade för nya andliga rörelser 

som New Age. Kvinnor har förr tillbaka i tiden blivit förtryckta av kyrkan och skapade en 

kvinnlig revolt som gjorde att kvinnorna kom allt mer till tals. 

I mina intervjuer kom det fram att kvinnor var den dominerade kundkretsen precis som 

Liselotte Frisks rapport hävdar. Kvinnor är mer benägna att söka efter andlighet och prova 

nya metoder som alternativ när man vill må bättre i både kropp och själ. 

 

• Vad betraktas som New Age eller ny andlig rörelse? 

Det finns ingen gemensam definition vad exakt New Age är för något utan mer indicier från 

olika författare och forskare. Det kan vara en idéströmning med nya terapier, ett nätverk, 

väntan på en ny tidsålder som ska skänka människan frid och harmoni eller en samlad 

beteckning för religion –psykologi -medicin och vetenskap. 

Det finns inte någon gemensam organisation som styr utan det är flera nätverk. 

Inom New Age så har man inte som i andra religioner en gemensam skapelseberättelse, någon 

Gud som man tillber, trosbekännelse eller ledare och skrifter. 

Det som genomsyrar hela rörelsen är att människan ska utveckla sig själv och ta 

vara på sin hälsa och naturen eftersom de anser att människan är en del av helheten och varje 

människa är unik. New Age är en post- modern rörelse som har stor tillförlitlighet till 

vetenskapen. 

 

• Vilka får kalla sig terapeuter inom New Age, kan vem som helst bli terapeut 

eller krävs det någon speciell ”gåva”? 

De flesta kan gå en utbildning och bli terapeut och man kan således bli diplomerad och 

licensierad och kan driva en egen rörelse där man specialiserar sig på någon form av terapi. 

Det kan innefatta Reikihealing, aromamassage, yoga, astrologi eller kanalisering för att 

nämna några. 

En terapeut behöver inte ha någon speciell gåva utan ett intresse för människor och deras 

välmående är en bra förutsättning. 

 

• Vad har New Age rörelsen influerats av till vad den är idag? 

New Age är en synkretism det vill säga en blandning av många religioner. De har influerats 

av framförallt det österländska synsättet och deras trosföreställningar. Hinduismen och 
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buddhismen har influerat med att de har lärt oss olika tekniker som meditation och yoga för 

att hitta sitt ”egna jag” och tillföra energi till kroppen. Om man inte kan hitta sin egen energi 

finns det utbildade terapeuter som kan hjälpa människan att finna vägen till den. 

 Vetenskapen har även varit en bidragande faktor för New Age utövare eftersom 

de har stort förtroende till vetenskapsmän och deras teorier. New Age rörelsen har lånat vissa 

ord som t.ex. energi och kraft, härstammat från fysiker, för att bevis fenomen som inträffar 

runt omkring oss utan att vi människor kan styra över dem. Dessa energier har alltid funnits 

där och är en del av helheten precis som vi människor är. 
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Abstract

Denna uppsats handlar om sambandet mellan kvinnor och New Age rörelsen och om kvinnor är överrepresenterade i denna rörelse. Till denna studie har jag studerat litteratur angående livsåskådning både historiska och nutida, samt gjort två intervjuer med en Reikihealer och en aromamassageterapeut i Gävle för att ta reda på ifall kvinnor är överrepresenterade kunder hos dem och vad det kan bero på, i så fall.


New Age rörelsen är en synkretism, det vill säga en blandning av många religioner, så det finns historia kring dessa likväl som de vetenskapliga influenserna som rörelsen kan ha.


Definitionen av vad New Age kan vara för den som utövar samt vad forskare tycker belyses även i uppsatsen som en diskussion, eftersom definitionen är svår att avgöra.


Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att ta reda på om kvinnor är en dominerande grupp inom New Age rörelsen och varför det kan vara så.


Nyckelord: New Age, livsåskådning, självutveckling, reikihealing och aromaterapi.
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1. Inledning

I dagens samhälle så översvämmas vi människor av utbud och intryck av olika slag och däribland även från de nyandliga rörelserna som existerar idag. De nya andliga rörelserna, som även kan gå under namnet New Age, har fått stor genomslagskraft då människor idag mår allt sämre psykiskt och fysiskt och därför söker sig till andra alternativ än de medicinska. De nya andliga rörelserna kan erbjuda olika former av terapier som passar var och en och man väljer fritt från det så kallade smörgåsbordet som New Age rörelsen erbjuder. Det betyder att man väljer och plockar det som man finner tilltalande och därför så finns det ett stort utbud inom New Age rörelsen att välja bland.


Människor vill även sätta sig själva i fokus och utveckla sin egen andlighet och sitt ”egna jag”. Självutvecklig är ledorden inom New Age rörelsen och detta är den röda tråden inom rörelsen att man ser möjligheter till personlig utveckling.

Den nya andliga rörelsen och dess utbud är lätta att finna i både dagstidningar, reklam samt på Internet. Det stora utbudet kan bland annat handla om t.ex. healing, astrologi, massage, yoga, UFO samt kanalisering. Den nya andliga rörelsen är således stor och varierande men det finns även de inom New Age rörelsen som är oseriösa och inte är licensierade eller certifierade, därför kan det finns en viss tveksamhet gentemot rörelsen.


 Jag har valt att skriva min uppsats om ämnet New Age, delvis för att jag känner en fascination till det, och varför kvinnor, i synnerhet, är överrepresenterade i denna nya rörelse. I de flesta böcker jag har läst, både svenska och utländska skrifter, så påstås det att kvinnor dras mer till New Age rörelsen men är det så idag?


Jag vill ta reda på om kvinnor i verkligheten är överrepresenterade och varför i så fall det är så.

1.1 Syfte och frågeställningar


Mitt huvudsakliga syfte är att finna sambanden mellan kvinnor och New Age rörelsen och varför dessa två ofta kopplas samman. Varför dras kvinnor mer till New Age än män och är kvinnor mer mottaglig för andlighet? Jag ska göra en jämförelse mellan två olika terapier, som finns i Gävle, Reikihealing och aromamassage, som ingår under termen för New Age eller nyandliga rörelser för att ta reda på om kvinnor verkligen är överrepresenterade kunder. Jag har valt dessa terapier därför att det finns ett stort utbud av Reikihealingterapeuter i Gävle samt att aromaterapi inte allt för ofta förknippas med New Age men denna terapi går under beteckningen för vad som betraktas som New Age.

Mina frågeställningar är:


· Vad är det som gör att kvinnor är överrepresenterade i denna nya rörelse och är det så i verkligheten?


· Vad betraktas som New Age eller ny andlig rörelse?


· Vilka får kalla sig terapeuter inom New Age, kan vem som helst bli terapeut eller krävs det någon speciell ”gåva”?

· Vad har New Age rörelsen influerats av till vad den är idag?


1.2 Metod och material


Jag har delvis använt mig av välkända och renommerade författare och forskare, både svenska och utländska, får att insamla material. Jag har även haft en mejlkontakt med Liselotte Frisk, professor vid Dalarnas Högskola, och jag kommer att använda mig av hennes synpunkter i analys/diskussionsdelen.

Internet har använts till viss del i fråga om information angående aromamassageterapi och Reikihealing samt att en del medicinska skrifter har använts för att få den vetenskapliga aspekten.


Jag har dessutom intervjuat två olika terapeuter, som arbetar med aromamassage och Reikihealing, efter överenskommelse via personlig kontakt.


Den metod jag har använt mig av är den kvalitativa det vill säga att jag har samlat in data som kan ge en grov och generell skattning istället för precisa värden såsom kvantitativa.
 När jag har intervjuat så har jag haft en närhet till de tilltalade och på så sätt fått en djupare förståelse för deras arbete.

Man kan också säga att jag har använt mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt.


Termen hermeneutik sägs härstamma från den grekiska mytologin och en Gud som hette Hermes som betyder Guds sändebud.
 Det kan betyda t.ex. att tolka, förklara samt att förtydliga. Det finns teoretiska förklaringar vad hermeneutik kan vara och dessa är:


· Förståelse av mening sker alltid i ett sammanhang eller i en kontext.

· I varje tolkning eller förståelse är delar beroende av helheten och vice versa. /…/

· Varje förståelse förutsätter eller bygger på en bestämd förförståelse. /…/

· Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar.

Hermeneutik kan också betyda att man tolkar ett budskap och gör det begripligt för andra. Då jag har intervjuat de båda terapeuterna så har jag alltså tolkat vad de har sagt och sedan gjort det begripligt för andra och förklarat vad de menar och därigenom skapat en helhet.


Målet för humanvetenskaperna och hermeneutiska forskning är


att förstå handlingar och företeelser sedda var för sig som helheter


och i relation till allt som är känt omkring de, för att man genom denna

kunskap skall få bättre möjligheter att förstå och förhålla sig till andra


människor och företeelser i deras unika sammanhang.


1.3 Disposition


Jag har efter inledning med syfte och metod sedan beskrivit bakgrunden som består av historien och rötterna till dagens New Age. Finns det befintliga religioner som har varit mer inspirerande än andra?


Det finns viktiga personer som har anknytning till New Age och de nya andliga rörelserna och en av dessa Madame Helena Petrovna Blavatsky ska jag presentera närmare för att ge läsaren en bättre insyn i dagens New Age tänkande och hur hon kan har varit en inspirationskälla.

I bakgrundsdelen har jag även beskrivit vad författare och forskare definierar vad termen New Age kan vara för något. För att ge en bättre förståelse till undersökningen och resultatet har jag dessutom beskrivit vad Reikihealing och aromamassageterapi är för något och hur dessa används.

I den tredje delen, undersökningen och resultatet, har jag gjort intervjuer med en reikihealer och en aromamassageterapeut i Gävle för att ta reda på vad de gör, rent konkret, och vad de olika terapierna står för samt om det är fler kvinnor än män som besöker dem.


Sist i uppsatsen har jag gjort en analys/diskussion samt en avslutande sammanfattning.

2. Bakgrund


2.1 Historia och rötter till dagens New Age och andliga rörelser

De flesta tror att New Age är någon ny företeelse och ett nytt sätt att se på andlighet men New Age rörelsen har influerats av tusenåriga religioner, kulturer och seder.

New Age är en blandning av många religioner, en synkretism, och har inspirerats av de olika religionernas tankar och tekniker, som används för att uppnå en befrielse från något, från olika epoker och kulturer.
 De österländska religionerna och kulturerna har varit en viktig inspirationskälla för dagens New Age rörelse. Hinduismen och Buddhismen har många av sina grundtankar invävda i New Age rörelsen som man har omtolkat och förenklat.

Tron på reinkarnation, återfödelse, är ett centralt begrepp inom New Age och detta kommer från de österländska traditionerna. Ord som man använder inom New Age t.ex. karma, chakra, healing och yoga härstammar från de österländska religionerna och deras grundtankar och trosföreställningar. Hinduerna tror på att allt är gudomligt och att vi människor bör vara rädda om allt levande på jorden, precis samma tankar återspeglas även inom New Age. De buddhistiska tankarna på att nå den enskilda människan snarare än större grupper
 är något som är vanligt förekommande inom New Age. Inom New Age så vill man få människan att hitta sitt ”egna jag” och fokusera på sitt eget välbefinnande.

Historiker hävdar att även forntidens Egypten, Kina, och infödda indianer i Amerika har influerat dagens New Age tänkande.

Ur västerländsk synvinkel så har vi en större respekt för naturvetenskapen än det religiösa trosföreställningarna och inom New Age så har de knutit samman budskapet, som de vill förmedla, med naturvetenskap. För flera hundra år sedan så hade den kristna kyrkan, i Europa, monopol på hur människor skulle tycka och tänka och vetenskapen var inte något att förlita sig på. Om man avvek från den kristna tron och inte förlitade sig helt till de bibliska skrifterna och det som prästerna predikade om så kunde det leda till att man fick dödsstraff.
 På 1500-1600-talet så skedde en förändring och vetenskapen, såsom astronomi, anatomi och fysik, fick ett större inflytande på människan och kyrkan var inte det enda som kunde ge svar på livets gåtor.

I västvärlden så lever vi i ett post-modernt samhälle där vi har fått en allt större tro och tillit till vetenskapen under 1900-talet och New Age rörelsen har en positiv syn på vetenskapen.
 Vetenskapen har en stark förankring hos de främsta New Age förespråkarna där man sätter tillit till framförallt fysiken. De fysiska teorierna såsom t.ex. relativitetsteorin och kvantfysik är några delar som New Age förespråkare stödjer som sin trosföreställning angående det påstådda energi flödet som cirkulerar och existerar i världen. New Age anhängare tror att allting består till grund och botten av materia som finns runt omkring oss. Denna materia kopplar de samman med vetenskapens teorier att människor är en del av helheten, som New Age anhängare har som en trosföreställning, och gör detta befogat på grund av att vetenskapsmän har hävdat att beståndsdelar runt omkring oss är till största del ett tomrum.
 Detta tomrum hävdar New Age anhängare består av energier, vibrationer och dimensioner en terminologi som de har lånat av fysiker för att hävda att det finns energier runt oss som vi inte kan se, röra och råda över.


Ur en vetenskaplig synvinkel så framhäver vetenskapsmän att New Age anhängare har gjort det verkligt genom att de har anammat terminologi och teorier till New Age anhängarnas fördel för att bevisa att vetenskapen stödjer deras trosföreställningar om bland annat energier. New Age anhängare har bland annat påstått att universum består av energi, därför att Einstein bevisade att materia och energi är samma sak.
 Det går naturligtvis inte att bevisa detta men New Age förespråkare hävdar att vetenskapen styrker deras trosföreställningar om ett holistiskt tänkande därför att världen runt omkring oss består att oanade energier som vissa kan ta del av och ge till andra.

Varje tidsepok har sina egna ord och metaforer som New Age anhängare har tagit till sig och gjort till en vedertagen verklighet som t.ex. universell och kosmisk energi eller kraft och ljuset.
 Ljuset kan ses som en bild av det gudomliga medan universell energi kan uppfattas av New Age anhängare som en metafor för en opersonlig gudomlig kraft som finns i det skapade, alltså vad som religionshistoriskt kallas en immanent gudsbild.


Det finns även dem inom New Age som inte har allt för stor tillit till vetenskapen och har kritiserat den. De vetenskapliga teorierna ska man kunna pröva och bevisa och de flesta teorier är diffusa, för gemene man att förstå, i framförallt fysisk där det blir svårt att bevisa energi och kraft ur en New Age anhängares synvinkel. Vissa fenomen som har inträffat genom tiderna som inte kan styrkas av vetenskapen och dess teorier har fått stark kritik, från de inom New Age som inte har en stark tillit till vetenskapen, för att det inte går att bevisa vad och hur fenomen har inträffat. Bermuda triangeln och slagrutan är två exempel där naturvetenskapen inte kunnat fastställa hur dessa fenomen har kunnat inträffa.
 Likaså telepati och klärvoajanta människor som kan tala med ”andevärlden” går inte att bevisa och ställa upp en hypotes för att pröva huruvida det stämmer eller inte, det som man bör kunna göra inom vetenskapen för att det ska betraktas som vetenskap.

Det är på 1960-70 talet som New Age blev känt för gemene man och som rörelsen växte sig allt starkare. I USA så ändrades immigrationslagen och fler människor fick tillträde till landet och många andliga ledare, från de österländska regionerna, immigrerade till USA och på så sätt spreds lärorna.
 På 1960-talet så gjorde ungdomarna revolt, antingen politiskt eller för att finna det andliga, runt om i världen men främst i Europa och USA. Intresset för andlighet blev allt starkare och man blev inspirerad av det österländska synsättet och anammade det genom att lära sig yoga och meditation bland annat.

På 1970-talet så började man skriva böcker och hålla föredrag om den nya tidsåldern och andlighet och man bildade nätverk. Flera såg på New Age rörelsen som en samhällsutopi
 där utövarna blev sedda som en motståndsrörelse till det politiska samhället som de inte sympatiserade med. New Age rörelsen hade visioner att man skulle leva i harmoni med naturen och hälsan skulle sättas i fokus och vörda den med respekt.
Med tiden så förändrades rörelsen och man individualiserade den och satte fokus på den enskilda människans välbefinnande.

New Age är drömmen om en ny tid, Vattumannens tidsålder, man kan säga att människan kan bryta med gamla vanor och mönster för någonting bättre och meningsfullt. Vissa hävdar att Vattumannens tidsålder kommer att ske när tillräckligt många människor öppnar sitt inre och anammar New Age rörelsens tankar och livsstil och då kommer människan att leva ett harmoniskt liv tillsammans.


2.2 Helena Petrovna Blavatsky – grundaren av Teosofin

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), kommer att benämna henne HPB hädanefter, var en av grundarna till teosofin och en stor förespråkare till dagens New Age rörelse. Hon föddes i en adelsfamilj i Ukraina och kom i tidig kontakt med olika kulturer och språk. HPB kom i tidig ungdom även i kontakt med seanser och medier samt mystiska ordenssällskap.


HPB gifte sig i unga år men tröttnade ganska snart på detta liv och begav sig ut i världen för att leva ett vagabond liv. Under nio år av hennes liv som vagabond så hävdar hon själv att hon bland annat har besökt Tibet och fått lära sig allt av deras andliga mästare, men detta har inte gått att bevisa.
 Hon var verksam som ett spirituellt medium i Kairo på 1870-talet och påstod sig ha krafter att förmedla budskap från andra sidan samt åkalla fram andar från olika andliga berömdheter. Hon blev en legend med tiden och vissa påstår att hon själv var med och spridde rykten om sig själv, för att verka speciell, och hon drogs alltmer bort från sin familj och vänner.

HPB flyttade sedermera till USA, på 1870-talet, och träffade en pensionerad militär med liknande intresse för ockultism och spiritualism, Henry Olcott (1832-1907). De två bildade tillsammans en organisation, The Theosophical Society, Teosofiska Samfundet. Det huvudsakliga syftet med samfundet var att utforska den urgamla visdomen, källan till all religion.
 Teosoferna tror på att allt liv vare sig man är människa eller djur och att naturen är en enhet, alla har ett gemensamt ursprung. Eftersom människan är en del av helheten så har man alla universums alla egenskaper inom sig men man ska inte sträva efter att öva upp olika förmågor utan de kommer till människan själv tids nog. Enligt teosoferna så har varje människa en gnista ifrån det gudomliga och att människan, som är unik, är den enda levande varelsen som har ett jagmedvetande.


Kort tid efter bildandet av samfundet så skrev HPB ett antal böcker som kan ses som grunden för teosofin, Isis Unveiled och The Secret Doctrine. Dessa böcker hävdar HPB är dikterad av ”Mästarna” det vill säga personer med andlig bakgrund. Hon ska enligt henne själv ha mottagit hemliga brev från ”Mästarna” (= som finns i kärnan till alla religioner och utgör en hemlig lära som har bevarats av andligt högtstående varelser)
 men det finns avhoppare som påstår att det i själva verket är HPB som har skrivit dessa brev själv och inte några andliga förespråkare.


Samfundet var inspirerat av de hinduiska och buddhistiska lärorna och därför flyttade Blavatsky och Olcott till Indien och öppnade ett centrum för deras samfund där. Allt eftersom kritiken om huruvida HPB kunde få hemliga meddelanden från ”Mästarna” och andra ”fenomen”, som hon kunde frambringa, växte så försvagades tilliten till samfundet och HPB reste därför till Europa och England för att aldrig mer återvända till Indien. Hungern efter ockultism och spiritualism i bland annat Europa gjorde att teosofin överlevde anklagelserna och HPB levde och verkade den sista tiden i London.

Vad har teosofin och New Age för gemensamma drag?


· ”Gud” är en beteckning av en opersonlig skapande kraft som är evig.

· Allt liv, människan, djur och natur, i grunden har en enhet.

· Tron på reinkarnation.

· En ny tidsålder av större andlig upplysning väntar.

· Influerad av de österländska lärorna och göra nya varianter och tekniker av dem.

· Samma termer såsom: chakra, karma, aura och det högre jaget.

2.3 Definitionen av New Age


Det finns ingen direkt förklaring vad exakt New Age är för något så det kan vara svårt att karaktärisera vad det är rent specifikt. New Age har sitt ursprung i och med att människan hade förväntningar på en ny tidsålder som skulle karaktärisera frid och harmoni.


Det samlade begreppet för New Age kan innefatta många företeelser såsom t.ex. religion, psykologi, medicin och naturvetenskap.

Det kan även beskrivas som att det är en idéströmning som har religiösa övertoner samt ett speciellt nätverk med personer som är intresserade rent andligt. Personer kan använda sig av olika tekniker, inom yoga och meditation t.ex., som man övar upp för sin egen utveckling och att hitta sitt ”egna jag”.


Inom New Age rörelsen finns det inga uttalande ledare som har bestämt New Age anhängarnas regler och vad de ska tro på. Inom de övriga världsreligionerna så finns det ofta uttalade ledare som är ansvariga för gruppen i form av Imamer, präster eller munkar t.ex. som anhängarna ser upp till och respekterar. Det finns inte heller någon gemensam organisation, som varje New Age anhängare måste vara ansluten till, utan den är individualiserad eftersom man anser att varje människa är unik. Den röda tråden inom New Age är just personlig utveckling och att fokusera på det ”egna jaget”. Man väljer således själv utifrån det såkallade smörgåsbordet och anpassar utbuden efter sina egna behov.


Det finns de inom New Age rörelsen som anser att kyrkan och vetenskapen har förtryckt den andliga energin som gör att människan kan nå ett högre kosmiskt medvetande.


Det finns vissa punkter som man kan sammanfatta som gäller de flesta inom New Age rörelsen, beträffande vad New Age är och vad de ”tror” på


· Allt liv - all existens - är en manifestation av Anden, det ovetbara och det yttersta kosmiska Medvetande som är känt under olika namn i olika kulturer.

· Syftet med den mänskliga existensen är att föra in vishet, kärlek eller upplysning i världen och att manifestera detta.

· Det inre och högre Självet är oändligt och dras mot Anden.

· Andliga ledare är sådana själar som är frigjorda från behovet att inkarneras och som uttrycker obetingad kärlek, vishet och upplysning. En del av dessa är välkända och har inspirerat världsreligionerna, en del andra är okända och arbetar i den osynliga världen.

· Även om vi påverkas av den kosmiska kraften så är vi ansvariga för våra liv.

· Det finns ingen uttalad Gud utan människan står i centrum.

2.4 Reikihealing


Reikihealing är en tusentals år gammal healing form, enligt Reikiförbundet i Sverige, som återupptäcktes i Japan av en man vid namn Mikao Usui. Reikiutövare påstår att Reiki kraften alltid har funnits i Kosmos men Mikao Usui anses vara den som återinfört denna metod och energi till människorna. Han ska även ha utbildat sig inom områdena medicin, psykologi, religion och spådom. Enligt andra författare så skapades denna metod av Usui som var präst och munk inom den kristna japanska kyrkan och de påstår att den inte är en uråldrig metod.
 Reikihealing har vissa gemensamma drag som är vanligt förekommande inom de nya japanska religiösa rörelserna. Man kan nämna t.ex. att de tror att budskap och metoden de använder sig av har tillkommit genom uppenbarelser från påstådda högre makter.
 Det råder alltså delade meningar om hur denna healingmetod har uppkommit, beroende på vem man frågar.

Namnet Reiki betyder på japanska Rei-universell vilket även kan betraktas som en högre visdom eller den dolda styrkan och Ki- livsenergi nämligen den som strömmar genom allt det som lever som t.ex. människor och djur samt växter.
 De som ägnar sig åt Reikihealing påstår att allt levande är beroende av livsenergi och den kraft som den medför.

Hur blir man Reikihealer?


Alla människor kan lära sig Reikihealing. Man kan gå kurser, i tre olika steg, och få Reiki energi från en utbildad person, Grand Master, som för över energin livskraften till en ”elev”. Inom Reikihealing så tror man på att den helande kraften utgår från händerna och därför så använder sig en Reikihealer av handpåläggningsmetoden.
 Den här proceduren kallas för en initiering och man kanaliserar över lärarens Reiki till eleven och på så vis får man kontakt med Reiki källan. Kanaliseringen innebär att eleven öppnar upp sina chakran, hand -hjärta och kron, för att höja sin energinivå. En del elever kan uppleva någonting andligt och kraftfullt när man har blivit initierad. Har man en gång fått en initiering så kommer man alltid att ha healing förmågan. Ganska många nöjer sig med att hela sig själv, som man kan göra, medan vissa utbildar sig vidare. Det finns tre olika nivåer inom Reikihealing och på så sätt sprids energin och den universella livskraften.


I jämförelse med andra healing metoder så behövs det inte lika mycket utbildning och man behöver inte öva upp någon speciell träning eller meditationsteknik för att utöva Reikihealing.

Hur fungerar Reikihealing och vilken funktion har den?


Reikihealing är en handpåläggningsmetod där healern lägger sina händer på en annan människa och för över sin energi till denne, healern fungerar som en slags kanal för den universella energin. I varje människa så finns det energicentrum som kallas chakra och dessa kan bli blockerade av olika anledningar såsom stress, negativa tankar och fysiska och psykiska sjukdomar. Med hjälp av en Reikihealer så kan denne låta sin livsenergi flöda in i den ”sjukes” kropp, mottagaren, och bota dessa blockeringar. Det underlättar om den ”sjuke” har en positiv inställning till Reikihealing för snabbare återhämtning då den universella kraften kan arbeta mer effektivt. En Reikihealer som ger energi får också energi tillbaka från den som är mottagare så Reikihealern ”slösar” inte på sin egen energi.



Reikihealing sägs fungera på dem som bär på någon slags sjukdom både fysisk eller psykisk. En healer kan ge en annan bild av orsakerna till sjukdomar och bota dessa. En Reikihealer får inte använda sin terapi för att bota allvarliga sjukdomar eftersom det anses att Reikihealing är en alternativ metod i Sverige och inte en erkänd metod rent medicinskt.
 Mottagaren kan ha ont rent fysiskt i ett knä men man helar ändå hela kroppen för att luckra upp de olika chakra systemen så att man lättare kan botas. Detta kan medföra att mottagaren blir helad men även får en annan livssyn och kanske förändrar andra saker i livet och ändrar sin livssituation.
 Healern är den som får igång energierna och sedan bör mottagaren själv hitta sin egen väg till tillfrisknande. Mottagaren kan inte rent medicinskt bli botad från en allvarlig fysisk sjukdom, angående Reiki, men man kan bli helad och känna en form av välbefinnande. Reikihealing sägs bidra till att mottagaren får olika åkommor såsom t.ex. hudproblem, sår, huvudvärk, fibromyalgi och migrän att läka.


En Reikihealer arbetar på ett holistiskt sätt det vill säga att man helar hela människan. Reiki är förmåga att kunna styra denna energi, så att hela människan upplever harmoni kroppsligt, själsligt och andligt.


Reikihealing kom till Sverige på 1980-talet och den har ett förbund som diplomerade Reikihealer utövare kan bli medlemmar i.

2.5 Aromaterapi

Aromaterapi har sin bakgrund långt tillbaka i tiden ända från forntidens Egypten och Kina där den tjänades som ett medicinskt syfte. Karen Lee Fontaine, professor vid Purdue University Indiana USA, påstår att de flesta äldre kulturerna har använt sig av aromaterapi formen för att bibehålla sin hälsa. Bland annat säger hon att forntidens egyptier använde sig av oljor dagligen för att skydda huden från det hårda klimatet som rådde på den tiden. I de äldre kulturerna så utvann man oljor som användes i ritualer och ceremonier för att nå en högre spiritualitet.
 Oljorna skulle även skydda och rena områden från elaka demoner.

 Inom aromaterapin så använder man sig av eteriska oljor som utvinns från naturen i form av växter, rötter, blommor och örter. Enligt Olav Hammer
, På spaning efter helheten, så påstår han bland annat att aromaterapi formen antog New Age rörelsens filosofi och det nyreligiösa språket för att hävda att de eteriska oljorna kunde förenas med helheten på grund av att växterna, som används till att framställa de eteriska oljorna, hade ett själsliv. Dessa oljor kan användas för att behandla människor som lider av fysisk eller psykisk obalans i kroppen, enligt en vanlig föreställning som aromaterapeuter har. Karen Lee Fontaine påstår även att i Bibeln så finns det referenser till oljor som kunde bota såsom t.ex. kanel och myrra.

Korsfarare förde med sig aromaterapi metoden till Europa och den blev populär på medeltiden både som medicin och parfym.
 Arbetet utfördes oftast av präster och det hade en mycket hög status, enligt vad som påstås av utövare inom förbundet Ajkon.
 Terapin blev populär i Sverige på 1980-talet och har stadigt ökat i antal terapeuter och kunder. I Europa och USA så är aromaterapi den snabbast växande alternativa terapiformen och i USA så omsätter aromaterapi verksamheten 300 miljoner dollar per år (år 2005).


De eteriska oljorna sägs ha en lindrande effekt som kan bota lindrigare krämpor, behandla fysisk och mental obalans och motverka stress. Aromaterpi kan behandlas på flera olika sätt med hjälp av de eteriska oljorna som t.ex. genom inandning, bad och massage. Inom aromaterapi så är lukten en viktig del av själva helandet. De lukter man känner kan ”trigga” igång en process inom en själv och därav hjälpa påskyndandet av läkningen. En frisk människa kan känna lukten av inte mindre än 10 000 stycken olika dofter.


 För att bli aromaterapeut så krävs det särskild utbildning av de eteriska oljorna och hur dessa fungerar. Alla oljor har olika funktion beroende på vad man vill behandla. Man kan även behandla sig själv genom att bada eller massera in de eteriska oljorna för att uppfylla den effekt man vill ha.

Jag har även valt att beskriva metoden angående aromamassage, eftersom jag har intervjuat en aromamassageterapeut.


Hur går en aromamassage till?


· Först förs ett samtal med kunden och terapeuten där kunden beskriver sitt ”problem” eller vilket syfte som kunden är där för.

·  Därefter så blandar terapeuten ihop de eteriska oljorna, efter kundens behov, som kan bota eller lindra. Varje människa kan ha olika oljor beroende på vilket syfte man besöker en terapeut för. Oljorna kan hjälpa om man vill ha en avslappnande eller uppåtpiggande effekt eller om man t.ex. har hudbesvär.


· Sedan får kunden en lätt massage, som går in på kroppens djup, med de eteriska oljorna på kroppen. Man kan även ha en aromalampa tillhands i rummet för bättre effekt.

Det bästa resultatet får man om man först besöker en aromamassageterapeut och får massage och sedan följer upp behandlingen själv, enligt vad terapeuter inom aromaterapi påstår. För att få bästa effekt så kan man använda en aromalampa i hemmet eller andas in oljor vid bad samt att man kan smörja in de eteriska oljorna på kroppen. På så sätt fungerar självhjälpen och det påstås, av terapeuterna själva, att det är nödvändigt att göra detta kontinuerligt för att terapin ska ge effekt.

Det påstås, av både utövare samt kunder, att aromaterapi kan bota eller lindra åkommor som t.ex. huvudvärk, oro, stress, samt hud problem. Inom aromaterapin så arbetar man på ett holistiskt vis det vill säga att man behandlar hela människan både fysiskt och mentalt och inte bara en viss kroppsdel.

Det holistiska tänkandet kommer till uttryck på olika sätt


och på olika plan. I ett mindre perspektiv tänker man sig

ofta kropp och själ hör ihop, och att människans tankar


och känslor kan påverka hennes fysiska hälsotillstånd.


Det krävs att man är utbildad inom aromaterapi för att kalla sig licensierad och diplomerad terapeut. De flesta går en utbildning på minst ett år och ibland kräver dessutom medicinska kunskaper motsvarande undersköterskenivå i de flesta förbund.


3. Undersökning och Resultat

Undersökningen är baserad på två intervjuer med terapeuter som arbetar och har sin verksamhet i Gävle. Jag ville ta reda på sambandet mellan New Age och kvinnor och varför de ofta kopplas samman i jämförelse med män.

3.1 Bakgrunds fakta av de två terapeuter som har intervjuats

Jag besökte två terapeuter i Gävle och gjorde varsin intervju med dessa för att ta reda på om de anser sig själva som New Age utövare samt om kvinnor är överrepresenterade som kunder på deras respektive område.

Jag ringde och bokade in möten och jag hade även läst om deras respektive terapi innan mötet. Under intervjuerna så har jag antecknat samtidigt som jag har ställt frågor och lyssnat till deras svar.

Jag kommer att kalla Reikihealern för Lisa och aromamassören för Anna bara för att inte avslöja deras riktiga namn. Jag informerade innan mötet att jag kommer att ”döpa om dem” samt att inte nämna deras företagsnamn.

Lisa är Reiki Grand Master vilket betyder att hon har utbildat sig i alla tre stegen, som man måste om man ska undervisa andra, inom Reikihealing och har rätten att undervisa nybörjare inom Reikihealing. Hon har arbetat med sin verksamhet sedan 1996 och har även massör och stressterapeutisk utbildning men utövar mestadels Reikihealing. Innan hon startade sin rörelse så arbetade hon bland annat som undersköterska samt med barnomsorg och på sjukhusets psykiatriska mottagning och har därav en gedigen bakgrund att arbeta med människor.

Anna har haft sin verksamhet i cirka ett år och är licensierad aromamassör och spa-terapeut. Hon har genomgått en ettårig utbildning där hon har lärt sig allt om de eteriska oljorna som man använder vid utövandet av aromamassage. Hon har även utbildats angående massagetekniker och hur musklerna är uppbyggda. Innan hon startade sin verksamhet så har hon arbetat inom vården samt på Ericsson men hade en vilja att hjälpa andra människor som lider av stressrelaterade sjukdomar som kan leda till allvarliga depressioner. Anna ville arbeta med människor och ge dem bekräftelse och fann detta som ett utomordentligt bra tillfälle att starta egen firma. Hon poängterar att man måste få kundens förtroende och att de känner tillit för henne samt att personkemin bör stämma för att det ska fungera. Eftersom hon har tystnadsplikt så anser hon att kunden måste känna sig bekväm i situationen och att de kan lita på henne.

Jag har valt att göra en diskussion efter varje fråga, istället för i analys och diskussion delen, för att underlätta för läsaren.

3.2 Intervjuer med diskussion

Fråga 1.


Om Du får berätta med egna ord, vad är Reikihealing/aromamassage, hur skulle Du beskriva din verksamhet?


Lisa- Reikihealing kan ses som en påfyllning och balansering av energier som vi alla bär inom oss. Det fungerar både fysiskt, psykiskt och mentalt ett holistiskt (att hela människan och inte bara en viss del av kroppen) tänkande. Man kan se det som en extra resurs för hela kroppen.


Anna- Aromamassage är en avkopplande mjukmassage där man använder sig av eteriska oljor. Dessa oljor är gjorda helt naturligt av frukt, bär och blad allt de som naturen har att erbjuda. Man för ett samtal innan massagen och blandar till en olja som passar kunden. Detta är en holistisk terapi där man arbetar med hela människan både mentalt och fysiskt.

Anna poängterar även att det är ett sätt att ”stanna upp i vardagen” och ska ses som en förebyggande investering för sig själv.

Diskussion: Båda terapeuterna anser att de utövar sin terapi på ett holistiskt sätt där de helar hela människan. Enligt Olav Hammers bok På spaning efter helheten så beskrivs ett holistiskt tänkande som att helheten består av kropp och själ där varje organ i kroppen och kosmos blir ett tillsammans.



I ett mindre perspektiv kan man se det som att kropp och själ hör ihop och att människans tankar och känslor kan påverka hur man mår fysiskt.


Lisa anser att Reikihealing är en påfyllning av energier och man kan väl säga att Anna även fyller på med energi till kroppen med hjälp av de eteriska oljorna.

Fråga 2.


Skulle Du påstå att din terapi är New Age eller har någon form av andlig koppling?


Lisa- Nej, det finns inga religiösa aspekter. Jag är mer som en livscoach och varje enskild människa ansvarar för sin egen tro.


Anna- Nej, eftersom jag inte vet vad New Age rörelsen står för. Det finns så många oseriösa och det finns så mycket utbud inom New Age men jag anser mig inte tillhöra New Age rörelsen.


Diskussion: Ingen av terapeuterna ville kalla sig för New Age utövare eftersom de inte vet exakt vad det står för. Själva definitionen av vad New Age är anses ganska otydlig. Det finns inget riktigt svar på vad det egentligen står för. Eftersom New Age rörelsen är som ett enda stort smörgåsbord, där man fritt väljer det som passar en själv, så menar vissa människor att detta är någon ”flum” verksamhet. Det finns ingen uttalad trosbekännelse eller ledare samt någon gemensam bok att förhålla sig till som i t.ex. inom kristendomen. New Age rörelsen har fått en negativ stämpel, från utomstående som inte är New Age utövare, och därför vill vissa terapeuter inte kalla sig för New Age utövare.


 
Vissa gemensamma drag har New Age rörelsen som t.ex. att varje människa bör hitta sitt ”egna jag” och fokusera på sig själv och till viss mån så utövar båda terapeuterna självhjälp till sina kunder. Terapeuterna hjälper människor att hitta sig själva och fylla på med energier i form av healing, där man kan hela sig själv, samt aromaterapi där man kan behandla sig själv med hjälp av oljor som terapeuten har blandat till.

Det finns inga religiösa inslag i terapin anser Lisa.

Fråga 3.


Kan man jämställa ”energin” med t.ex. hur en kristen eller muslim tror på Gud?


Lisa- Ja, man använder sig av olika ord bara. Inom healing så använder man Kosmos som är en energi och religiösa strävar nog också efter sitt ”Höga Medvetande”. Man kan känna samma ”värme” rent fysiskt.

Anna- Ja, det kan vara samma känsla man uppnår. Det är någon slags påfyllning av ”kraft” och detta kan te sig olika för människor.

Diskussion: Båda hävdar att energin kan jämställas med hur en kristen tror på Gud men man har olika namn på detta som t.ex. kraft och värme. Terapeuterna säger samma sak som jag skrev om i bakgrunden angående vetenskap (sidan 8) att energi kan jämställas med hjälp av andra ord, som New Age utövare använder sig av, såsom kraft och ljuset som de har lånat av fysiker.


Eftersom New Age rörelsens röda tråd är självutveckling och att tro på sina egna krafter så finns det ingen gemensam ”Gud” att ty sig till. New Age utövare använder sig av andra namn, som t.ex. Högre Jaget, Ande och Kraften, som man kan symbolisera som en slags Gud. Livskraft och ande kan vara begrepp på en universell gudomlig energi som man kan jämställa med t.ex. hur en kristen eller muslim tro på Gud. Inom New Age rörelsen så är Gud någonting som är opersonligt och kan vara närvarande i allt det gudomliga som existerar. En kristen som tror på Gud anser att det är någonting personligt och en samvaro och närvaro med Gud som man har själv och inte med andra. New Age utövare ser det mer som att dem är en del av helheten och man blir förenad med det gudomliga.


Fråga 4.


Kan vem som helst bli terapeut (Reikihealing, aromamassage) eller krävs det någon speciell gåva?


Lisa- Alla kan bli Reikihealer men det krävs intresse. Man börjar med att hela sig själv sedan går man vidare, kanske om man vill, och utbildar sig.

Anna- Ja, alla kan bli terapeut genom utbildning. Man måste nog ha en gåva att arbeta med människor för personkemins skull och ha ett intresse att arbeta med människor.

Diskussion: Vem som helst kan gå en utbildning och bli terapeut men Anna påstår att man bör ha intresse för människor som man kan bygga upp en bra relation till och att personkemin bör stämma.


Det finns healingterapier som man måste ha en lång utbildning för, som akupunktur och zonterapi, och så finns det terapier som man behöver mindre utbildning för. Reikihealing är en metod som man kan få genom initiering och således krävs ingen utbildning, om man inte vill undervisa själv.

Det finns experter inom healing som har en speciell ”gåva” och det är dem som kan bota patienter genom beröring eller tankar och är en kanal för en högre makt och kraft.


Jag tror att vem som helst som är intresserad av människor och dess hälsa kan gå kurser för att bli terapeut. Intresset för New Age rörelsen ligger lite i att det finns alternativa metoder för att må bättre och det är väl därför som den växer sig allt starkare samt att utbudet blir större. Om terapeuterna har någon speciell gåva tror jag inte eftersom det finns så många terapeuter och kurser att utbilda sig i så det är nog en fråga om intresse.

I dagens samhälle så mår människor allt sämre fysiskt och framförallt psykiskt så alternativa terapier där man sätter människan och inte sjukdomen i fokus kommer att öka, tror jag. Terapeuterna har mer tid att lyssna till problem och finna lösningar och det är väl också en gåva?

Fråga 5.

Vilka söker sig till dig, mest kvinnor eller män, vilken åldersgrupp är störts bland kunderna? (Om möjligt ange i procent)


Lisa- Det är mest kvinnor cirka 90 % och män cirka 10 %. Åldersfördelningen är allt från 15 år till 70 år och den största gruppen kunder är i 30-40 årsåldern.

Anna- Det är cirka 70 % kvinnor och 30 % män som är kunder. Oftast har frugan skickat iväg mannen eller så har de fått massagen som en present men kommer oftast tillbaka på egen begäran. Åldern varierar allt från den yngste som är 12 år till den äldsta kunden som är 84 år och majoriteten är kvinnor i 45-60 års ålder.


Diskussion: Det är flest kvinnor hos båda terapeuterna som söker hjälp och de flesta är i medelåldern. Båda säger också att ålder varierar allt från unga till de lite äldre. Anna har dock fler män som kunder än Lisa.


I Liselott Frisks undersökning
 av New Age utövare i olika kurser, som t.ex. A course in Miracles, Frigörande andning i Wäxthuset i Stockholm, Energiutbildning i Stockholm, Healingföredrag i Bollnäs samt Kanalisering i Uppsala och Stockholm, så finner man att majoriteten cirka 83 % är kvinnor och genomsnitts ålder på kvinnorna är 41 år. Hälften av alla deltagare cirka 48 %, både manliga och kvinnliga, har en universitets- eller högskoleutbildning och det bekräftar tesen att New Age utövare är välutbildade och oftast kvinnor.

Ungefär samma svar har Anna och Lisa så det är inte bara i Gävle som kvinnorna dominerar kundunderlaget.

I en intervju från 1989, av Gunilla Boman, så säger den intervjuade aromaterapeuten att de flesta besökare är kvinnor i åldrarna 20-85år. Terapeuten hävdar att de flesta vill ha en avkopplande massage och en stund för sig själva.
 Så redan för cirka 20 år sedan var kvinnorna en dominerande grupp och det har inte förändrats så mycket sedan dess.


New Age är i ännu större utsträckning än annan religiositet


ett kvinnofenomen. Även bland vanliga nordiska medborgare


har kvinnor betydligt oftare än män trosföreställningar som


är vanlig i New Age, till exempel att Gud är ande/kraft, eller


en tro på reinkarnation.



Enligt religionssociologen Ole Riis
 så beror detta på att flickor uppfostras i större utsträckning än pojkar att följa sin intuition när det handlar om livskraft snarare än teknik och logik. Han påpekar att den ”moderna religiositeten” baseras mer på känslor än intellektuella och dogmatiska påståenden och detta skulle vara orsaken till att New Age är kvinnodominerande.


En annan förklaring kan vara enligt Meredith B McGuire att den ”vanliga” institutionaliserade religionen är mansdominerad och den nya moderna religiositeten är en kvinnlig protest till detta.


Fråga 6.

Vad är anledningen tror Du till att kvinnor är mer benägna att söka efter andlighet eller alternativa terapier?


Lisa- Kvinnor är mer öppna för nyheter och är inte lika rädda som männen är för ”nymodigheter”. Männen vill ha ett resultat som man kan visa upp, de vill på förhand veta vad som skall hända med dem. Männen vill ha konkreta svar innan behandling och det kan man inte ge. Kvinnor ser inte allt lika svart på vitt.

Anna- Kvinnor har svårare att ”stänga av” och de planerar och oroar sig för morgondagen. Därför så söker sig kvinnor till alternativa terapier samt att de vill få egen tid och känna lyx när man får en massage behandling.

Diskussion: Lisa svarar att kvinnor är mer öppna för nya saker medan Anna svarar att kvinnor oroar sig mera för morgondagen men instämmer att kvinnor är mer benägna att söka alternativa terapier än män.


I Liselott Frisks rapport
 så framgår det att kvinnor, i högre utsträckning än män, funderar på meningen med livet och kanske därför är mer benägna att finna alternativa former för andlig utveckling. Desto mer engagerad man är inom New Age rörelsen ju fler aktiviteter provar man. Detta kan vara en faktor till att kvinnor anses överrepresenterade eftersom de är mer villiga att prova flera kurser och de blir således fler i statistiken.


Av naturliga skäl så förekommer det fler aktiviteter i stadsmiljö än på landsbygden, då det finns fler människor att tillgå.


Engagemang, både bland kvinnor och bland män, inom New Age minskar vad det gäller kurser och föredrag och det förklaras med att det finns för många ”producenter” och att ”konsumenterna” är för få till antalet.
 Det kan vara en förklaring till att män anses vara mindre till antalet som söker sig till andlighet.


Det verkar även vara så att kvinnor inte uppfattar att aromamassage och Reikihealing är en form av andlighet utan mer som en avkopplande behandling. Det finns inga religiösa inslag utan kvinnorna är mer benägna att prova sig fram till vilken terapi eller behandlingsform som passar dem bäst. Därför kan de ses som att de är mer sökande efter alternativa behandlingar.

Fråga 7.


Är kvinnor bättre än män på att ”öppna upp sitt inre” (tala om sådant som är jobbigt på arbetet/familj/hushåll) och vill således ha hjälp?


Lisa- Ja, rent generellt. Men männen är också bra på att prata om det som tynger. Kunderna kommer från alla samhällsklasser och har olika arbeten, så där är det ingen skillnad.

Anna- Nej, inte mina kunder. Jag är förvånad hur mycket kunderna öppnar sitt inre för mig och det gäller båda könen. Det handlar oftast om förtroende och personkemi.


Diskussion: De svarar att både män och kvinnor är bra på att samtala om det som kan anses vara jobbigt och betonar att man måste lära känna personen ifråga först. Anna anser inte att kvinnor är bättre på att ”öppna upp sig” än män, det skiljde de båda terapeuterna åt.


Här trodde jag att svaren skulle bli annorlunda eftersom jag hade en föreställning om att kvinnor är bättre, rent generellt och av egna erfarenheter, på att samtala om sådant som tynger och belastar dem. Anna hävdar att båda könen är bra på att prata av sig och det är ju ett stort framsteg, enligt mig. Det kan även bero på som Anna antyder att det kan handlar om att personkemin bör stämma överens med varandra, ju mer man lär känna sin terapeut desto mer kan du öppna upp ditt inre och samtala.

Fråga 8.


Vilken anledning vill människor ha din hjälp och är det skillnad på kvinnor och män? Vad kan Du erbjuda som t.ex. inte den medicinska vården kan?


Lisa- Man söker för att man har fysiskt ont i ett knä t.ex. eller om man mår psykiskt dåligt och det gäller både män och kvinnor, ingen skillnad.

Den medicinska vården erbjuder bara vård, i form av mediciner, där det gör ont fysiskt medan jag tänker mer holistiskt och helar hela människan. Jag har mer tid för kunderna att prata och verkligen ta reda på vad som är ”fel”. Tyvärr kommer kunderna efter att de har sökt medicinsk vård, som ett sista alternativ, istället för att komma till mig först. Det är bevisat att sår läker fortare vid Reikihealing än vid medicinsk vård.

Anna- Männen kommer för att de vill koppla av och kvinnor för att de har fysiskt ont i axlarna t.ex. Vid samtal innan massagen så framkommer det att de flesta är stressade och det är det som är den egentliga ”boven”. Vissa vill bara ha avkoppling för sin egen skull.


Eftersom jag arbetar holistiskt så tar jag mig tid till att lyssna på kunden, inget ”löpande band princip” som inom sjukvården. Jag kan ge det lilla extra som en service och många vill hellre prata än få massage och då får kunden det.


Diskussion: Både Lisa och Anna behandlar sina kunder holistiskt, de helar hela människan istället för bara en specifik kroppsdel. De betonar att de har mer tid för samtal än den medicinska vården kan erbjuda.



De flesta människor värderar sin hälsa högt och vill då ta hand om sig själv på bästa sätt. Om man har stressymptom och besöker en läkare så behandlas man oftast med medicin men man kanske egentligen vill ha terapi i form av samtal eller meditation eller finna andra lösningar till problemet. Den alternativa rörelsen, som New Age, kan erbjuda människor mer tid för att samtala och behandla människan på ett holistiskt sätt.

Fråga 9.


Har människor ett större behov att ”hitta sig själv” idag? Fokuserar människor på sitt eget välbefinnande i mer utsträckning än förr, ca 10 år sedan? Vilken anledning tror Du?


Lisa- Ja, det har blivit mer accepterat. Sjukvården har blivit sämre och dyrare och därför söker människor terapeuter för ”självhjälp”. Man vill ta hand om sig själv.

Anna- Nej, men de flesta önskar att man satte sig själv i fokus. Idag så har människor så mycket att göra och svårt för att säga nej till saker man inte vill eller hinner göra. Man ska göra karriär, skjutsa barn till träningar, ta hand om gamla släktingar och så vidare och man tänker alldeles för lite på sitt eget välbefinnande. Viljan finns att hitta sig själv men tiden räcker inte till.


Diskussion: Båda terapeuterna tror att människor vill sätta mera fokus på sig själv men att tiden inte räcker till. Det har dock blivit mer accepterat att ägna tid till sig själv men man måste lära sig att säga stopp innan det är för sent. Lisa tror att människor har ett större behov av att hitta sig själv medan Anna inte tror det.


Eftersom de flesta kvinnor idag arbetar samt tar hand om mestadels av hushållet så kanske de söker sig till de alternativa terapierna för att få koppla av. Det har blivit mer accepterat idag än för tio år sedan att följa sin intuition och göra det man vill och satsa på sin egen hälsa och välbefinnande. Eftersom det moderna samhället sätter en allt större press, både bland män och kvinnor, att prestera på både arbetet och privat så kommer allt fler människor att må sämre och då kan New Age rörelsen erbjuda metoder att hitta sig själv.

3.3 En sammanfattande diskussion av intervjuerna

Intrycket jag fick under intervjuerna var att båda terapeuterna inte vill kalla sig för New Age utövare och det beror i största sannolikhet på att de inte riktigt visste vad New Age rörelsen står för. Därför kan det vara svårt att kategorisera vad deras terapier är och vilken beteckning den ska gå under, New Age eller andlig rörelse eller kanske en ”må- bra” terapi? Om man jämför med de olika kriterierna för vad som kan vara New Age rörelsens gemensamma punkter såsom t.ex. att vara en del av helheten, självutveckling, tro på reinkarnation samt att det inte finns en existerande Gud som man tillber så faller båda terapierna in under ramen för New Age. De båda terapi formerna anser sig inte vara religiös och det finns ingen gemensam Gud utan man tror på någon slags kraft men människan är definitivt en del av helheten samt att självutveckling och självhjälp är en stor del i deras terapeutiska syften.


De arbetar båda på ett holistiskt sätt och har större utrymme, än den medicinska vården, att samtala mera med sina kunder. Jag tror att människor har ett stort behov av att samtala om det som tynger dem, men att de kanske inte riktigt vet vart man ska vända sig, och då tror jag att olika terapiformer kommer att öka i takt med att människor mår allt sämre idag. Det fanns inte heller något kön som var dominerande i fråga om att ”öppna upp sitt inre” utan det var ganska likartat, enligt Lisa och Anna.

Eftersom det inte krävs att man har någon speciell gåva så kan vem som helst utbilda sig till terapeut. Det märks i både tidningsannonser och reklam att New Age rörelsen håller på att bli ”rumsren” det är inte längre märkligt att besöka och prova på olika terapier för att må bra och ta hand om sig själv. Jag tycker personligen att det är ett stort framsteg att våga erkänna att man vill utvecklas som människa och hur man gör det är upp till var och en.


Kvinnor var en dominerande grupp inom de båda terapi formerna och det stämde väl överens med vad som sägs i litteraturen, angående alla former av New Age utövande, att kvinnor är överrepresenterade.

4. Analys och diskussion

Jag har i min uppsats använt mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt, där jag har tolkat litteratur och på så vis fått en viss förförståelse av New Age och olika former av terapier. Detta gjorde att jag fick en bra uppfattning om New Age och Reikihealing samt aromamassage innan jag gjorde de två intervjuerna med terapeuterna som denna undersökning är delvis baserad på.


 Jag ville även ta reda på varför kvinnor anses vara överrepresenterade inom New Age rörelsen och valde därför att göra intervjuer, med terapeuter inom ramarna för New Age rörelsen, för att få en klarare bild om vad New Age kan vara förutom det som jag har läst i böckerna. Detta gjorde att jag fick en inblick dels inom den vetenskapliga litteraturen samt vad terapeuter, inom New Age, anser vad New Age rörelsen är för något.


Jag har valt att dela upp analysen och diskussionen i olika stycken för att ge en klarare bild av New Age rörelsen och vad den står för samt varför det anses, av utomstående, att kvinnor är en överrepresenterande grupp inom rörelsen.


4.1 Definitionen av vad New Age kan betyda

Först och främst så vill jag påpeka att själva definitionen av vad New Age är för något kan vara många, den skiftar från författare till författare, och det finns egentligen ingen riktig uttalad gemensam terminologi kring New Age rörelsen vad jag kunde finna. Jag behandlar ämnet i bakgrundsdelen och gör en summering av vad jag tidigare nämnt samt en reflektion/diskussion av vad definitionen kan vara även i den avslutande analysen.


 Det kan vara idéströmningar, en ny tidsålder som är på väg eller ett samlat begrepp som innefattar religion - psykologi- medicin samt vetenskap.


De båda terapeuterna som jag har intervjuat var skeptiska till att kalla sig för New Age utövare delvis beroende på att de inte visste exakt vad definitionen och innebörden av New Age är konkret. New Age var inte någon rörelse som de själva ansåg sig tillhöra och det var inte tal om någon form av religiöst utövande, enligt dem.

4.2 Min egen reflektion/diskussion

Eftersom jag inte kunde komma fram till, genom litteratur eller intervjuerna, vad exakt definitionen och begreppet New Age står för så gör jag en diskussion om vad det kan vara enligt vad jag har fått fram genom intervjuer och litteraturen.

Ett skäl till att definitionen kan vara svår att förstå, enligt mig, är att New Age anses vara ett smörgåsbord där utövaren själv väljer kurser och terapier utifrån sina önskemål och behov. Därför kan det uppfattas av utomstående, som inte själva utövar någon form av New Age terapi, som en oorganiserad rörelse som inte har någon specifik uttalad ledare, Gud, skrifter, trosbekännelse eller skapelseberättelse gemensam som man har inom de flesta andra världsreligionerna. Inom rörelsen finns det ingen direkt organisation utan snarare mängder av nätverk för olika kurser och terapier och detta kan medföra att man inte anser att detta är en livsåskådningsform utan mer en hobbyverksamhet. De flesta kurser handlar om att utveckla sig själv och fokusera på sitt eget välbefinnande och det finns många vägar att finna dessa och New Age rörelsen har mängder av kurser att erbjuda för att hitta dessa. Det finns således någon kurs eller terapi som kan passa för alla människor oavsett vad man har för behov eller vilken väg man finner för att utveckla sitt ”egna jag”.


De flesta inom New Age rörelsen är licensierade eller diplomerade, vissa svenska förbund kräver även att man har licens, som utövar olika kurser som yoga, meditation eller healing för att nämna några men det finns även oseriösa som gynnas av sjuka människor som sätter sitt sista hopp till alternativa metoder. Oseriösa terapeuter som säger sig ha förmågan att hela sjuka cancerpatienter eller kan bota andra allvarliga sjukdomar drar naturligtvis skam över dem som anser sig vara seriösa och är utbildade för att kunna lindra sjukdomar eller ge verktyg för att människan ska kunna utveckla det ”egna jaget”.

Även Jesus hade ju som bekant svårt att bli betrodd från början att han hade förmågan att hela människor med sina händer och kraft. I Matt 8:1-4
 där Jesus helar en spetälsk man så ber Jesus mannen att visa upp sig för prästen för att bevisa för honom att Jesus har den helande gåvan som ingen trodde på till en början. Ifall Jesus verkligen kunde hela människor finns det visserligen inga belägg för, förutom det som står skrivet i Bibeln av de troende, men det är en vanlig trosföreställning inom kristendomen. Så jag kan förstå att utomstående, som inte tillhör New Age rörelsen, tvivlar på att det finns människor som har förmågan att hela andra. När jag frågade både de intervjuade terapeuterna och professor Liselotte Frisk så tror ingen av dem att man måste ha någon speciell gåva för att kunna hela människor och bli terapeut, inom New Age rörelsen. Jag tror inte heller på att vissa människor har någon speciell gåva som gör att de kan hela människor, varför skulle det då finnas så många människor som går omkring och mår dåligt?


Jag kan förstå att New Age rörelsen verkar tilldragande, för både män och kvinnor, på grund av att det finns många sökande människor som inte vet exakt vad det är man söker. Generellt sett så är kvinnor mer sökande än män så det kanske inte är så konstigt att de anses som överrepresenterade även inom New Age rörelsen.


Eftersom New Age rörelsen har ett stort utbud och fritt tolkningsföreträde samt att man inte behöver ansluta sig till något medlemskap så kan den verka tilltalande och lättillgänglig för människor. Om man söker efter andlighet inom andra religioner så är det ofta ett helt färdigt paket som man får ha tilldelat sig och man har lite utrymme för tolkning och självutveckling eftersom man ska fokusera på andra ting. Om man är kristen eller muslim t.ex. bör man be, studera skrifter och vörda en högre uppsatt Gud och följa vissa förutbestämda regler men inom New Age rörelsen så fokuserar människan bara på sig själv och sitt eget välbefinnande och därför tror jag att rörelsen kan verka tilltalande för en del människor.


4.4 Varför kopplas kvinnor samman som en dominerande grupp inom New Age rörelsen?


Är kvinnor en dominerande grupp inom New Age rörelsen?


Kvinnor anses enligt Liselotte Frisks undersökning, som jag tidigare nämnt, vara en dominerande grupp, 83 %, när hon har undersökt vilka och varför man besöker kurser som går under New Age kategorin. Om man tolkar hennes undersökning så är kvinnor mer sökande än män och mer benägna att prova flera kurser, inom New Age, och det kan vara en orsak till att kvinnor anses vara en dominerande grupp. Männen kanske provar någon kurs och inte anser att det motsvarar deras förväntningar och därför inte vill prova sig fram till någon annan kurs såsom kvinnorna verkar göra. En av de intervjuade terapeuterna Reikihealern Lisa påstår att männen vill ha snabba resultat och att de på förhand vill veta vad som ska hända under terapin. De ville ha garantierna innan de påbörjar terapin och resultatet kan ju skifta från person till person så några garantier kan därför inte ges. Kvinnorna var enligt Lisa mer villiga att prova olika alternativ för att se vad och vilken terapi som passar dem bäst. Den andra terapeuten Anna svarade att kvinnor vill och kan oftare unna sig avkoppling i form av aromamassage och ser inte detta som någon terapi utan mer som en form av avkoppling. Det var en övervägande majoritet kvinnor som besökte de båda intervjuade terapeuterna. Jag kan väl tillstå att säga att enligt forskares undersökningar och min egen så är kvinnor den dominerande gruppen inom New Age.


Terapeuterna poängterade att män kommer och besöker dem i allt större utsträckning än förr så det kanske håller på att ske en förändring där mer män kommer att bli representativa kunder.

Varför anses kvinnor vara en dominerande och överrepresenterad grupp inom New Age?


När jag frågade Liselotte Frisk, i vår mejlkontakt, varför hon anser att kvinnor är en dominerande grupp inom New Age så svarade hon:


Kulturellt finns det drag som uppmuntras hos kvinnor


som vi också finner i New Age, betoning t.ex. på intuition


och känslor. Ett annat svar är att kvinnor länge


diskriminerades av kyrkan (inte längre idag men det hänger


kvar i kulturen på något sätt) och att det endast var genom


religiositet utanför kyrkan som de kunde få något inflytande


och komma till tals.


Jag kan hålla med Frisks resonemang att kyrkan, förr i tiden i alla fall, förtryckte kvinnorna och detta gjorde att de bildade egna nätverk där de kunde komma till tals. Enligt religionssociologen Ole Riis så uppfostras flickor till att samtala mer om känslor och följa sin intuition mer än pojkar, så det finns kopplingar redan från att flickor är små att känna efter vad de känner och hur de uttrycker sig om känslor. De tillfrågande terapeuterna svarar dock att både män och kvinnor har lika stort behov av att prata av sig om det som tynger dem känslomässigt så männen kanske har blivit bättre på att prata om känslor de också.

En annan religionssociolog Meredith B McGuire påstår att de vanliga ”institutionaliserade” religionerna är och har varit mansdominerande och att detta kan vara en orsak till att kvinnor i större utsträckning söker sig till alternativa rörelser där de kan komma till tals. Jag kan förstå hennes resonemang eftersom jag tror att kvinnor genom tiderna har känt sig förtryckta, av den kristna kyrkan t.ex., men inom New Age rörelsen så får man göra och vara den man vill och göra det som man mår bra av.

Inom de största världsreligionerna så finns de fler manliga förebilder än kvinnor, t.ex. Jesus, Buddha, Moses, Muhammed samt de hinduiska gudarna Shiva och Vishnu för att nämna några. Det kan vara svårt för kvinnor att identifiera sig med dessa förebilder och desto lättare för män. Det finns förstås även kvinnliga förebilder inom religionerna som Jungfru Maria, Heliga Birgitta och kvinnliga bodhisattva och Kali men de är inte lika framträdande och omtalande, i böcker och skrifter, som männen är. De får inte lika stor betydelse och utrymme som de flesta män inom världsreligionerna, enligt vad jag har erfarenheter av. New Age kan ses som en slags revolt gentemot det patriarkala samhället som har varit, och är det fortfarande i främst fattigare länder, den dominerande klassen och därför bildat ett mer kvinnligare nätverk som gynnar kvinnorna.


New Age är en rörelse där man har eget tolkningsföreträde framför andra och att man sätter sig själv i fokus och gör det som man mår bra utav. Det kan vara en bidragande orsak till att kvinnor dras mer till New Age rörelsen därför att man kan identifiera sig med andra kvinnor. De flesta terapeuterna inom New Age rörelsen, vad jag erfar, är även kvinnor och det kan vara lättare för en kvinna att samtala med en annan kvinna som har egna erfarenheter och är insatt i rörelsen.


De kvinnor som var överrepresenterade, enligt intervjuerna, var de i medelåldern och jag kan ha förståelse för det eftersom de flesta har barn som har flyttat hemifrån och man har en bättre ekonomi och därav kan man fokusera på sitt eget välbefinnande, istället för på barnens t.ex. Kurser inom New Age rörelsen kostar en hel del pengar och man kanske bör gå flera gånger för att det ska ge resultat och det kan vara en bidragande faktor till att de flesta är i medelåldern. Ungdomar har inte lika mycket pengar att spendera på sig själv och därför är dem inte den största kundkretsen heller. Om man är medlem i svenska kyrkan eller övriga religiösa församlingar och samfund, som finansieras av skattemedel, och besöker deras kurser och gudstjänster så är dessa oftast gratis om man jämför med kurser inom New Age som man får bekosta själv.


Eftersom smörgåsbordet rymmer flera aktörer och producenter så är således utbudet stort och det finns alldeles säkert vissa kurser som är mer tilltalande för kvinnor än män.

Sammanfattning

Om New Age är en religion eller en livsåskådning eller en ”må-bra rörelse” får var och en bestämma. Eftersom jag själv eller andra forskare och författare inte kan definiera vad exakt New Age rörelsen är för något, utan man kan bara föra en diskussion om vad det kan vara, så vet jag inte om man ska kalla rörelsen för religiös eller inte. Det är bra att det finns alternativ till de övriga världsreligionerna, som oftast innefattar förutbestämda regler, och New Age verkar, i mina ögon i alla fall, vara en rörelse som man själv bestämmer reglerna till samt graden av andlighet. Människan är utrustad med förnuft och man kan själv bestämma vad man mår bra utav.

New Age är den moderna tidens rörelse eftersom jag anser att vissa av världsreligionerna inte sammanfaller med dagens samhälle. Mycket av de regler och föreskrifter som finns inom de övriga världsreligionerna är nedskrivna för flera tusen år sedan och kan verka förlegade i dagens samhälle och hur vi lever i nutiden. Klimatet har förändrats drastiskt de senaste hundra åren där kvinnorna har fått en mer jämställd position i samhället och får vara med och påverka och bestämma mer än förr.

 Intrycket jag hade innan uppsatsen att kvinnor var mer representativa inom rörelsen har jag bevisat genom intervjuer och forskning som jag läst och tesen stämde, det var flertalet kvinnor representerade som utövare inom New Age. Jag blev förundrad att kvinnor var en så pass dominerande grupp men intervjuerna med de två terapeuterna säger mig att männen kommer att växa sig allt starkare inom rörelsen och blir fler till antalet.

 Kvinnor anses vara mer sökande och mottagliga för andlighet vare sig det är frågan om något nyskapande eller nytänkande eller en redan befintlig religion.

 Jag har valt att avgränsa mig till de frågeställningar som jag ställde i början av uppsatsen för att göra en sammanfattning och skrivit dem i punkt form.

· Vad är det som gör att kvinnor är överrespresenterade i denna nya rörelse och är det så i verkligheten?


Det finns en del förklaringar till varför kvinnor anses vara överrepresenterade inom New Age rörelsen. Det kan vara så att redan från tidig ålder är flickor övade i att samtala om känslor och följa sin intuition och på så sätt kan de vara mer öppensinnade för nya andliga rörelser som New Age. Kvinnor har förr tillbaka i tiden blivit förtryckta av kyrkan och skapade en kvinnlig revolt som gjorde att kvinnorna kom allt mer till tals.


I mina intervjuer kom det fram att kvinnor var den dominerade kundkretsen precis som Liselotte Frisks rapport hävdar. Kvinnor är mer benägna att söka efter andlighet och prova nya metoder som alternativ när man vill må bättre i både kropp och själ.


· Vad betraktas som New Age eller ny andlig rörelse?


Det finns ingen gemensam definition vad exakt New Age är för något utan mer indicier från olika författare och forskare. Det kan vara en idéströmning med nya terapier, ett nätverk, väntan på en ny tidsålder som ska skänka människan frid och harmoni eller en samlad beteckning för religion –psykologi -medicin och vetenskap.


Det finns inte någon gemensam organisation som styr utan det är flera nätverk. Inom New Age så har man inte som i andra religioner en gemensam skapelseberättelse, någon Gud som man tillber, trosbekännelse eller ledare och skrifter.


Det som genomsyrar hela rörelsen är att människan ska utveckla sig själv och ta vara på sin hälsa och naturen eftersom de anser att människan är en del av helheten och varje människa är unik. New Age är en post- modern rörelse som har stor tillförlitlighet till vetenskapen.


· Vilka får kalla sig terapeuter inom New Age, kan vem som helst bli terapeut eller krävs det någon speciell ”gåva”?


De flesta kan gå en utbildning och bli terapeut och man kan således bli diplomerad och licensierad och kan driva en egen rörelse där man specialiserar sig på någon form av terapi. Det kan innefatta Reikihealing, aromamassage, yoga, astrologi eller kanalisering för att nämna några.

En terapeut behöver inte ha någon speciell gåva utan ett intresse för människor och deras välmående är en bra förutsättning.


· Vad har New Age rörelsen influerats av till vad den är idag?


New Age är en synkretism det vill säga en blandning av många religioner. De har influerats av framförallt det österländska synsättet och deras trosföreställningar. Hinduismen och buddhismen har influerat med att de har lärt oss olika tekniker som meditation och yoga för att hitta sitt ”egna jag” och tillföra energi till kroppen. Om man inte kan hitta sin egen energi finns det utbildade terapeuter som kan hjälpa människan att finna vägen till den.


Vetenskapen har även varit en bidragande faktor för New Age utövare eftersom de har stort förtroende till vetenskapsmän och deras teorier. New Age rörelsen har lånat vissa ord som t.ex. energi och kraft, härstammat från fysiker, för att bevis fenomen som inträffar runt omkring oss utan att vi människor kan styra över dem. Dessa energier har alltid funnits där och är en del av helheten precis som vi människor är.
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