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Sammanfattning: Privatreligion är en tro som inte utövas i organiserad religiös gemenskap. 
Många drar sig för att köpa ett religiöst koncept som någon annan redan definierat. Att välja 
trosföreställning baserat på egna preferenser passar en del moderna människor bättre. Syftet 
med denna uppsats är att undersöka om det går att skapa en egen religion och hur en sådan 
process ser ut. Även Internets funktion för människors religiositet undersöks. Tre informanter 
har intervjuats via mejl. Den gemensamma nämnaren är tron på reinkarnation. Resultatet visar 
att det finns några centrala beröringspunkter i deras tro. De är kritiska till den traditionella 
religionen. Tron väljs och anpassas till de egna behoven.  Individen är i centrum. Det finns en 
stark tilltro till människan och hennes möjlighet att påverka sitt liv. Religiösa auktoriteter är 
inte viktiga. Inte heller religiösa ceremonier är betydelsefulla, utan informanterna har 
utvecklat personliga riter. En del av uppsatsen består av en studie av religiösa forum på 
Internet vilken visar att Internet kan fungera som en traditionell religiös gemenskap. Personer 
kan ta del av andras berättelser, ställa frågor och få sina egen tankar bekräftade virtuellt.  
 
Abstracts: Private religion is a faith that isn’t practiced in an organised religious community. 
Many people do not want to accept a religious concept that is already defined. To choose a 
conception of faith based upon personal preferences fits some modern man better. The 
purpose of this thesis is to examine if it’s possible to create a personal religion and how such a 
process looks. The function of Internet for people’s religiosity is also examined. Three 
informants have been interviewed by e-mail. The common denominator is the faith in 
reincarnation. The result shows that there are some central points in common in their faith. 
They are critical of the traditional religion. The faith is chosen and is adapted to the personal 
needs. The individual is in the centre. There is a strong belief in the human being and her 
ability to influence her own life. Religious authorities are not important. Neither are religious 
ceremonies significant, the informants have instead created their own rites. A part of the 
thesis contains a study of religious forum on the Internet which shows that Internet can 
function as a traditional religious community. People can acquaint themselves with other 
people’s stories, ask questions and have there own thoughts virtually confirmed.  
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Förord  
Innan jag hade formulerat mitt uppsatsämne hittade jag en bok i en hylla på Myrorna. Det var 

Lena Löwendahls ”Religion utan organisation”. När jag läst den bestämde jag inriktningen på 

min uppsats. Jag ville skriva om hur man finner och utvecklar en tro som skiljer sig från den 

traditionella. Religion och människors tankar kring sin egen religiositet har alltid fascinerat 

mig. När jag befann mig i mina djupaste uppsatsfunderingar såg jag en tröja med texten: ”God 

is too big to fit inside one religion”, vilket klargjorde min frågeställning ytterligare. Jag ville 

veta hur man skapar en egen religion. Detta hoppas jag kunna ge en bild av på kommande 

sidor.   

 

Arbetet med denna uppsats har varit väldigt spännande. Jag har fått ta del av personers tankar 

om livet och döden. Jag vill därför tacka mina informanter som tålmodigt besvarat mina 

”stora” och många frågor. Slutligen ett stort tack till min handledare Björn Alm för all hjälp 

och för att han stått ut med mina ständigt ändrade tidsplaner. 
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Inledning  
Intresset för religiösa organisationer har stadigt minskat. Samtidigt har många människor en 

tro på något. En promenad i skogen eller att tända ljus i kyrkan kan ge en känsla av helighet. 

Det är endast en liten del av svenska folket som helt avvisar tron på någon högre makt. 

(Löwendahl 2005:10) Historiskt har religionen varit det enda meningssystem som människan 

kunnat förlita sig på. Idag har religionen fått konkurrens från flera håll och det blir allt 

vanligare att man kombinerar ett religiöst meningssystem med sekulära antaganden om 

världen och människan. (McGuire 1997:26-27) Det moderna samhället medför nya 

förutsättningar för människans religiösa utveckling. Utbudet är större och människan är mer 

fri att göra personliga val.  

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att fånga individuella religiösa erfarenheter, 

förutsättningar och följder. Jag kommer även att studera vilka religiösa behov Internet kan 

tillgodose. Mina frågeställningar är: Går det att skapa en egen religion och hur ser en sådan 

process ut? Hur viktig är den sociala interaktionen för individens religiösa utveckling? Fokus 

kommer att vara synen på döden och tron på reinkarnation. Även andra religiösa frågor 

kommer att behandlas, såsom människosyn och gudsbild.  

 

Metod  

Jag använde mig av lämpliga Internetsidor för att komma i kontakt med informanter. Inlägg, 

där jag efterlyste personer till min uppsats, skrevs på flera forum som behandlar religion och 

andlighet. Mitt enda kriterium för deltagande var tro på reinkarnation. Jag fick 7 svar. Jag 

skickade personliga mejl till dessa där jag beskrev syftet med uppsatsen ytterligare och 

betonade att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Ett frågoformulär bifogades. Jag fick 

då 3 svar, 4 personer valde alltså att inte medverka i uppsatsen. När jag behövt förtydliganden 

från informanterna eller då nya frågor uppstod skickade jag ytterligare mejl. Denna metod 

upplever jag ha fungerat bra. Frågetecken i materialet har kunnats rätas ut och därmed har 

risken för missförstånd minskat.  

 

Att jag valde att använda mig av Internet och mejl som metod beror dels på att det gav ett 

naturligt urval av personer som är intresserade av andliga och religiösa sidor på nätet. Internet 

är informanternas hemmaplan och att förmedla tankar i text är en naturlig form för dem.   
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Vidare anser jag att det skrivna ordet har många fördelar gentemot det talade. Genom att ställa 

frågor via mejl har informanterna kunnat ge väl genomtänkta svar. Följdfrågor och 

förtydliganden har kunnat ges efterhand. Tro kan kännas privat och jag upplevde mina 

informanter trygga med den anonymitet som råder på Internet. Troligen hade jag inte fått lika 

uppriktiga svar om jag gjorde intervjun ansikte mot ansikte. Det geografiska avståndet har 

inte heller haft betydelse. Vidare har tidsaspekten inte varit avgörande. Både informanterna 

och jag har kunnat svara när det passat oss. Jag är dock medveten om att det finns nackdelar 

med att använda mejl som metod. Skrivspråket skiljer sig från talspråket. Den spontanitet som 

uppstår vid en traditionell intervjusituation, där svaren är omedelbara, infaller inte. Vidare kan 

inte faktorer som kroppsspråk och betoning analyseras. Jag har även haft problem med att 

vissa informanter tagit längre tid på sig för att skicka svarsmejl. Trots dessa invändningar 

anser jag att mejlintervjuer har varit en lämplig metod för denna uppsats.  

 

Intervjuerna har varit ett tillfälle för informanterna att reflektera över sin tro och formulera 

den på ett konkret sätt. Utförligheten i de svar som givits skiljer sig åt mellan informanterna. 

En del har skrivit långa utläggningar medan andra har varit mer koncisa. Därför har 

informanter fått olika stort utrymme i texten.  

 

Informanternas berättelser speglar enbart dem själva. De ska inte ses som representanter för 

olika trosinriktningar. Det är exempel på hur privatreligiositet kan se ut och ska förstås i ljuset 

av detta.   

 

Den gemensamma nämnaren för informanterna är tron på återfödelse. Vad som ligger i denna 

tro skiljer sig åt mellan informanterna. Även deras tro i övrigt ser olika ut. Denna 

heterogenitet finner jag positiv, då den speglar att tron på reinkarnation återfinns i flera olika 

trosinriktningar. Ambitionen från början var att uppsatsen skulle byggas kring återfödelse. Då 

det var ett krav på deltagande trodde jag att denna uppfattning skulle vara stark och 

genomsyra informanternas tro. Då det inte var fallet utvecklades frågeställningarna till att 

inkludera andra delar av tron, såsom Guds- och människosyn, efterhand.  

 

Som ett komplement till mina informanters berättelser har jag även studerat flera forum på 

Internet som behandlar reinkarnation. Detta har jag gjort för att illustrera hur religiösa 

diskussioner på Internet kan se ut och vilken roll dessa kan spela för människors religiositet. 
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Jag har valt att inte själv delta i diskussionerna eller ställa frågor. Observation bildar ett eget 

avsnitt med rubriken ”Religion på Internet”.  

 

Samtliga namn i texten är fingerade. Jag har även valt att inte nämna de Internetsidor jag 

använt mig av. Detta har jag gjort för att inte riskera mina informanters identitet. Stavfel och 

grammatiska fel har korrigerats vid de tillfällen de försvårat begripligheten av texten. Stycken 

och meningar har på vissa ställen utelämnats, vilket markeras genom […]. I observationen av 

forumen på Internet återges inte samtliga inlägg i en viss fråga, utan bara valda delar.   

 

Den egna förförståelse påverkar uppsatsens resultat. Det kan därför vara på sin plats att 

tydliggöra att jag själv inte är troende. Detta kan ha inverkat på min förmåga att ställa 

relevanta frågor och analysera materialet. Men att ha ett slags ”utifrånperspektiv” kan dock 

vara positivt då jag har haft samma utgångspunkt vid samtliga intervjuer och inte ”värderat” 

informanternas berättelse olika med hänseende till min egen tro. Dock är det naivt att anta att 

mina kunskaper och fördomar inte påverkat frågeställningarna och därmed resultatet.  

  

För att bekanta mig med tankegångarna som finns i tron på reinkarnation har jag läst litteratur 

om olika trosinriktningar och även böcker av människor som säger sig ha levt tidigare. Jag har 

även besökt en New Age-mässa, där jag bevittnade en regression. Det är en terapiform där en 

person genom olika tekniker får hjälp att uppleva tidigare liv. (se kapitel ”Att minnas tidigare 

liv”) Jag är medveten om att tron på denna teknik inte delas av samtliga informanter. Det gav 

mig dock en förståelse för hur tron på reinkarnation kan ta sig uttryck.  

 

Presentation av informanter  

Nedan ges en kort beskrivning informanterna. Jag ställde en öppen fråga där jag bad dem att 

beskriva sig själva. Utförligheten i svaren skilde sig åt. Den allmänna informationen om 

informanterna är därför inte så utförlig som jag skulle önska. Det är dock troligt att 

informanterna inte velat delta om de varit tvungna att avslöja sin identitet. I min beskrivning 

kommer jag att återge de svar informanterna givit på den specifika frågan om deras bakgrund 

och komplettera den bild med svar på andra frågor som kan vara relevant för beskrivningen av 

informanterna.  
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Alice är medlem i Svenska kyrkan. Hon beskriver sina föräldrar som ”lagom troende”. Hon 

sjöng i flickkören i kyrkan som ung och hade en barnatro. Idag kallar hon sin tro privat, skild 

från samfund, med inslag av New Age. Hon känner en skepsis inför traditionella religioner. 

Hon har en Gudstro. Hon anser att människan har en stor förmåga att påverka sitt liv och inte 

är ett påverkbart offer för omständigheter. Alice ber ibland, utövar yoga och mediterar. 

Hennes förhållande till döden är gott idag, tidigare kände hon en rädsla inför den. Hon tror att 

man kan träffa personer och göra det man vill när man dör. Hon har ibland kontakt med 

avlidna släktingar. Hon diskuterar emellanåt frågor som rör tron med sin man och vänner.  

 

Cissi är akademiker i 30-årsåldern.  Hon kallar sig själv ateist. Hon använder sig av vissa 

tekniker inom New Age för att hitta sig själv och må bättre. Hon ser sig själv som skapare av 

framtiden och inte ett offer för omständigheter. Hon tror inte på Gud i traditionell mening, 

utan ser Gud som en del av helheten, vilken vi alla är en del av. Traditionell religion känner 

hon en misstro inför. Tidigare var Cissi rädd för döden, men har nu accepterat att döden inte 

är så viktig, som hon uttrycker det. Hon utesluter inte möjligheten att man kan minnas tidigare 

liv.  Hon använder ibland Internet för att komma i kontakt med människor som delar hennes 

tro.  

 

David har alltid varit intresserad av religiösa frågor. Han är inte uppväxt i ett religiöst hem. 

Sin tro idag beskriver han som en livsfilosofi. Som man sår får man skörda, är en princip som 

han försöker leva efter. Han utövar yoga och meditation och besöker ibland kyrkan, som han 

ser som en symbol för andlighet.  Självförverkligande är en viktig del i hans tro. Med 

målmedveten strävan kan uppnå det mål man föresatt sig, anser han. David ser inte död och 

liv som ytterligheter, utan gradskillnader. När man dör tror han att man tillfälligt vistas i Gud 

och att man sedan återföds. Han tror att man kan känna någon form av förnimmelse av 

tidigare liv. Han har en tro på karma. Sin egen tro utvecklar han genom möten med människor 

och genom egen reflektion.  

 

Disposition  

Inledningsvis ges en bakgrund till religionens utveckling. Även teorier om den moderna 

människan och hennes sociala behov redovisas. Informanternas berättelser kommer att 

analyseras genom teorier om privatreligiositet. Studien av forum på Internet bildar ett eget 

avsnitt; ”religion på Internet”. Avslutningsvis diskuteras resultatet.  
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Religion i förändring  
I det förmoderna samhället avgjordes religionstillhörigheten i hög grad av nationalitet, 

etnicitet, klasstillhörighet, släktband och tradition. Utrymmet för egna val var näst intill 

obefintliga.  Förutsättningarna ser annorlunda ut i dagens samhälle. Det finns idag flera 

alternativ och en ökad möjlighet för individen att välja mellan dessa utifrån personliga 

preferenser. Detta gäller såväl yrkesval, familjebildning som religionstillhörighet. Någonting 

som ytterligare kännetecknar det moderna samhället är att de val som görs inte är statiska. 

Individen kan omvärdera och förändra sin livssituation. (Brodin 2001:8) Globaliseringen har 

givit oss ett annat religiöst landskap. Det finns en ökad kunskap och medvetenhet om andra 

religioner som medverkar till en större öppenhet och ett mer relativistiskt synsätt på 

religionen. (Löwendahl 2005:36) 

 

Religionens makt över institutioner i Sverige har ständigt minskat under 1900-talet. Då 

Svenska kyrkan skiljdes från staten vid millennieskiftet förändrades dess roll från att vara en 

del av den offentliga samhällsmakten till att istället bli en i raden av livsåskådningar. Men det 

är inte bara kyrkans roll som har förändrats under det senaste seklet. Även individens religiösa 

engagemang ser annorlunda ut i dag. (Sjödin 2001:15-16)  

 

Med undantag för USA genomgår alla industrialiserade länder en långtgående sekularisering i 

den meningen att medlemsantalet i religiösa organisationer sjunker. Detta behöver dock inte 

innebära att religiositeten minskat. Människor kan vara troende utan att delta i det 

traditionella religiösa livet. Att aktivt delta i offentliga ceremonier behöver inte heller vara ett 

bevis på en stark tro, utan kan beror på socialt tryck eller vana. (Giddens 1998:500) Det finns 

olika sätt att se på vilken roll religionen har. För en minoritet starkt religiösa är det en viktig 

tolkningsram för verklighetsuppfattning och självförståelse. Andra ser religionen som en 

resurs, som kan användas när man behöver den. (Furseth & Repstad 2005:179)  

 

Det finns flera olika teorier om religionens roll i framtiden. En del menar att religionen är 

dömd att försvinna och kommer att ersättas med vetenskapen. Andra hävdar att religionens 

betydelse för människan kommer att minska, men inte helt försvinna. En tredje tes är att 

religionen i framtiden kommer att anta nya former och uttryckssätt. Istället för att utövas i 

formella organisationer kommer religionen att praktiseras i avskildhet. (Brodin 2001:7) Jag 
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kommer att koncentrera mig på den sistnämnda teorin, vilken kommer att utvecklas längre 

fram.  

Den moderna människan  
Det moderna samhället innebär både möjligheter och krav på att ständigt revidera sin 

uppfattning om självet i relation till de förändringar som pågår. (Löwheim 2003: 121) 

Människor blir allt mer individualiserade och fokuserade på det egna jaget. Det finns ingen 

påbjuden sanning, utan människan kan ifrågasätta och göra personliga val. Att forma sin egen 

identitet har blivit ett viktigt livsprojekt. (Löwendahl 2005:36)  

 

Sociologen Alberto Melucci driver tesen att människor i det senmoderna samhället blivit allt 

mer individualiserade och fokuserade på formandet av en personlig identitet.  Han kallar de 

moderna människorna för ”nomader som vistas i nuet.” (Melucci 1992:69) Tidigare var 

identiteten given på förhand och avgjordes av sociala gemenskaper som familj, kyrka eller 

klass. Idag har vi en frihet att göra våra egna val, men dessa måste vi hela tiden ompröva, 

vilket gör att det kan vara svårt att finna en stabil identitet. Människan kan inte avsäga sig sin 

valmöjlighet utan den är påtvingad. Kravet på att ständigt ta ställning kan leda till en 

psykologisk press på individen. Det senmoderna samhället har ett stort medieflöde som gör att 

det finns mycket information att tillgå. (Melucci 1996: 2-3, 42-44) 

 

Även sociologen Anthony Giddens menar att den senmoderna människan har stora 

möjligheter att välja hur han eller hon vill leva. Samtidigt lever hon under en maktlöshet inför 

de abstrakta system som styr hennes vardag. Människan använder sig i hög grad av medier för 

att konstruera sin identitet. Eftersom näst intill alla har samma material att plocka ur, innebär 

det en ständig rädsla att bli en i mängden. Människor söker efter en äkta och egen identitet. 

(Johansson 1996:57) Samhället är pluralistiskt och individen kan röra sig mellan olika 

miljöer. Det finns ingen given sanning. Expertutlåtanden ses som tillfälliga och individen kan 

ifrågasätta dem. (Giddens 1999:171)  

 

Det moderna livet kännetecknas, enligt Giddens, av reflexivitet, det vill säga människors 

ständiga granskande av sina motiv, handlingar och mål, i ljuset av befintlig kunskap och 

information. (Johansson 2003:438) Individen existerar inom en struktur, men individen är 

också en aktör, vilket innebär att självet måsta skapas. Identiteten är inte given, utan skapas 

och väljs av individen. (Furseth & Repstad 2005:92) Giddens tror att detta samhälle bidrar till 
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att begränsa utrymmet som ägnas åt existentiella frågor trots att det finns ett ständigt behov av 

att närma sig dessa frågor. Han kallar detta ”de bortträngdas återkomst” och driver tesen att 

detta leder till ett ökat religiöst sökande. (Johansson 1996:57) Det finns en klyfta mellan 

människors vardagsliv och de abstrakta system som finns i det nutida samhället. Denna 

utveckling innebär inte nödvändigtvis att människor är hjälplösa eller passiva offer för krafter 

de inte kan påverka. Människor kan utnyttja sina ökade kunskaper och tekniska hjälpmedel 

för att utveckla alternativa livsstilar och motverka maktutövning. Nya medier har inneburit 

ökade möjligheter att skapa jämlika relationer mellan människor.  (Giddens 1999:106-109)  

 

Giddens och Melucci menar följaktligen att individens självständighet är kännetecknande för 

det senmoderna samhället. Sociologen Michel Maffesoli anser att denna inställning riskerar 

att förminska de sociala dimensionernas betydelse. Massesoli menar att strukturen i samhället 

skiftar från the social till sociality. I den förra präglas samhället av en politisk och ekonomisk 

organisation. I denna ordning är relationer styrda och kontraktsbundna. Det uppstår inga 

spontana relationer mellan människor, utan individer anses ha specifika funktioner. Den 

sociala ordning vi befinner oss i nu, sociality, kännetecknas av en mer komplex och organisk 

struktur. För relationer innebär det att fokus ligger på den känslomässiga dimensionen. Med 

andra ord sätts inte premisserna för relationer av andra, utan bottnar i personliga val. 

(Maffesoli 1996:6, 72)    

 

Människor lever idag, på många sätt, ett mer enskilt liv än tidigare, men det innebär inte att 

hon är utestängd ur gemenskapen.  ”…living alone does not mean livning in isolation”. 

(Massesoli 1996:140) Massesoli menar att sociala relationer är grunden i samhället. Strävan 

efter att känna tillhörighet och identifikation leder till bildandet av nätverk. De sociala 

relationerna kräver inte att man är fysiskt närvarande för andra människor. Den tekniska 

utvecklingen spelar en stor roll för människans möjlighet att bilda nätverk. Så kallade 

förnimbara relationer (Löwendahls översättning 2005:61) etableras i tomhet, exempelvis via 

e-post. Individen kan röra sig i tillfälliga gemenskaper och är inte beroende av en fast ram. 

(Maffesoli 1996: 72-73, 82, 139-141) 

 

 

 11



Plausibilitetstruktur  

Människor kommer inte fram till sin egen livsåskådning helt oberoende av varandra. En 

individs sätt att tolka världen påverkas av sociala kontexter och erfarenheter. Att förespråka 

frihet och självförverkligande är inte något som man kommer fram till själv, utan något som 

man lär sig. En del forskare förklarar den individualism som råder med det ekonomiska 

system vi lever i. Genom reklam uppmanas vi konsumenter att välja det som passar just oss. 

Denna attityd påverkar även de religiösa valen. (Furseth & Repstad 2005:168) 

 

För att upprätthålla ett meningssystem krävs enligt sociologen Peter Berger att individen 

finner det meningsfullt. Detta kan ske genom legitimering, som kan ta sig skilda uttryck i 

olika sociala sammanhang. Legitimering innebär en allmän kunskap som förklarar och 

rättfärdigar den sociala ordningen. Verkligheten utformas genom en ständigt pågående social 

process. En plausibilitetsstruktur, en bas av likasinnade som delar samma meningssystem, är 

en nödvändighet för att en individ ska kunna upprätthålla sin trosföreställning och världsbild. 

Berger menar att religionen kräver gemenskap och social interaktion. Finns det en stark 

plausibilitetsstruktur blir individens meningssystem någorlunda fast. En svag 

plausibilitetsstruktur kan leda till en önskan att söka legitimering av trosföreställningen på 

olika sätt. I ett samhälle där religionen är starkt förankrad är det enklare för människor att 

upprätthålla sina religiösa värderingar. Där är plausibilitetsstrukturen självskriven och alltid 

närvarande. (Berger 1990 [1976]:29, 45-50)  

 

I det senmoderna samhället är sociala strukturer mer rörliga och föränderliga än tidigare. 

Människor rör sig både socialt och geografiskt. Individens meningssystem kan då 

upprätthållas och legitimeras genom att hon läser böcker, ser på TV eller chattar på Internet 

med likatänkande. Människor kan dela specifika trosföreställningar även om de tror olika på 

andra områden. Gemenskap kan på det sättet existera, trots att det inte finns en fast struktur 

eller interaktion ansikte mot ansikte. Det moderna samhällets plausibilitetsstruktur kan vara 

svagare än tidigare, eftersom det vanligtvis inte omfattar hela individens meningssystem.  

(Löwedahl 2005:63) 
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Privatreligion  
Valet av religiösa trosföreställningar kan vara en i raden av beståndsdelar i ett modernt 

identitetsskapande. (Löwendahl 2005:28) Att det moderna samhället, som kännetecknas av 

rationellt tänkande, kan existera vid sidan av ett religiöst synsätt, kan vara svårt att förstå. 

Giddens menar att det alltid uppstår reaktioner mot en alltför överdriven rationalism, vilket 

leder till perioder av religiös renässans.  (Giddens 1998:501) 

 

I en studie av religionsbeteendevetaren Ulf Sjödin instämde hälften av de tillfrågade med 

påståendet: ”nuförtiden måste var och en forma sin egen religion oberoende av kyrkorna”. 

(Sjödin 2001:80) En undersökning från 1998 visar att majoriteten av de nordiska 

medborgarna var positiva till påståendet att ”även om man tillhör en speciell trosinriktning 

ska man ha rätt att ta in trosföreställningar från andra religiösa traditioner”. Skillnaden mellan 

olika människogrupper är att yngre är mer positiva än äldre och högutbildade mer positiva än 

lågutbildade. Det finns alltså en stor förståelse för människors olika sätt att tro.  (Löwendahl 

2005:20-21)  

 

Religionsforskning, som ligger utanför kyrkor och samfund, har blivit allt mer intressant de 

senaste decennierna. Det finns flera begrepp som använts för att beskriva denna nya form av 

religiositet, vilka används olika av skilda forskare. Denna splittring i tolkningen av begreppen 

skildrar den pluralism som utmärker människans religiositet i vår tid. Folkreligion används 

vanligtvis för att beskriva det glapp som finns mellan tolkningen av religionen som finns 

mellan ”vanligt folk” och representanter för religionen. Internationellt används ibland 

begreppet spirituality som fokuserar på den individualiserade religionen som finns utanför 

religiösa samfund. Den svenska motsvarigheten andlighet används på olika sätt. Inom New 

Age talas det ofta om andlighet och andligt sökande. Även många kristna får positiva 

associationer till andlighet. (Löwendahl 2005:16-18)  

 

Begreppet privatreligion förknippas främst med Thomas Luckmann. Hans bok ”The invisible 

religion” har blivit ett av religionssociologins mest kända verk. Enligt Luckmann har 

samhällsförändringar medfört att religionen, som tidigare var en del av människans offentliga 

sfär, nu hör till den privata. Tidigare bestämdes en individs handlande till stor del av dennes 

ställning i samhället. Den ökade valfriheten i samhället har inneburit att den moderna 

människan nu kan bestämma mer över sina val. Detta gäller allt från konsumtionsvaror till 
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äktenskapspartner samt värdesystem. Denna förändring har gjort att det nu finns fler 

individuella värdesystem och att det inte finns krav på likriktning. Enligt Luckmann har 

privatreligionen hämtat inspiration från olika håll. De traditionella religionerna spelar 

fortfarande en viktig roll. En stor skillnad är dock att man inte socialiseras in i religion utan 

själv har möjlighet att välja delar ur olika livsåskådningar och komplettera dessa enligt eget 

tycke och smak.  Luckmanns definition av religion är vidare än vad som är brukligt inom 

samfunden. Han menar att individens yttersta meningssystem är liktydigt med religion. 

Följden av detta resonemang blir att människan alltid har en religion.  (Luckmann 1967)  

 

I ett senare verk utvecklar Luckmann sina tankar om den osynliga religionen. Han menar att 

självförverkligande, personlig autonomi och att ge uttryck för sin personlighet får ett allt 

större utrymme i människans tankevärld och menar därmed att ”religionen breder ut sig”. 

Massmedia och profeter i både privata och offentliga sammanhang sprider grundtankar som är 

en del av den privata religionen. Kommersialiseringen av religionen ger den som söker en 

möjlighet att välja komponenter till sitt personliga värdesystem. (Gustafsson 2000:181-182) 

Man ska dock ha i åtanke att Luckmann formulerade sin teori för flera decennier sedan. Idag 

ser världen annorlunda ut och fler medier har etablerats.  

 

Kännetecknande för den moderna religionen är att den rymmer en stor frihet för människan. 

Det finns inga gränser som karaktäriserar traditionell religion. Individen blir istället 

uppmuntrad att göra egna val. Denna fokusering på den autonoma människan ska förstås i 

ljuset av den moderna konsumtionskulturen. (Heelas 1998:5) Nya religiösa rörelser erbjuder 

den moderna människan alternativa lösningar och möjligheter för identitetsskapande. Allt 

färre människor söker trygghet i traditionella strukturer. (Larsson 2002:78) Peter Berger 

menar att religionen idag även konkurrerar med icke-religiösa tolkningssystem av världen i 

allt högre grad. Religionen blir en i raden av ”varor” på marknaden. (Berger:1990 [1967]:137-

138) 

 

Privatreligiösa är en stor och heterogen grupp som innehåller människor med olika bakgrund. 

De kan ta sig olika uttryck och innefatta element från flera religiösa traditioner. En 

privatreligiös människa kan tro på allt från en diffus tro på ”något” till mer specifika 

trosföreställningar. Det som binder samman gruppen är att de sällan eller aldrig deltar i 

religiös verksamhet inom religiösa samfund eller liknande. (Löwendahl 2005:10, 21)  
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Det finns religion som kan vara anonym, men som inte nödvändigtvis är individualiserad. 

Denna religiositet kan stämma överens med den officiella religionen, men saknar deltagande i 

församlingslivet. I en undersökning från slutet av 1980-talet beskrev en klar majoritet, nästan 

två tredjedelar, av svenska folket sig som ”kristen på mitt eget personliga sätt”. Alternativet i 

undersökningen var de mer kategoriska ”är bekännande kristen” (en åttondel) och ”är inte 

bekännande kristen” (en fjärdedel). (Gustafsson 2000:176) 

 

Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av begreppet privatreligion för att beskriva den 

individualiserade religionen.  

 

New Age 

Begreppet New Age har sitt ursprung i de förväntningar på en ny tidsålder, utmärkande av 

frid och harmoni, som fanns i vissa religiösa strömningar under 60- och 70-talen.  New Age 

innefattar en mängd olika strömningar och företeelser. Några består av en klar religiös 

dimension, andra ligger i gränslandet mellan religion och psykologi, medicin och 

naturvetenskap. (Frisk 2000:163) New Age-rörelsen liknas ofta vid ett smörgåsbord av 

tekniker, terapier och filosofier, där individen kan välja efter eget tyckte och smak. 

Organisation och medlemskap är inte det primära och det finns inga givna trosföreställningar. 

(Löwendahl 2005:22, Löwendahl 2002:22) 

 

Personlig utveckling, hälsa och andlighet är centralt i många idéer och praktiker inom New 

Age. Det finns ingen religiös ledare som har tolkningsföreträdare, utan den enskilda individen 

har högsta auktoritet. Vidare anses individen ha stort ansvar för sitt eget liv och öde. 

Individens auktoritet visas också genom synen på kunskap. Erfarenheter värderas ofta högre 

än teoretiska kunskaper. Inom många inriktningar i New Age finns en holistisk världsbild. 

”Allt”, människor, djur, natur och olika verklighetsnivåer antas hänga samman genom olika 

typer av krafter eller energier. Det finns också en holistisk syn på människan. Många tror på 

reinkarnation. En vanlig tanke är att kroppen och själen är en obruten helhet. Något som kan 

ses som en kritik mot den traditionella västerländska synen på människan. (Brodin 2001:19-

20, 23-24) Enligt vissa kristna teologer är möjligheten för människan att förändra sin situation 

begränsad. Inom New Age är människosynen mer optimistisk. Människans ondska betonas 

inte, utan man hänvisar istället till hennes okunskap. Genom att människan kommer till riktig 

insikt om verkligheten kommer hennes situation i världen att kunna förändras radikalt. 
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(Bråkenhielm 1998:284) Gud används sällan i New Age-sammanhang. Man talar ofta om en 

ande/livskraft istället. (Frisk 2000:169-170) 

 

New Age uppfyller således flera av de kriterier som karaktäriserar privatreligionen; frihet för 

individen att själv välja, ifrågasättande av auktoriteter samt självförverkligande. Bland mina 

informanter är Cissi det tydligaste exemplet på en New Age-utövare. Även Alice har inslag av 

New Age i sin tro.  

Beskrivning av tron  
Ulf Sjödin har genom sin undersökning av människors religiositet kommit fram till att cirka 

20 procent av den svenska befolkningen saknar tro på någon av de klassiska religiösa 

frågorna. Detta innebär att knappt 80 procent har någon form av ”religiös” livsuppfattning. 

(Sjödin 2001:90)  

 

Att Alice tro stämmer väl överens med den privata religionen illustras av följande uttalande.  

 
Min tro är min […]  min egen, min privata […] den är ett hopkok av sådant som 
passar in i min erfarenhet. […] något jag kommit fram till genom att lyssna och 
samtala och leva. Min tro känns som avskild från religioner, kyrkor och samfund, 
även om jag ligger nära den svenska kyrkan. (Alice) 
 

Cissi beskriver sin tro med hänvisning till New Age. Hon ifrågasätter benämningar som tro 

och religion eftersom hon tycker det har en ”negativ klang”. Hon beskriver sin livsstil som en 

möjlighet som hon inte kan utesluta.  

 
Jag är ateist, vissa skulle nog kalla mig agnostiker eftersom det kan sägas finnas en 
spirituell sida. Fast det är mer komplicerat än så. Eftersom jag inte ser det spirituella 
som något som är riktigt så gudomligt som det är i en religion. […] New age är 
snarare en samling idéer och tekniker som kan komma från de flest skilda håll och 
som också kan blandas med och interagera med vetenskap eller religion utan att det 
skall störa personen på något sätt. Newageism och det du kallar andlighet har inte en 
form utan snarare olika som individen kan välja fritt mellan. Det är inte en tro 
eftersom new ageism eller andlighet inte är en institution som kristendom är. (Cissi) 

 

Cissi menar att det viktigaste är att utveckla en tro som är skild från samhället och från 

gruppen. Det sanna jaget finns under olika lager som har formats av ens erfarenheter. Hon 

menar att det finns en mängd möjligheter för människan, men att man genom inlärning ser 

hinder. Genom att använda sig av olika tekniker får hon frid och välbefinnande och kan uppnå 

så mycket som möjligt av sin potential. Denna nya syn leder till en ny människosyn. Allt och 
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alla har en form av gudomlighet inom sig och är delar av samma helhet. Hon är kritisk mot 

vetenskapen som hon anser motverkar detta syfte. 

 
Vetenskapen skapar kategoriseringar och blir ett instrument att kategorisera normala 
och onormala, har skapat institutioner som skall veta allt om människors vanor etc, 
och din uppsats är ett uttryck för detta. (Cissi) 
 

David beskriver sin tro i termer av liv och kommunikation. Människan kan bli mer levande 

genom sin tro. Liv är kommunikation, både inom kroppen och utanför den. David fokuserar 

även på andlighet i sin beskrivning av sin tro.  

 
Min mening är att en religiös människa måsta vara andlig. Den första och största 
innebörden av detta begrepp är att man är mottaglig för livets gåva och att man alltid 
söker vägar för det som befrämjar kontakten med det, ofta med en viss vördnad och 
ödmjukhet inför det. (David)  

 

I informanternas beskrivning av sin tro ligger fokus på egna erfarenheter och 

tolkningar. Det finns ingen hänvisning till någon utomstående.  

  

Förändring av tron 
 
Erfarenheter från barndomen kan prägla människors syn och förhållande till religion. 

(Löwendahl 2005:75) Meredith McGuire menar att religionen är en del av människors 

identitetsskapande. Liksom övriga delarna av identiteten förändras och utvecklas den genom 

livet. Hon framhåller dock att förändringarna är mindre dramatiska i vuxen ålder än i 

ungdomen. Betydelsen av att vara religiös förändras i olika perioder i livet. I tidigare 

samhällen var grupptillhörighet, till en stam, nation eller etnisk grupp, viktigt för människors 

religiösa utveckling. Dessa faktorer har försvagats i det moderna, pluralistiska samhället. 

Människor möter idag olika typer av människor och livsstilar. (McGuire 1997:53-57) 

 

Alice växte upp i ett troende hem och hon var engagerad i kyrkan när hon var ung. Hon 

förklarar hur hennes tro utvecklats:  

 
[…] från att den varit som ett slags barnatro med Gud på sin tron och änglar runt 
omkring och ”vi tror på Gud fader allsmäktig”, till att ha utvecklats till något som är en 
röra av detaljer som finns i olika religioner och sånt som möjligen inte finns alls. Men 
det vet jag inte, jag är inte så insatt i alla religioner. (Alice) 

 

David är uppväxt i ett icke-religiöst hem, men har själv alltid varit troende i någon form.  
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Jag har så länge jag kan minnas alltid varit lite småreligiös. Jag har intresserat mig 
för bibeln från och till, känt en viss trygghet förr som jag kan erinra mig, när fröknarna 
läste ur bibeln under advent. Det har nog sitt ursprung över en viss vördnad inför livet 
i allmänhet, andras liv, och livets mångfald. Jag har resonerat över gud tidigare och 
skrivit småandliga skrifter. (David) 
 

David har ständigt omprövat sin tro. Han har läst mycket och sökt konkreta bevis. Under en 

period av psykisk ohälsa upphörde Davids tro nästan helt. Han ifrågasatta då mycket, men 

tron kom sedan tillbaka.  

 

Cissi beskriver sitt tidigare liv som ateist meningslöst. Hon upptäckte New Age genom att hon 

träffade människor som praktiserade olika tekniker. Hon blev intresserad och testade, först 

lättvindigt, men tog det sedan på mer allvar. Genom möte med människor har hon testat olika 

tekniker och utvecklat sin tro. Hon beskriver en period i sitt liv så här: 

 
[…] jag var nog lite fascinerad av att spå i kort på skoj, men det slog ibland in. Jag 
brydde mig inte om det speciellt mycket. När jag pluggade på högskolan, träffade jag 
för två år sedan en kvinna som […] beskrev att hon blivit utsatt för svart magi. Jag 
letade på Internet lite info och skattade ihjäl mig mer eller mindre. Men jag testade 
lite vit magi på skoj, typ ljusmagi, men ansåg inte riktigt att det hade någon kraft. 
Sedan började jag ta in blommor i olika färger i hemmet, jag började titta mer på 
naturen som jag var intresserad av, tittade på stjärnor etc. Sedan träffade jag en vit 
häxa på mitt jobb som sa till mig att jag var medial. […] Jag trodde givetvis inte på 
hennes ord […] (Cissi)  
 

Dessa erfarenheter gjorde Cissi intresserad och hon ställde frågor om det i forum på Internet 

för att ta reda på mer. Hon berättar om vad det innebar för hennes religiösa utveckling: 

 
[…] jag blev paff när jag såg att de använde det mest ologiska för att åstadkomma 
saker och träffa sina anhöriga, de besökte andra platser i andra dimensioner och de 
trodde på det också. Det har jag aldrig lyckats med eftersom jag vill ha konkreta 
saker. Sedan läste jag en bok som någon rekommenderade, den nionde insikten, 
som gav mig viss ledtråd om att man kunde se tillvaron på ett annat sätt. Sedan 
pratade jag lite mer med andra och jag lärde mig mer och mer. […] (Cissi) 

 

Både Alice och Cissi har haft upplevelser som haft betydelse för deras religiösa utveckling.  

 
[…] min pappa berättade för mig att han varit död en kort stund på 1940-talet och vad 
som då hände. Min pappa var inte den som överdrev, tvärtom. Den här händelsen 
fick en avgörande betydelse och jag funderade och reflekterade över det här länge. 
(Alice) 
 

En dag när jag var mycket ledsen när jag var yngre och min dåvarande svärfar hade 
dött, så kände jag mig frusen. Jag hade ingen tro då, utan bara en kall rädsla för 
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döden och det hemska som även kunde hände mig någon dag. Och plötsligt kände 
jag en närvaro, som om något osynligt som man nästan kunde ta på svävade bredvid 
mig och gjorde mig mycket lugn. (Cissi) 

 

Det kan vara svårt att konkretisera den personliga religiösa utvecklingen.  Informanterna är 

dock relativt medvetna om sin religiositet och vad som påverkat den. Gemensamt för dem är 

att deras tro förändrats genom livet.  

 

Tron i vardagen  

Ordet religion kommer från latinets religio, som innebär att vara samvetsgrann och ta plikter, 

tradition och livsföring på allvar, särskilt i förhållande till gudarna. Det finns en etisk 

dimension inom religionen. (Wibeck 2003:17-18, 21) David förklarar: 

 
Genom att tron leder till vissa levnadsregler (skrivna eller oskrivna) kan dessa 
levnadsregler begripas som vägledning – vägledning till en bättre eller högre moral. 
(David)  

 

David menar att han försöker leva sitt liv genom att följa det som är utvecklande och rätt. Han 

följer inga strikta dogmer. En fundamental princip han försöker leva efter har han hämtat från 

Job i Bibeln; som man sår får man skörda.  

 
Även Alice anser att hennes tro påverkar hennes förhållningssätt till livet.  

 
Förmodligen påverkar den eftersom jag tror att det är meningen att jag ska vara så 
vänlig som möjligt, att jag ska försöka leva utan att såra. Jag lyckas inte, O nej!! Men 
jag tror att det är idealet och jag försöker nog ibland. Jag är inte den som diskuterar 
tro med andra om dom inte börjar och vill prata om det, så på det sättet vet inte 
många att jag är troende. (Alice) 

 

Cissi har en annorlunda syn på hur tron kan påverka vardagslivet.   

 
[…] det som jag genom min tro först och främst försöker påverka är mig själv. Jag 
anser inte att tron hjälper andra och jag tror inte heller att en tro kan påverka ens 
djupaste attityder mot andra människor, t ex kring rättvisa, kärlek, hat, rasism, 
sexism, utan snarare hur man förhåller sig till de här sakerna. Det är var och ens 
uppgift och rätt att finna svaren om sig själv. (Cissi) 

 

Det kan vara svårt att urskilja vad i ens inställning till livet som påverkats av den tro man har. 

En religiös människa är ständigt religiös och att ställa sig utanför sin tro är därför omöjligt. 
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Cissi menar att tron först och främst påverkar hennes inställning. David och Alice har mer 

konkreta exempel på hur tron påverkar deras vardag.  

 

Att utöva sin tro 

Inom varje tradition finns företeelser som anses viktiga. Dessa ritualer kan vara fria eller 

formella. För den kristne kan en gudstjänst vara en betydelsefull ritual och för en hindu kan 

utövandet av yoga vara ett medel för att utveckla det andliga medvetandet. (Wibeck 2003:19) 

Ritualer har ofta som funktion att skapa ordning och upprätthålla mening och tillhörighet. Den 

privata religionen kännetecknas av att mer vikt läggs vid berättelser, symbolhandlingar och 

metaforer. Dogmatiska verbala utsagor anses inte viktiga. De erfarenhetsorienterade 

påståendena är mer i fokus än de kunskapsrelaterade. (Furseth & Repstad 2005:167, 173) 

 

David utövar meditation, yoga och en del asketism, det vill säga prövningar för att stärka 

kropp och själ, för att praktisera sin tro. Han har även en anteckningsbok som han skriver ner 

frågor kring reinkarnation. Det viktigaste är själva tron och inte att följa givna ceremonier.  

 
Religionerna är inte nödvändiga att binda sig vid för att tro. Religioner har uppkommit 
genom att personer har haft uppenbarelser eller har förnummit det som kan 
beskrivas som gudomligt, vilket de sedan försökt förmedla genom ord och text. 
Därmed är det inte nödvändigt med riter för själva trons vidkommande. Tron står 
bortom dogmerna. (David)  

 

Alice utövar sin tro på liknande sätt som David. 

 
Jag ber ibland, men inte regelbundet. Jag utövar en slags ceremoni när jag utövar 
yoga eller när jag mediterar. Då är jag nära det jag tror på. Ibland mediterar jag 
tillsammans med andra, då känner jag en slags samhörighet. Men alla tänker ju inte 
så, för en del handlar det enbart om avslappning. (Alice) 

 

Cissi menar att ceremonier inte är centrala inom New Age. Istället är det tanken som är det 

viktigaste. Hon använder själv en del tekniker för sin personliga utveckling, men hon följer 

inte några givna riter.  

 
Om man använder sig av redskap så är det bara för att göra det till en ritual, och 
accentuera det man gör, så att det får större mening i hjärnan, men redskapen och 
ceremonierna behöver man inte, de flesta som blir bra på det de gör lämnar sådant 
åt sidan. (Cissi) 
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Att dela sin tro med andra är inte viktigt för någon av informanterna. Däremot framhåller 

samtliga vikten av att diskutera religiösa frågor med andra. David utvecklar sin tro genom 

möten med människor han hyser stor aktning för. Alice diskuterar med sin man och sina 

vänner, och använder sig ibland av Internet. Även Cissi tycker att Internet är ett bra redskap 

för att utveckla sin tro. Hon diskuterar gärna trosfrågor. Så här beskriver hon vilken funktion 

möten kan ha:   

 
[…] man kan tala och ge varandra råd om hur man bäst överkommer sina egna 
begränsningar. Men eftersom ansvaret ligger på mig, och när någon irriterar mig så 
är det mitt bekymmer så spelar det inte så stor roll. (Cissi) 

 

Gemensamt för informanterna är att de inte värdesätter traditionella religiösa ceremonier och 

riter. Vid behov utvecklas personliga ritualer. Den sociala gemenskapen är inte heller det 

centrala för den personliga religiösa utvecklingen. Däremot tycker de att det kan vara 

givande att tala med andra om religiösa frågor. 

 

Självförverkligande  
Fyra av tio svenskar menar att deras egen vilja är den faktor som avgör viktiga händelser i 

livet. Knappt var tredje hänvisar till slumpen och en av tio åberopar ödets inverkan. På fjärde 

plats kommer alternativet ”Guds vilja”. Tron på den egna möjligheten att påverka 

händelseutvecklingen minskar med åldern. (Sjödin 2001:49-50) Den privata religionen 

kännetecknas av en optimistisk människosyn där självförverkligande är i fokus. (Furseth & 

Repstad 2005:167)  

 

David förklarar sin syn på tro:  

 
Tron innebär således självförverkligande för mig. Då menar jag inte den ytliga 
beskrivningen av självförverkligande som du kanske först tänker på. Studera 
begreppet ”Själv-förverkligande” så förstår du vad det handlar om. Det innebär […] 
att man intensifierar sin verklighetsuppfattning (blir mer verklig) genom att öka 
kontakten med livet. (David) 

 

David anser att människan har stora möjligheter att påverkar sitt liv. Det är man själv och de 

val som man gör som avgör viktiga händelser i livet.  

 
Jag är ganska ödmjuk i fråga om tron på människans förmåga att utvecklas. Alltså att 
man inte är statisk utan levande och har enorma potentialer, och det bidrar min tro 
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med att uppmuntra. […] Antingen kan man ha inställningen att man är ett viljelöst 
väsen som likt lövet far i vindens riktning, eller så kan man ha en avsaknad av 
offervilja, och en tro på sin förmåga att förändra eller förändras och styra sitt öde. Mitt 
eget valspråk (livsinställning) är att andan kröker ryggen och inte bördans tyngd 
(David) 

 

Alice har liknande tankegångar. Hon menar att människans förmåga att påverka sitt liv är 

total.   

 
Vi kan välja att se oss som påverkbara offer eller som självständiga individer som 
påverkar och bestämmer det som ska hända, i samspel med dom runt oss förstås. 
(Alice) 

 

Cissi återkommer flera gånger i sin berättelse till människans stora potential. Enligt henne är 

det är en viktig del av New Age. 

 
Jag väljer att se mig själv som skapare av min framtid och inte ett offer för 
institutioner, min uppväxt, samhället i stort, eller religiösa samfund. (Cissi)  
 

Cissi menar att möjligheterna för människan är oändliga och det är samhället som begränsar 

vår förmåga. Vi har lärt oss att se hinder och inte möjligheter.  

 
[…] visdomen finns inom oss!!!! Att vi inte behöver förlita oss på någon annan än oss 
själva… och att vi redan kan allt, vet allt, och är allt!!! I grunden är detta grunden till 
en ny människosyn. (Cissi) 

 

Gemensamt för informanterna är en stark tilltro till människan och hennes förmåga att styra 

sitt liv.  

Auktoritetsskepsis  
En aspekt av privatreligionen är stark auktoritetsskepsis.  För att bedöma religionens sanning 

vänder man sig till vad man själv känner och inte till en yttre auktoritet. Det finns en misstro 

till att religiösa ledare ska styra vad som är rätt tro. Följaktligen blir det inte viktigt att finna 

alla riktiga svar, utan det är lika mycket värt att söka svaren. Det är viktigt att påpeka att 

denna förändring, från tilltro till förmaningar uppifrån till ett sökande inifrån, inte är typiskt 

enbart för religionen.  Vår tid kännetecknas av en tilltagande skepsis till auktoriteter inom till 

exempel kultur och politik. (Furseth & Repstad 2005:166) Det finns flera anledningar till en 

ökad skepsis till auktoriteter i den moderna samhället; demokratisering, höjd utbildningsnivå 

och en större mediebevakning.    (Sjöborg 2006:240-241)  
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För David är det skrivna ordet och andra religiösa dogmer inte viktiga .  

 
tron […] (en livsfilosofi) […] innehåller framför allt det som inte kan förmedlas i ord. 
Det finns en viss övertro på att ord kan ge oss sanningen, men sanningen är för mig 
något som framförallt kan förnimmas med (och utan) våra sinnen, och inte logiskt kan 
begripas eller formelmässigt återges. (David)  
 

Tidigare letade David efter en förklaring och bevis för att rättfärdiga sin tro. Han läste och 

funderade mycket, men har omvärderat denna syn.   

 
Idag är jag inte intresserad av att övertyga andra (och mig själv) utan är tillfreds med 
min tro. Jag anser att människan är måttet genom vilket man kan ”mäta” gud, och 
andra ”instrument” är mig överflödiga.  (David)  
 

Alice hänvisar inte till traditionella religioner utan betonar det egna ansvaret.   

 
Min tro känns som avskild från religioner, kyrkor och samfund… (Alice) 
 

 

Nya tolkningar av världen skapas ofta i relation till de traditionella. (Sjödin 2001:148) 

Människors individuella religiositet kan alltså i många fall ha utvecklats i kritiskt dialog till 

traditionell religion. (Furseth & Repstad 2005:170)  

 

Alice hyser stor skepsis inför den institutionaliserade religionen.  

 
[…] jag är lite misstänksam mot kyrkor och samfund, jag är så rädd för fanatism 
och sekterism på alla områden, tror jag. Det står självklart inte alla kyrkor och 
samfund och alla troende för, men jag är rädd att jag har en bild av hyckleri från 
kyrkan. Säga en sak och leva på ett annat sätt – det gillar jag inte. Då är det bättre 
att vara tyst för det är ett sätt att undervärdera sin Gud, att tro att han/hon/den/det 
har selektiv syn och hörsel. (Alice) 

 

Även Cissi är kritisk mot traditionell religion. Hon använder sig inte av begreppen tro och 

religion. Hon anser att de har en negativ klang. 

 
Jag tycker att traditionell religion är rena skämtet. Men vi är alla en del av den 
kristna religionen eftersom vår kultur är uppbyggd på kristendom i de flesta 
”kristna” länder. (Cissi)  
 

Cissi utvecklar sina tankar om religion: 
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Det är […] irriterande med människor som blint försöker berätta för andra hur de 
ska leva sina liv, med det gör i och för sig vetenskapen också mer eller mindre. 
(Cissi) 
 

David besvarade frågan, om det är viktigt att dela sin tro med någon, på följande vis: 

 
Nej. Jag vet inte heller vilka praktiska konsekvenser en sådan filosofi skulle få om 

den politiseras. Indien och kastsystem är ju föga tilltalande. (David) 

 

Bara en minoritet av befolkningen deltar regelbundet i gudstjänster. Men omkring tre 

fjärdedelar ger dock Svenska kyrkan en rituellt och kulturellt viktig samhällsfunktion. (Sjödin 

2001:15) För många är det en trygghet att vara medlem i kyrkan. Den står för en kollektiv 

tillhörighet och representerar en del av den svenska kulturen. Hur denna inställning kan 

kombineras med den privatiserade religionen kan vara svårt att förstå. En förklaring kan vara 

att de står för olika tidsdimensioner i en människas liv. Den privata religionen vill man ha på 

kort sikt. Den kollektiva förankringen är ett mer långsiktigt perspektiv. Man vill vara en del 

av en kontinuitet som funnits innan en själv och som kommer att bestå en längre tid. (Furseth 

& Repstad 2005:172, 179)  

 

Davids förklarar vilken funktion kyrkan har för honom: 

 
Ibland besöker jag (kristna) kyrkan, inte för att är strikt kristen (jag är döpt och 
konfirmerad) utan för att kyrkan är en symbol för den andliga mentaliteten. Kyrkan är 
enligt mig ett uttryck för en av människans ädlare kvaliteter, ett mycket medmänskligt 
uttryck. (David) 

 

Trots en skepsis mot traditionell religion är Alice medlem i Svenska kyrkan. Hon ser inte sitt 

medlemskap som ett aktivt val.  

 
Jag är medlem i svenska kyrkan men det är många år sen jag var på en vanlig 
högmässa. Det är inget principiellt beslut eller så, det är bara det att livet flyter på och 
jag prioriterar annat. (Alice) 
 

Samtliga informanter har en tro som skild från traditionella religioner De hänvisar inte till 

religiösa dogmer eller företrädare i sin egen trosbeskrivning. Det finns misstro till traditionell 

religion och dess sätt att förmedla tro. Detta innebär dock inte ett avståndstagande från 

Svenska kyrkan. 
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Syn på Gud  
15 procent av den svenska befolkningen avvisar föreställningen av någon form av högre makt. 

Var fjärde tillfrågad är osäker, vilket kan tolkas som en agnostisk hållning. Resten av 

svenskarna, 60 procent tror på existensen av högre makt. Bara 11 procent tror på en 

”personlig Gud”. Idag finns en allt mer diffus gudsbild bland troende. Att tron på ”Gud” 

lockar allt färre, medan mer oprecisa beteckningar drar till sig anhängare, är ännu tydligare 

bland de yngre. Särskilt tydligt blir denna tendens i tron på en ande eller livskraft. Andelen 

kvinnor som bejakar tanken på att det finns en högre makt är betydligt större än andelen män. 

(Sjödin 2001:86-92) Privatreligionen kännetecknas av en förändrad syn på Gud. Det är 

mindre betoning på Gud som allsmäktig och stark, mer betoning på Gud som närstående och 

solidarisk. Världen ses som Guds gåva till människorna och inte, som tidigare, som syndig.  

(Furseth & Repstad 2005:167) 

 

Cissi beskriver sig som ateist. Trots det har hon en Gudsbild, men den skiljer sig från den 

traditionella. Hon menar att alla är Gud. 

 
Jag har aldrig trott på gud, det verkade konstigt att tro på att gud var ond, jag 
försökte men kunde inte. Men eftersom livet som ateist kändes meningslöst, och 
eftersom jag började träffa människor som hade en new age tro så började jag 
intressera mig för ämnet. […] Är man religiös så tror man att Gud bestämmer allt. Är 
man new age, så tror man att man är Gud, att alla är Gud, att universum är energi, 
att materia inte existerar, tid och rum är bara en konstruktion som människan 
uppfunnit. Men i princip består våra kroppar och våra tankar av samma stoff som 
universum består av och som alla andra människor består av. Tankar kan skapa. De 
kan infiltrera kosmos, och vi är medskapare. (Cissi)  
 

I Cissis beskrivning av Gudsbegreppet känns tanken om holism igen, vilket är typiskt för New 

Age. Hon säger att hon inte tror på Gud, men gillar idén om Gud som något allomfattande. 

För henne är Gud en metafor för helheten. 

 
Det som är fascinerande med helheten är inte helheten i sig eller min tro på en 
allomfattande gud, utan att när man ser allt som en helhet, så ser man all potential 
som finns, alla möjligheter som finns, i stället för alla hinder. (Cissi)  
 

David har reflekterat mycket kring Gud och hans syn har förändrats genom livet.   

 
En av min första seriösa fundering och diskussion jag hade när jag var omkring 15 år, 
var om gud och om människan är guds avbild. Jag ställde mig frågan om gud 
skapade människan eller om människan skapade gud. Jag tänkte mig gud som ett 
stort medvetande i vilket vi inryms och vi var dess små avbilder, likt hjärnceller i dess 
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medvetande. På samma sätt som celler i kroppen kallas liv, men knappast är 
medvetna om oss som styr, tänkte jag mig att vi människor går omkring utan att 
begripa särskilt mycket av vår värld och det vi oförstående kallar universum och är en 
del av. […] Jag sökte mycket information om indirekta bevis för guds existens under 
en tid, för att vetenskapligt rättfärdiga tron. T.ex. fann jag att om en elektron skulle 
haft en annan laddning än vad den har, skulle inga kemiska reaktioner vara möjliga, 
och därmed skulle inget liv finnas, vilket tycktes mig vara en fin slump. Samma sak 
om gravitationskraften m.m. Efter detta struntade jag dock helt i att försöka bevisa 
saker och upptäckte att jag endast var ute efter att bevisa tron och ”gud” för mig själv. 
(David) 

 

Idag är David trygg i sin Gudstro. Han beskriver den på följande sätt:  

 
För mig är gud synonymt med liv, livskraft men också det som möjliggör liv. Att få 
kontakt med gud är således att få kontakt med livet, och livet är ju levande. Man kan 
bli mer levande genom tron. (David) 

 

För Alice tar Gud inte stor plats i hennes beskrivning av sin tro. När hon var ung ifrågasatte 

hon inte ”vi tror på Gud fader allsmäktige”. Idag har hennes tro utvecklats: 

 
Min Gud ser inte ut exakt som den kristne Guden och inte exakt som Krishna eller 
Allah eller annan Gud heller. Det beror förstås på att jag tror att det bara finns en 
enda Gud och en enda ”himmel”. Jag tror att det är vi människor som inte kan 
komma sams…och det är en helt annan fråga. (Alice) 
 

Informanterna har alla utvecklat en personlig Gudsbild. De hänvisar inte till någon annans 

beskrivning av Gud.  

Syn på döden  
Enligt Giddens lever människan i existentiell motsägelse. Vi är en del av den livlösa världen, 

men genom att vi är självmedvetna varelser skiljer vi oss från den. Vi är medvetna om vår 

ändliga natur. (Giddens 1999:63) Frågan om livet efter detta är central i varje filosofisk och 

religiös tradition. Enligt hinduismen och buddismen är döden bara en övergångsfas i ett långt 

levnadslopp som sträcker sig över flera existenser. En kristen tror att vi i slutet av vårt jordeliv 

återuppstår och får evigt liv i Gud. (Vernette 2002:4)  

 

Ulf Sjödin har gjort en studie av svenskars inställning till paravetenskapliga fenomen. 

Resultatet visar att var femte svensk tror att döda går igen.  Kvinnor tror i högre omfattning än 

män, och yngre tror mer än äldre. Generellt kan man säga att tron på paravetenskapliga 

fenomen ökat över tid. Detta kan dock bero på att tidsandan har förändrats så att människor 

blivit mer benägna att erkänna sådana trosföreställningar. Att dessa föreställningar blivit mer 
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exponerade i media påverkar också människors inställning. Genom att ta del av offentliga 

berättelser kan individens egna tankar bekräftas. Media kan fungera som en modern 

plausibilitetsstruktur.    (Sjödin 2001:31, 40-42)  
 

Mindre än en tredjedel tror att den fysiska döden är det definitiva slutet på existensen. Av dem 

är andelen män dubbelt så stor som andelen kvinnor. Det är även betydligt fler äldre än yngre 

som tar avstånd från en tro på ett liv efter döden. Det innebär att 70 procent tror att det finns 

någon form av fortsättning efter den fysiska döden. Den största delen av dessa säger sig tro på 

”någonting, men jag vet inte vad”. Drygt 10 procent valde alternativet ”en annan tillvaro i en 

värld efter detta”.   I Sjödins undersökning tror 6 procent på reinkarnation. I andra 

undersökningar (se t.ex. Vernette 2002:11) ligger den siffran runt 20 procent. Att det är färre 

som väljer det alternativet i Sjödins undersökning beror troligen på att det fanns fler alternativ 

att välja bland. (Sjödin 2001:82-85) 

 

Återfödsel kan ses som en chans till fullkomligt självförverkligande. Vi har kommit till 

världen för att utnyttja hela vår potential och för att kunna göra det krävs flera liv. Människan 

kan på det viset utvecklas och får flera chanser att rätta till sina fel. Tron på återfödsel kan 

även ge en hoppfull syn på döden. Det är lättare att acceptera den fysiska döden om man tror 

att den innebär en övergång till en annan existens på jorden. Vidare kan sorgen efter en 

anhörigs död lindras om man tror att personen lever vidare och att man kanske kan mötas 

igen. (Vernette 2002:9-11)  

 

Tron på återfödsel är det som förenar mina informanter. Hur denna tro ser ut skiljer sig dock 

åt.   

 

Cissi säger sig inte ha en aning om vad som händer när man dör.  

 
[…] vissa antar, tror eller vet, att själen utvecklas för varje återfödelse. Att man väljer 
sitt nästa liv eftersom när man är på andra sidan så är allting så bra och harmoniskt 
att man behöver ett helvete för att kunna utvecklas. När man dör, minns man också 
alla liv. Men jag har inte upplevt detta och jag vet därför inte. (Cissi) 

 

Att döden skulle innebära ett definitivt slut tror Cissi dock inte. 

 
[…] att vi skulle vara naturens slumpmässiga misstag känns främmande för mig nu, 
även om jag brukade tycka så […] Att vi är här utan mening och mål, att vi föds, lever 
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och dör, och fortsätter vår meningslösa kamp. Men det är inte av döden jag försöker 
skapa mening av, utan livet. (Cissi)  

 

Cissis syn på döden har förändrats genom att hon utvecklat en tro. När hon var ung blev en 

familjemedlem mycket sjuk. Cissi saknade då en tro och utvecklade hypokondri. Idag kan hon 

hantera sjukdom och död annorlunda. Hon menar att hennes inställning har förändrats tack 

vara hennes tro.  

 
Jag brukade vara mycket rädd för döden, men nu kan jag acceptera att döden 
kanske inte är så viktig. Vad man gör under livet är däremot viktig. Vi är här för att 
skapa. (Cissi) 
 

David ser inte liv och död som absoluta ytterligheter, utan gradskillnader. Hans syn på döden 

har vuxit fram. Han har alltid haft en övertygelse på reinkarnation. David hävdar att han inte 

tänker så mycket på döden, men ger, trots det, ett genomtänkt svar på om vad som händer när 

man dör:  

 
Jag tror att människan tillfälligt vistas i gud, för att därefter återfödas. Varje varelse är 
ju en del av Gud. Likt våra celler som kommer från en cell och därefter multipliceras 
genom delning, har alla sitt ursprung, ytterst ett, i gud. Vid döden återgår man till ett 
ursprungligt medvetande men som i en i dröm där man inte har ett medvetande om 
sig själv. Ty vem är man i drömmen? Man har där ingen kropp, endast olika 
förnimmelser av det som finns inuti en själv. Jag har ofta försökt erinra mig tiden vid 
födseln och ens dåvarande förnimmelser. Det enda jag har känt från denna tid och 
den kalla erinring är en stark vilja till tillblivelse: Att se, höra, känna etc. Jag har också 
funderat på när man återföds, varför vid en viss tidpunkt; om ens medvetande 
förändrats, om mitt jag hade varit likadant om min mor varit med en annan man etc. 
Om jag uppstod just vid konceptionen. Även från födseln förändras man mycket, men 
samtidigt finns det ett medvetande som alltid är detsamma, hur mycket jaget än 
förändras genom livet.  (David) 
 

Davids syn på döden har förändrats genom livet, vilket illustreras av att följande resonemang:  

 
Jag har förstås varit självkritisk och tänkt om jag kanske i grunden har någon 
dödsångest och utvecklat en tro av dessa skäl, men eftersom jag har rätt så god 
självkännedom kan jag utesluta att så är fallet. Under en tid påverkades jag även av 
Marx´ syn på religionen, ”opium för folket”, men jag växte ifrån denna konspiratoriska 
uppfattning och fann den föga trolig. Jag har också tänkt om andliga människor är 
svagare människor, men kan inte heller tro detta. Det är underligt att vissa är mer 
andliga än andra. Vissa är mer materialiserade, på något vis och bundna. (David) 

 

När man dör tror Alice att man kommer till ”himlen”. Där vilar och förkovrar man sig. Man 

kan också träffa de människor man vill. Hennes syn på döden hänger samman med tanken 

om att vi alla hör till ett kretslopp. Alice har dag har ett gott förhållande till döden. Hon 
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kände tidigare en rädsla inför den. Så här berättar hon om hur hennes syn på döden 

förändrats:  

 
Från att ha varit rädd för döden och de döda (HUR ser en död UT kan man ju undra 
och sånt, jag har en livlig fantasi kan jag säga) så började jag som 19-åring arbeta på 
sjukhus. Börjar man arbeta på en medicinavdelning så har man två val – att arbeta 
med sin egen dödsskräck, må bra och kunna förmedla trygghet till patienter, eller 
tvärtom. Man kan alltid sticka huvudet i sanden, du vet! Jag bearbetade genom att 
prata, se olika program, läsa, läsa, läsa allt jag kom över. (Alice) 

 

Alice är den enda av informanterna som har haft kontakt med avlidna släktingar.  

 
En nära anhörig går till ett medium någon gång om året och då får jag ofta 
hälsningar. Jag har själv varit på storseanser där jag fått hälsningar. Men jag behöver 
det inte eftersom jag inte behöver den bekräftelsen…jag vet ändå vad jag tycker. Jag 
har aldrig haft någon form av ”övernaturligt sinne” själv och det är jag glad för!!  Jag 
vill INTE ha det på något sätt. (Alice)  

 

Informanterna har olika uppfattningar om döden och återfödsel. För Cissi och Alice har deras 

tro hjälpt dem hantera en rädsla för döden.  

 

Att minnas tidigare liv  

Det finns människor som menar att psykiska och fysiska trauman i nuvarande liv kan 

förklaras av liv man levt tidigare. En person med extrem rädsla för vatten kan, i tidigare liv, 

ha dött genom drunkning. Genom reinkarnationsregression kan en person få hjälp med att 

spåra den bakomliggande orsaken och förstå sin rädsla. En metod för denna terapi är att är att 

klienten försätts i hypnos. En annan variant är att klienten genom avslappning och 

visualisering leds till egna insikter kring tidigare liv. Ett tredje alternativ är att terapeuten 

förmedlar det han eller hon intuitivt ser om klientens föregående liv.  (Frisk 2000:175) 

Begreppet cellminne används för att förklara detta. Tanken är att allt vi varit med om i detta 

och tidigare liv lagras i oss. När vi kommer in i en fysisk kropp genomsyras cellerna i 

kroppen med all information och de minnen vi bär på från tidigare och kroppen reagerar på 

detta. Att uppleva en doft eller melodi som välbekanta är en version av cellminnet. (se t.ex. 

”Lär av dina tidigare liv” av Sylvia Browne och ”Tidigare-livupplevelser” av Raymond A 

Moody)  
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Cissi förkastar inte helt teorin om att man kan spåra problem i detta liv till tidigare liv. Hon 

menar dock att den inställningen kan användas som ”ursäkt” för sitt beteende. Hon har talat 

med personer som har minnen av tidigare liv, men själv är hon inte övertygad. 

 
[…] en del har säkert upplevt ett tidigare liv, en del inbillar sig det, en del är inte 
säkra. Jag skulle dock inte uteslutna att möjligheten finns. (Cissi) 

 

Inte heller Alice är säker på att man kan minnas tidigare liv. Enligt henne går inte den tron att 

helt förena med en stark tro på människans möjlighet att påverka sitt liv.  

 
[…] Möjligen tror jag det då, fast eftersom jag tror att vi själva bestämmer över våra 
liv så gillar jag inte den där offermentaliteten ”jag kan inget göra för det beror på ett 
annat liv / på omständigheterna”. Så det kanske kan spåras, men göra något åt det 
kan bara vi själva, här och nu. (Alice) 

 

David menar att minnen av tidigare liv är en förutsättning för en tro på reinkarnation.  

 
Har man en tro på reinkarnation tror jag att det är nödvändigt att åtminstone känna 
någon form av förnimmelse av att ha funnits till tidigare. Konkreta minnen tror jag 
dock är omöjliga. Ty människor minns knappt vad de gjorde som två-åringar. 
Däremot kan det säkert ha funnits händelser som gjort enormt starkt intryck som man 
kan känna spår av. Det är möjligt att man ärver sitt tidigare beteende, i viss grad; en 
särskild sittställning eller vad som helst. (David) 

 

Informanterna har olika uppfattning om möjligheten att minnas tidigare liv. Alice och Cissi 

menar att sådan tro kan användas som ett försvar för beteende i detta liv. David är den som är 

mest övertygad .  

Karma  

Tron på reinkarnation kan förstås som tron på en retroaktiv rättvisa. Hinduer och buddister 

menar att vi återföds med utgångspunkt från våra tidigare liv. Har vi levt väl kan vi räkna med 

en fördelaktig återfödsel. Cykeln upphör först när kedjan av orsaker och verkningar slutligen 

bryts. Ur västerländsk synvinkel uppfattas återfödsel ofta som något positivt. Ur ett österländs 

perspektiv ses den däremot som en börda vilken man måste göra sig kvitt. (Vernette 2002:8, 

13) 

 

Informanterna har olika syn på karma. Cissi är den som är mest skeptisk. David har följande 

tankar om det:  
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Även om vi (kanske inte alla) har levt tidigare liv är jag inte säker på att vi kommer att 
leva för evigt. I någon mån tror jag dock på karma. Har man ett lågsinnat intresse i 
detta liv, kommer man att återfödas bland lågsinnade människor i nästa liv. […] jag 
tror på att man kan utvecklas eller degraderas. Människan är den högsta livsformen 
vi känner till, men jag utesluter inte att man kan reduceras till ”lägre” livsformer. 
(David) 

 

Så här svarar Alice på frågan om vi kan påverka våra kommande liv:  

 
Ja, genom att leva så väl vi kan här och nu. Vad DET nu betyder :-) […] (Alice) 

 

Tron på karma förenar inte informanterna. Det kan förklara med att de fokuserar på hur livet 

levs i stunden och inte vilka följder det får. 

Religion på Internet  
För att få svar på frågor om identitet har människor i alla tider använt sig av sin omgivning. 

Förutsättningarna för att skapa sin identitet ser annorlunda ut i det moderna samhället än 

tidigare. Den lokala platsen har fått en allt mindre betydelse. Arbete och sociala relationer 

organiseras oftare i nätverk som spänner över tid och rum. Erfarenheter och föreställningar 

förmedlas i allt högre grad genom globala aktörer. Det skapas nya former och platser för 

människor att forma sin identitet. Tidigare forskning om unga människor visar att media kan 

spela en väsentlig roll för att skapa mening. Det är en del av det symboliska ”material” ur 

vilket människor kan plocka delar. Det ger också en möjlighet att ta del av andra 

tolkningsmönster och idéer än de som finns i ens närmiljö. (Löwheim 2003:125, 129-130) 

Tack vare det ökande medieflödet har individens tillgång till information och möjlighet att ta 

del av andra religioner ökat markant. Internet har gjort att individen har fått en större frihet att 

själv formulera och kombinera sin religiösa identitet och kombinera efter eget tycke. 

(Löwheim 2006:11)  

 

Då de traditionella religiösa institutionerna förlorat sin tidigare starka påverkan på människor, 

har andra aktörer etablerat sig på markanden. Det finns en mängd hemsidor och 

diskussionsforum där människor söker efter, diskuterar och uttrycker sin religion. Internet kan 

användas som en resurs att uttrycka, spegla och testa olika sätt att förstå sin omgivning. 

(Löwheim 2000) Det virtuella mediet erbjuder även många alternativ för dem som är 

intresserade av institutionell religion.  På en hemsida kan man besöka klagomuren. 

(www.aish.com/wallcam) En kamera sänder dygnet runt från platsen. Man kan skicka e-brev 

med böner som stoppas in mellan stenarna. Även Visby Domkyrka har blivit virtuell. 
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(www.visbydomkyrkoforsamling.nu) Man kan lämna förbön och få ett verkligt ljus tänd i 

kyrkan genom att sända ett e-brev till församlingen. (Wibeck 2003:430-431) 

 

Många religiösa rörelser i vår tid utmärks av sin vidsynthet mot olika uppfattningar och 

individens frihet att skapa sin tro. Internet kan genom sin flexibilitet, tillgänglighet och 

mångfald sägas stämma överens med en sådan religiös tradition. I viss mån kan Internet ses 

som privatreligiositetens smörgåsbord. (Löwheim 2003:136) Internet kan användas för att 

sprida kunskap om nyandliga rörelser som New Age. Sociologen Christopher Ziguras menar 

att det finns likheter mellan informationsteknologi och nyandlighet. Båda är en teknik för att 

utvidga människors inneboende potentialer. Att Internet är ett bra redskap att nå ut med 

nyandlighet är därför inte svårt att förstå. Man kan både bli självförverkligad och möta Gud i 

det privata via datorn.    (Larsson 2002:76-77) 

 

Virtuell gemenskap  

Religionssociologen Anders Sjöborg har gjort en studie av webbplatsen Bibelsajten. 

Resultatet visar att ungdomar med en bokstavlig bibelsyn kan bibehålla värderingar som är i 

minoritet i samhället tack vare Internet. Mediet har en bekräftande funktion för individens 

världsbild, som liknar den religiösa gruppens. Sjöborg menar att Internet är en modern 

plausibilitetsstruktur. Den ursprungliga betydelsen av begreppet betonar sociala kontakter, 

ansikte mot ansikte, med personer som delar samma världsbild. Sjöborg anser att Internet dels 

är ett uttryck för den förändringsprocess som religionen genomgår i det moderna samhället 

dels en bidragande faktor till denna utveckling.  (Sjöborg 2006) Möjligheten till 

meningsutbyte, stöd och råd visar att kommunikation på Internet kan fylla liknande funktioner 

som grupper i världen utanför den virtuella världen. (Löwheim 2003:130)  

 

I min observation av religiösa forum på Internet bekräftas dess roll som meningsskapande. 

Människor söker svar på sina frågor och hjälper varandra.  

 
A: […] Nu undrar jag, vilka andra sätt finns det att avgöra om ett minne är äkta? 
Finns det någon specifik känsla, som skiljer dem från andra bilder. Hur skiljer man 
egna tidigare liv från info man snappar upp från andra. Jag har starka minnen av en 
kropp jag ev. haft i tidigare liv och av husdjur jag har haft i det livet, & även några 
personer […] Finns det någon som kan hjälpa mig med detta? Kanske någon som 
kan se andras tidigare liv, så kan vi se om våra resultat stämmer överens. Eller bara 
någon som har tips. Vore tacksam, för jag är förvirrad… Mvh Per 
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B: Per, det jag känner när jag läser ditt brev är att du försöker och har försökt att vara 
på olika sätt. Och att framtvinga minnen från tidigare liv tror jag inte på, de minnena 
kommer till dig när det är dags. […] 
 
C: Jag vet inte om du kanske tycker jag låter flummig nu – men spelar det egentligen 
någon roll om dina minen är äkta eller falska? Är det inte huvudsaken att de hjälper 
dig att förklara en del av dig? […] 
 
A: Nej då, jag fattar din poäng. För många är det kanske inte så viktigt, men för mig 
är det viktigt eftersom jag söker efter hur dan jag var innan jag tappade bort mig själv. 
Om det då är ett falskt minne, betyder det att jag inte var sån heller. […] 

 

Internet kan också fungera som nya mötesplatser. (Löwheim 2000) Genom interaktion skapas 

en gemensam förståelse och ett upprätthållande av den sociala verklighet man delar. De 

relationer som uppstår kan beskrivas som ”virtuella gemenskaper”. I det senmoderna 

samhället ingår människor ofta i flera olika gemenskaper, där Internet kan vara en.  

(Löwheim 2002:145-150, 164)  

 

Att det råder en stark virtuell gemenskap märks på forumen. När en person inte delar den 

verklighetsbild som råder blir han eller hon ifrågasatt. Övriga personer på forumet går ihop 

mot inkräktaren.  

 
A: Några tidigare liv har du inte och kommer inte att få. Det liv du har är det du har 
nu. Så ta vara på det. Det är nu du har chansen att lära känna Gud. Imorgon kan det 
vara för sent.  
 
B: Som sagt, Ted, det kan inte vara lätt att dyrka en Gud som hotar på det sättet. 
Och snälla du, svärta den här tråden också, med dina ”nyktra” betraktelser. Låt oss 
andra få roa oss lite ifred.  
 
C: Ted, du skriver om din tro som du läst dig till. Vilka upplevelser har du att verifiera 
till? Om inte, så är dina ord bokstavsförankrade.  
D: Men Ted. Du förstår att livet är som en spiral. Man föds och dör och man föds 
igen. Jag har levt många liv innan jag föddes till detta livet. Det är inte syndigt eller 
straffbart. Gud är kärlek och ingen straffbar gud. Gud är i våra hjärtan på olika plan 
och religioner. Jag tror på reinkarnation. Kan du förklara varför det inte finns liv efter 
döden. VH från Kajsa 
 
A: Nej, Kajsa, livet är inte som en spiral. Gud gav dig din tid här. Han gav dig den för 
att du skall lära känna Honom. Ta vara på det!   

  

Religion på Internet kan sudda ut gränsen mellan ”vi” och ”de”. Hinder som man kan 

uppleva i mötet med religionen i verkliga livet kan övervinnas med hjälp av Internet. Man 

kan också studera religiösa sammanhang som man inte är en del av. (Sjöborg 2006:238-242) 

Via Internet kan en nyfiken person utforska och bekanta sig med miljöer han eller hon 

traditionellt inte haft tillgång till, eller inte vågar närma sig i en offentlig miljö. Den 

 33



anonymitet som råder gör det möjligt att pröva sin egen och andras traditioner genom att det 

har blivit lättare att ställa känsliga eller pinsamma frågor.  (Larsson 2002:112-113)    

 

Forumen på Internet är platser där nybörjare kan utforska sin tro. Det märks tydligt vem som 

är novisen och vem som sitter inne med kunskaper. Använder man sig inte av det korrekta 

begreppet utmärker man sig och blir snabbt rättad. 

 
A: Undrar hur man genomför en reinkarnation? Har en del bilder, språk, som har 
troligen med tidigare liv att göra. Skulle vilja veta mer om dessa. /Carina  
 
B: Antar att du menar en regression och inte en reinkarnation. alltså att se tillbaks på 
ett tidigare liv, inte inkarnera till ett nytt liv. en väg är genom kroppen. använd din 
känsla, din intention, din närvaro och lyssna på kroppskänslan. […]  
 

Internet kan bidra till ett ifrågasättande av traditionella normer och värderingar. Mediet 

underlättar en kritisk granskning av auktoriteter och hierarkiska strukturer.  Traditioner, som 

tidigare upprätthölls av till exempel präster, har idag blivit tillgängliga på Internet. (Larsson 

2002:117) De diskussioner på forumen som jag studerat sker oftast mellan personer som 

utbyter tankar och inte har givna svar på sina funderingar. Men ibland finns ”experter” som 

hjälper till med att besvara frågor. Den anonymitet som finns på Internet gör det möjligt att 

överbrygga eventuell klyfta mellan lekman och specialist.  

 
A: Jag har alltid funderat på om regressioner är bevis på tidigare liv eller om det är 
någon slags metafor för det vi upplever i nuvarande liv. Fastän jag nu också gjort en 
regression med tre ”resor” och att dessa var väldigt omtumlande så är jag ändå inte 
säker. Är det någon som har samma funderingar som jag? Kram Mandy 
 
B: jag känner lika som du mandy… var denna upplevelse verklig eller har jag otrolig 
bra fantasi som bara hoppade igång och fick till en bra story? Hur som helst så 
berörde det mig på djupet och jag var omtumlad i flera dagar efteråt.  
 
C: Mandy jag har samma funderingar som du. Visst tror jag på teorin att vi kan ha 
levt förrut men hur skiljer man isär om det är något symbolspråk som vi kan 
associera till vart vi står i livet här och nu… Hjärnan är förunderlig, vi använder bara 
10 % eller hur det nu är… Kan dra en händelse ur mitt liv. Jag har hela mitt liv trott 
jag levt som min mormor som dog då min mor var barn. Som barn kunde jag känna 
hennes liv då jag tittade på det gamla fotot av henne som fanns på väggen, hon var 
jag. I tonåren såg jag bilder som jag då var säker på var bilder ut mitt gamla liv och 
nu hade jag då kommit tillbaka till min mamma. Jag utforskade detta på egen hand 
genom att hitta platserna jag såg för mitt inre och när jag hittade dem så var jag 100 
% säker tills jag kom till ett medium som sa ”nu kommer visst din mormor och vill 
prata”!!! Snacka om att jag blev förbluffad och höll på att ramla av stolen jag satt på. 
Då kunde ju inte jag varit hon! Mediumet påstod att hon var så nära mig så hon 
pratade med mig på det sättet att hon gav mig sitt liv genom att ge mig känslorna. Så 
där blev jag verkligen förbluffad. När människor går på en regression hur kan de då 
vara säkra på att det är sitt liv och inte en andes som berättar om sitt ungefär så som 
hänt mig… 
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A: Så långt har jag inte tänkt […] men visst är det möjligt att det faktiskt kan vara en 
andes minnen som man tar upp. Ta upp känslor från andra levande varelser 
omedvetet kan vi ju göra, så varför inte även en närstående ande!?  
 
D: Hej på er alla! Jag gör regressioner till tidigare liv, detta liv. Spelar in dom på MP3 
och vanlig CD, Mia (sambon) brukar anteckna. […] Det är väldigt bra att spela in 
dom, då kan man vara avslappnad och slipper komma ihåg allt själv. Dessutom blir 
man själv ägare till sin egen regression, kan själv gå igenom det när man vill. […] Jag 
använder ofta regressioner som ett komplement till annan terapi, men dom fungerar 
väldigt bra som dom är. Fråga gärna om ni undrar över något, så ska jag försöka 
svara. MVH. Morgan. 
 
C: Då frågar jag dig Morgan… hur ska man kunna skilja isär om det verkligen är ett fd 
liv och inte ett symbolspråk som mitt mind spelar för att ge uttryck i en situation jag är 
i här och nu?... och hur ska jag vetat att det inte är en ande som talar? * se ovan mitt 
tidigare inlägg där jag berättar om min upplevelse av min mormor* 
 
D: […] inte helt lätt… Men det går betydligt lättare om detta är dokumenterat på ett 
vettigt sätt… när jag började kanalisera så skrev jag ner allt ”som sas” … även mina 
egna kommentarer. Ett ex: Lk. Frågar xx…om, xx… svarar… Gör man sedan mödan 
(jobbigt jag vet) att sedan läsa igenom detta… med känslan som hjälp… samt 
logiken… så kan man känna igen egna uttryck mm. Men […] stanna inte där… ty 
ibland så används dina egna uttryck för att det ska vara lättare att förstå det som 
sägs… det gäller att se helheten i det som sägs. […] Sedan så kommer det till slut att 
endast handla om dig själv, om det känns sant eller ej. Där är just denna 
dokumentation så bra… Efter en regression så kan du lyssna igenom, allt som du 
och terapeuten sagt finns på cd-skivan... läsa alla anteckningar om dom är utskrivna 
(vi gör det) […] Så kan du läsa… öppen, med känslan… du bara läser… utan att 
värdera det du läser… läser… läser… sedan så lyssnar du på din känsla […] Något 
känns osant, vart då? Det kan vara bra att vara öppen… att inte… ”skrota allt” säga 
att inget alls är rätt för att det finns några ”tveksamma” meningar… Finns det 
uppgifter som går att kontrollera så är det bra… men ofta så uppstår en spänning, 
tvekan när man får sådana frågor… och då tappar man öppenheten och känslan, 
samt tilliten till orden som kommer till en… en del ”drar till” med något… I RVT 
(fjärrsyn) lär man ut en väldigt bra teknik om detta… med det är en annan kurs. Ha 
det. Morgan 

 

Bekräftelse 

Religionssociolog Mia Löwheims studie av ungdomars religiositet visar att Internet ger ökade 

möjligheter att få tillgång till både traditionella som nya uttryck för religion. Internet är 

snabbt, billigt och lättillgängligt. Att få tillträde till alternativa sätt att tolka religiösa 

erfarenheter kan skapa reflektion hos individen kring de val hon själv gör. Internet erbjuder 

inte bara människor möjligheten att söka efter en tro på ett individuellt plan. Genom den 

interaktiva karaktären av kommunikation på Internet finns också en möjlighet att få respons 

på sin berättelse, och att möta andra typer av tankar och människor. Det man funderat över i 

sin ensamhet kan få ett ”namn” och ges legitimitet.  Den individuella processen att forma sin 

religiositet kan vara del av en kollektiv process. (Löwheim 2004, Löwheim 2003:129-130) 
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Forumen på Internet har en bekräftande funktion. Att få berätta sin egen historia och läsa 

andras är viktig. I exemplet nedan utbyter personerna erfarenhet för att kunna förstå sin egen 

upplevelse bättre.  

 
A: Jag fick minnen för flera år sedan av ett liv från andra världskriget i Polen 
(Krakow). Jag var judinna och var gift och hade 2 pojkar och väntade 3 barnet. Jag 
fick sådana starka bilder och jag mådde dåligt. Vi hamnade i Ghettot och sen i 
koncentration lägret och dog i gaskammaren. […] 
 
B: har du också dött i koncentrationsläger?! Jag med. jag dog som en pompös jude i 
en gaskammare för 60-70 år sen… men som tur är minns jag mest från livet innan 
och hur det var. […] Att kvävas till döds i en sån djupt ångestfull och total-
förnedrande upplevelse, hur har det påverkat dig i ditt nuvarande liv? Har du tex 
några låsningar el blockeringar av det?  

 

Internet kan följaktligen medverka till en mer individualistisk, pluralistisk och flexibel 

inställning till religion än de stabila och kollektiva religiösa identiteter som är kännetecknade 

för tidigare samhällen. (Löwheim 2003:138) Det råder delade meningar om hur framtiden ser 

ut för religion på Internet. Enligt sociologen Brenda E. Brasher kan detta bli den dominerade 

formen av religion och religiös erfarenhet. (Brasher 2001:19) Religionsvetaren Douglas E. 

Cowan hävdar dock att det är viktigt att inte överdriva Internets roll för den religiösa 

utvecklingen i framtiden. För det första saknar den största delen av världens befolkning 

tillgång till Internet. För det andra kan vi inte vara uppkopplade hela tiden. De flesta av oss 

lever det mesta av vårt sociala liv utanför den virtuella världen.  Det är möjligt att mediets 

särskilda förutsättningar inte bara skapar nya möjligheter för religiösa identiteter utanför de 

traditionella religiösa ramarna, utan även bidrar till att skapa nya typer av dilemman och 

skillnader mellan människor och religioner.  (Cowan 2005:262)  
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Avslutning  
Att studera privatreligion är problematiskt. Den religiösa förförståelsen färgas i stor mån av 

de traditionella religionerna, vilket präglar frågeställningar och analys. Följden kan bli att det 

unika i privatreligionen förbises. Detta är viktigt att ha i åtanke. Informanternas berättelser 

visar att deras tro är väl genomtänkt. Det är svårt att veta hur representativa informanterna är 

för privatreligiösa i stort. Att de valt att delta i uppsatsen visar att de har ett intresse av att 

diskutera religiösa frågor. Syftet med denna uppsats är att fånga individuella religiösa 

erfarenheter, förutsättningar och följder. Resultatet visar att den privata religionen kan ta sig 

många olika former, men att det finns mycket som är gemensamt i informanternas tro. De 

förlitar sig inte på andras tolkningar av religion. Tron konstrueras för att passa de egna 

behoven. Det finns inga ramar som man måste rymmas inom. För att kunna formulera en egen 

tro måste den kunna relateras till något befintligt. Att ta aktivt avstånd från något är ett 

effektivt sätt att visa på sin särart. Informanterna ifrågasätter traditionell religion och den 

människo- och gudssyn som den representerar. En ovilja att använda begrepp som religion, 

tro och Gud kan skönjas, med motiveringen att dessa är starkt associerade med den 

institutionaliserade religion. En skepsis mot auktoriteter ersätts av en ökad tilltro till den 

enskilde. Det finns en tydlig individualistisk utgångspunkt i privatreligionen.  Tron ses som 

en möjlighet att förverkliga sig själv. Individen är fri att själv välja. Människan anses inte vara 

begränsad. Individen och dennes möjlighet till utveckling är central. Med bakgrund av detta 

kan man konstatera att det går att skapa en egen religion.  Då det finns många gemensamma 

nämnare i informanternas tro kan privatreligion ses som en traditionell religion med 

gemensam trosuppfattning.  

 

I privatreligionen finns inga givna svar och ingen anses besitta mer kunskap än någon annan. 

Alla har således lika möjlighet att utöva sin tro. Denna jämlikhetstanke tilltalar många. Den 

moderna religionens auktoritetsskepsis kan också förklaras av de premisser som den moderna 

människan lever i. Att uppmuntras att göra egna val är karaktäristiskt för den moderna 

människan. Samtidigt anses det viktigt att granska information. Enligt Melucci och Giddens 

kan kravet på att ständigt ta ställning vara påfrestande för individen. Eftersom det finns många 

valmöjligheter finns risken att människan inte är nöjd med det liv hon lever. Det kan finnas 

något bättre någon annanstans. Även inom privatreligionen uppmuntras människan till att 

vända sig till sig själv och välja det som bäst passar henne. Privatreligionen främjar även 
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människans kreativitet. Tron kan användas instrumentellt och man behöver inte acceptera en 

helhetssyn på livet. 

 

Privatreligiositet kräver, per definition, individuella val. Att ta avstånd från institutionaliserad 

religion kan vara ett bevis på att sociala sammanhang blir allt mindre relevant för den 

moderna människan. Behovet av social gemenskap för den religiösa utvecklingen ser dock 

olika ut.  Även om religionen väljs, och i många fall utövas individuellt, kan sociala aspekter 

spela in. Informanterna betonar inte den sociala dimensionen, men diskuterar ibland religiösa 

frågor med vänner. Finns det däremot en önskan om social gemenskap är Internet ett lämpligt 

alternativ. Där kan religionen utövas privat i den bemärkelsen att man sitter själv vid sin egen 

dator, men socialt genom de virtuella gemenskaper som uppstår. Massesoli betonar vikten av 

att känna tillhörighet och identifiera sig med andra.   Studien av forumen på Internet visar att 

människor frågar, utbyter tankar och blir bekräftad i sin tro virtuellt. Internet kan således 

fungera som en plausibilitetsstruktur, inom vilken ens tro kan legitimeras. Det kan ha en 

liknande funktion som traditionella gudstjänster. De virtuella gemenskaperna är kravlösa och 

sker på egna premisser. Man kan själv välja när man vill träda in och ur gemenskapen. 

Antingen observerar man och läser andras inlägg, eller så är man själv aktiv. Vidare främjar 

den anonymitet som Internet erbjuder människans nyfikenhet och religiösa utveckling. Den 

moderna, reflexiva människan omprövar ständigt sin identitet. Den interaktion och det snabba 

uppdaterande som finns på Internet lämpar sig därför väl för ett modernt identitetsskapande. 

Internet och privatreligion kompletterar följaktligen varandra väl. Mediet gör det möjligt för 

människor att kombinera en egen tro och utveckla den i sin egen takt.  
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