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Marknadsföring av natur, hälsa och rituellt 
helande i det senmoderna Sverige 

Anne-Christine Hornborg 

nder 1990-talet vistades jag långa perioder hos de kanadensiska mi’kmaq-
indianerna för att färdigställa en avhandling (2001) om deras traditioner, 
ritualers mening och miljöengagemang. En central fråga var platsens 

mening, i detta fall ett berg, Kelly’s Mountain (Kluskap’s Mountain1), på ön Cape 
Breton, Nova Scotia. Berget rymde en grotta, som mi’kmaq menade tillhöra guden 
Kluskap och var den plats denna mytologiska gestalt i en framtid skulle återvända 
till.2 Mi’kmaq kämpade framgångsrikt för att hindra ett planerat gruvbrott i berget, 
ofta inbegrep denna kamp ritualer och referenser till okränkbara värden som 
tradition och heliga platser. Efter århundraden av kolonial erfarenhet och 
myndigheters ständiga försök att assimilera gruppen till det kanadensiska samhället 
valde Mi’kmaq således att revitalisera traditioner, diskutera andlighet sida vid sida 
med miljöfrågor och genomföra ritualer parallellt med sekulära demonstrationer, 
debatter och möten. Platsens mening, samhället och traditionerna var navet som all 
mi’kmaqs verksamhet och diskussioner rörde sig runt.  

U

På grund av koloniseringen av Nordamerika lever de flesta mi’kmaq på reser-
vat, små landområden som omgärdas av storsamhället. Några få har flyttat till 
Boston, andra åker på tillfälliga arbeten i Maine som blåbärsplockare, men det är till 
reservaten de alltid återänder, även om det är för kortare vistelser. Den viktigaste 
religiösa högtiden för mi’kmaq är St. Anne’s Day, som firas i slutet av juli, mest tra-
ditionsenligt på Chapel Island (Hornborg 2002). Reservatslivet har skapat och ge-
nererar fortfarande en stark gemensamhetskänsla, vilken är tydlig i traditioner, hur 
individen formas och hur helande ritualer genomförs (Hornborg 2005a; 2005b).  
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Om vi lämnar reservatslivet, korsar Atlanten och åker till Sverige – vad kan 
sägas om dagens svenskar? Vilka riter eller ritualiserade verksamheter främjas och 
skapar mening i ett samhälle, som har en av de högsta levnadsstandarderna i värl-
den? Syftet med denna artikel är att undersöka hur plats, natur och hälsa lyfts fram i 
marknadsföringen av rituellt helande i det senmoderna Sverige. Att ”vara naturlig” 
har blivit ett framgångsrikt koncept inom nyskapade riter, vilka idag kan säljas och 
köpas som vilka varor som helst på marknaden. 

Modernitetens visp 
Sverige har beskrivits som ett av de mest sekulariserade länderna i världen, åtmin-
stone vad gäller aktivt deltagande i kyrkliga aktiviteter. Religionsforskaren Paul 
Heelas går så långt i sin beskrivning av detta fenomen att han talar om den traditio-
nella religionens kollaps (2002, s. 360). Men få svenskar skulle beskriva sig som ag-
nostiker eller ateister. Istället ser Heelas en ny form av globaliserad andlighet växa 
fram, en ”livets andlighet”, som kan ta många former. En av dessa är New Age-
rörelsen. Många svenskar skulle troligen förknippa denna med fenomen som aura-
diagnos, andeframkallan eller spådomar med tarotkort, vilket inte utövar någon 
större lockelse för dem. Vidare skulle få av utövarna själva kalla sig för New Age, 
eftersom detta för många står för något flummigt och ovederhäftigt. 

Heelas är dock intresserad av att spåra de tankemönster som New Age-filoso-
fin bara är en del av och hur dessa verkar i det senmoderna samhället. En av dessa 
idéer är vad han kallar “HS-faktorn”, en föreställning om ett Högre Själv inom 
varje människa, en latent potential att utveckla för att kunna leva sitt liv fullt ut. 
Detta innebär att ta väl hand om sin kropp och själ, och hälsa har blivit försälj-
ningsnamnet för en växande industri av produkter från hälsokost till ritualiserade 
kurser i hur individen bäst hanterar stress och bekämpar utbrändhet.  

Diskussionen om individens villkor i samhället brukar också omfatta en 
granskning av modernitet som fenomen. Modernitet är ett mycket debatterat be-
grepp och flera forskare vill inte tala om det som ett homogent fenomen, utan me-
nar att det formas i samspel med sin specifika kontext. Forskarparet Comaroff 
(1993) har därför valt att tala om många moderniteter. Sekularisering och en avtra-
ditionalisering är inte nödvändiga kännetecken på modernitet. Islam har i många 
länder blivit en vital kraft när nya, moderna nationer byggs upp och i Sydamerikas 
städer växer pentecoströrelsen sig stark. Sverige har sin variant av modernitet, ofta 
har den inneburit att individens band till lokala platser, släktskap och den traditio-
nella religionen lösts upp. Samhället kan liknas vid ett fält där någon placerat en 
elektrisk visp och kört runt med dess invånare, som efter denna turbulens måste 
hitta nya anknytningar till platser, människor och traditionen beroende på var de 
hamnar. Den svenska modernitetsideologin rymmer därför en platslös, avkontextu-
aliserad individ som letar efter mening i sitt inre liv och inte i traditionen och ge-
mensamma symboler (Hornborg 2006;. Furedi 2003, s. 24; Beck 2002, s. 33).  

Det finns naturligtvis fortfarande kvar traditionella riter i Sverige, men paral-
lellt till dessa har nya, ritualiserade verksamheter utvecklats för att bättre svara på 
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den moderna människans behov. Hur framställs tradition, kropp och själ, plats och 
hur skapas nya, rituella rum? 

Från traditionella till individ-centrerade ritualer 
När socialantropologen Roy Rappaport (1999, s. 24) formulerade sin ritualteori – 
”the performance of more or less invariant sequences of formal acts and utterance 
not entirely encoded by the performers” – så var det den liturgiska riten han hade 
som råmodell. Deltagarna kan lära sig innebörden i de symboliska handlingarna 
men framför allt måste de veta hur riten ska utföras. Om individen vill uppnå per-
formativa effekter måste ett bestämt mönster följas. Om inte, så har riten felat. 
Riten är således, enligt Rappaport, ett speciellt sätt att kommunicera.  

Eftersom riten i Rappaports modell kan uppnå effekt trots individens inten-
tion, följer att den är mer pålitlig för samhället än vad andra handlingar är. Tradi-
tionens föreskrivna regler blir ett hinder för att individen profiterar på samhället 
eller naturen för egen vinning. Rappaport såg således en poäng i det rituellt fast-
slagna mönstret, en vinst för mänskligheten, samhället och på lång sikt ekologin. 
Men med de nya riternas framväxt förändras förutsättningarna för den liturgiska 
riten. De måste attrahera en mer eller mindre platslös, avtraditionaliserad modern 
människa och det blir individen och inte traditionen som står i centrum. Catherine 
Bell (1997, s. 241) talar till och med om ett nytt ritualparadigm: “In this newer 
model, ritual is a medium of expression, a special language suited to what it is there 
to express, namely, internal spiritual-emotional resources tied to our true identities 
but frequently unknown and developed… The new paradigm is directed more in-
ward than outward, apt to define community and society in terms of the self rather 
than the self in terms of the community”. 

Idag erbjuder många av de nya riterna vägar för individen till god hälsa. Välbe-
finnande tilltalar individen av många skäl och det finns så många slags verksamhe-
ter som kretsar runt god hälsa som människans yttersta mening att vi kan tala om 
födelsen av en ny religion, ”Hälsans religion”. De flesta svenskar verkar på ett eller 
annat sätt arbeta med sin hälsa och kropp idag. Varför attraheras de till dessa prak-
tiker?  

Invånarna i välfärdsstater har möjligheter att köpa nästan allting och fastän 
hälsa inte är en vara i sig kan den objektifieras som sådan och behandlas som en 
eftertraktad vara. Stress är baksidan av modernitetens effektiva maskineri, den på-
verkar hälsan och orsakar stressrelaterade sjukdomar. Vidare lider många svenskar 
idag av utbrändhet och nya verksamheter skapas i syfte att hela människan från 
detta moderna tillstånd (Statistiska Centralbyrån 2004:3). Det verkar vara en para-
dox att invånarna i ett av de rikaste länderna i världen samtidigt jagar hälsan. Men 
här kan samtidigt finnas en förklaring till en upptagenhet av kroppen. Eftersom den 
moderna människan inte längre primärt definieras av släkt eller lokala sammanhang 
blir den hälsosamma kroppen den trygga platsen att bädda in sitt Själv i. 

Det har funnits en tendens att behandla riter som verksamheter riktade till 
övernaturliga väsen eller att de till och med är ålderdomliga handlingar som kom-
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mer att försvinna i det moderna samhället. Moderna symptom som stress och dess 
behandling borde med detta synsätt således inte vara föremål för traditionella hea-
lingritualer utan överlämnas till den moderna vetenskapen. Men, som Catherine 
Bell har påpekat, behöver inte riter vara en “separate category or an essentially dif-
ferent type of activity” (Bell 1997, s. 138). Istället föredrar hon att tala om “the 
general process of ritualization as flexible and strategic ways of acting” (ibid.). 
Eftersom de flesta av de nya praktikerna är individcentrerade och öppna för kon-
stant förnyelse, allt efter deltagarens strategi eller behov, är de inte riter enligt 
Rappaports definition. De behöver inte följa traditionens i förväg uppsatta hand-
lingar, utan kan tillfälligt uppfinnas för att nå bästa effekt för individen. De är ändå 
riter, men av ett annat slag än de som traditionen definierat.  

För att undersöka de nya, rituella sammanhangen, är det viktigt att först se hur 
platsen ramas in, eftersom inramningen skapar ett existentiellt fält och därmed ett 
meningsrum. Begreppet inramning myntades först av Gregory Bateson (1955) för 
att diskutera ritualens metakommunikation. Inramningen förändrar handlingarnas 
karaktär, inklusive de strategier som används för att nå vinster för individen och 
samhället. Det finns åtminstone tre viktiga platser i Sverige där hälsobefrämjande 
handlingar utspelar sig: i naturen, på hälsohem och på gym.  

Platsen för de nya ritualiserade verksamheterna 
Inramningen av en plats som ett rituellt rum är således viktig för att förändra män-
niskors attityd till verksamheten och hur man ska uppföra sig. Om deltagarna ac-
cepterar ritualens inramning har de också tagit på sig ett rituellt åtagande som de 
har intentionen att genomföra. När riten börjar är det opassande att bryta de ritu-
ella reglerna utan att lämna platsen. Traditionella riter utförs ofta på specifika plat-
ser som tempel, kyrkor eller moskéer. De heliga byggnaderna är fyllda med tradi-
tionella symboler och heliga objekt, vars speciella status förstärks i och av riterna. 

De nya rituella verksamheterna utförs däremot på andra platser än i de tradi-
tionellt heliga byggnaderna. Det är moderniteten som präglar konstruktionen och 
inramningen av de nya, existentiella rummen. Platserna ingår ofta i ett marknadssy-
stem för att konsumeras. För de kanadensiska mi’kmaqindianerna var riterna ett 
sätt att rädda Kluskaps berg, en helig plats, från att förstöras och från att bli ett 
gruvbrott. Men de moderna riterna använder oftast platsen som något individen 
kan nyttja mer för egna, tillfälliga behov än som heliga platser att upprätthålla lång-
livade relationer till. Naturen i sig, eller naturen som en inre kraft för varje individ 
att fullt utveckla, är centralt för de nya, helande aktiviteterna. 

Naturen 
I bondesamhället var naturen en arbetsplats som innebar tungt slit, men idag kan 
den ramas in som ett rituellt rum där helande livskrafter är verksamma. Platsen för 
det tunga slitet, svetten och arbetets vedermödor, blir idag istället en romantisk idyll 
för hälsobefrämjande rekreation. Varhelst det finns natur, finns det möjligheter till 
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läkning. Natur och hälsa hör således samman. De senaste årens nyvaknande in-
tresse för pilgrimsfärder kan förklaras som ett sätt för moderna människan att upp-
rätta inre och yttre hälsa genom att vistas i naturen. Så här marknadsför Stockholms 
församling (juli 2006) sina pilgrimsvandringar:  

Att göra pilgrimsvandringar och att leva pilgrimsliv har igen blivit modernt. Män-
niskor, som i sitt sökande efter livets djup och längtan efter inre och ibland yttre 
uppbrott, ger sig ut på vägar och stigar i vårt svenska landskap. En del färdvägar är 
urgamla och trampas upp på nytt, andra är nya och oprövade. Den inre vandringen i 
den yttre vandringens form. Pilgrimstanken har återfötts ur dagens rastlösa männis-
kas behov av andlighet, inre ro och stillhet.  
Att göra en pilgrimsvandring är att göra både en yttre och en inre vandring. Det är att 
leva förhållandevis enkelt under en tid och skala bort sånt som man vanligtvis tycker 
sig behöva. Man får klara sig med det man kan bära med sig i en ryggsäck. Pilgrims-
vandringen följer en viss ordning som innebär regelbundna stunder av bön, medita-
tion, mässa, samtal och att dela. Vandringen ger utrymme för tankar, reflektioner och 
insikter som ger sig till känna och pilgrimsvandringen kan ge möjlighet till djupa 
samtal. Uppbrottet från vardagen och koncentrationen på det inre livet och gemen-
skapen med andra på vägen är pilgrimsvandringens djupaste mening.  
En pilgrim söker det viktigaste och lever därför nära marken, nära skapelsen, nära li-
vet. Att vara pilgrim blir en livshållning med hopp och framtidstro. 
(www.stockholmsstift.se) 

Skapelsen eller naturen inramas som en läkande plats, där kropp och själ holistiskt 
samarbetar för att integrera en persons välbefinnande för att hon eller han ska 
kunna leva ett rikare liv (“En pilgrim söker det viktigaste och lever därför nära 
marken, nära skapelsen, nära livet”). Naturen är den heliga platsen och riten fram-
ställs som en vandring i detta tempel. Även om hälsan inte anges som det huvud-
sakliga skälet till vandringen är ändå pilgrimsfärdens anda att må bra, hitta nya vä-
gar till avkoppling och tid att reflektera över identiteten genom att göra både en 
”yttre och en inre vandring”. 

De traditionella pilgrimsfärderna gick till heliga platser, laddade med religiösa 
symboler och meningssystem. Även idag kan man vandra de traditionella lederna. 
Fastän vandringarna organiseras av kyrkan och församlingarna och har rötter i den 
kristna traditionen måste emellertid detta nya sätt att ritualisera pilgrimsturer 
kontextualiseras i den moderna människans vara. Uttryck som ”dagens rastlösa 
människas behov” och ”uppbrottet från vardagen” reflekterar en annan tidsanda än 
de tidiga pilgrimsfärderna. 

Ett mera sekulärt sätt än pilgrimsfärder att rama in naturen som en läkande 
plats är att utföra hälsoriter under “må-brahelger”. Det specifika och ofta spekta-
kulära landskapet anses premiera hälsa och blir som sådant ett säljande koncept. En 
av dessa måbraaktiviteter erbjöds av Riksgränsens Spa i september 2006 och mark-
nadsfördes så här: 

Den här Må Bra-helgen riktar sig till alla er som vill uppleva våra härliga fjäll med alla 
sinnen. Uppleva, koppla av och kanske ladda lite batterier inför hösten. Vi kommer 
att göra fantastiska turer i både svenska och norska fjäll. Varje dag utövar vi Yoga, 
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Thai-Chi eller Qi-gong och du får åtnjuta två härliga SPA-behandlingar. Vi badar 
utetunnor, äter gott och dricker gott… 
Dag 2. Denna morgon inleds med Yoga…En storslagen vandring från fjäll till 
fjord…Under vandringen stannar passar vi även på att plocka örter som vi ska an-
vända i kvällens fotkur på Riksgränsens Alpina SPA. 
(www.riksgransen.nu/) 

Denna veckoslutskurs på fyra dagar erbjuder således naturupplevelser, riter från 
andra kulturer och kroppsmassage.  

Hälsocentra 
Hälsohem är exempel på andra ritualiserade rum där de meningsskapande hälsori-
terna utövas. Som modernitetens tempel, i syfte att generera hälsa och erbjuda me-
ningsfulla aktiviteter, är de mycket estetiskt tilltalade byggnader och placerade i 
vackra omgivningar i det svenska landskapet. Både byggnadernas utformning och 
de vackra omgivningarna marknadsförs som något som tar fram individens helande 
krafter. Naturens läkande kraft eller platser är något som betonas. Nedan beskrivna 
hälsohem använder naturen och plats på olika sätt, beroende på var de är placerade: 
i en stor stad, på den svenska landsbygden eller i andra länder. 

Skandinaviska hälsoakademin finns i Stockholm men erbjuder (2006-07-30) också 
vistelser och resor till andra platser och länder: 

Vi reser till Sardinien, Sydfrankrike, Mallorca, Jersey, Teneriffa samt Båstad. Syftet 
med våra resor är att man skall leva sunt samt ha trevligt och kul på semestern. 
Vi har ett stort utbud av bra aktiviteter med mycket väl utbildade medarbetare. Ho-
tellen är alltid mycket fina, likaså maten. 
Aktiviteter: Utflykter, promenader, skrattgympa, föreläsningar, medicinsk Qi Gong, 
Tai Chi, motionsgympa, vattengympa, avslappning, skönhetsvård, make up, napra-
pati, akupunktur, massage, zonterapi, musik och sång, dans, bridge, lek och över-
raskningar. 
Kurser under resans gång: 
Hitta Dina glada färger och former! Positivt skapande. 
Rökavvänjning 
Massage för hemmabruk 
Stresshantering 
Medicinsk Qi Gong 
Bridge 
Make up, senaste nytt! 
(www.halsoakademien.com) 

De meningsskapande aktiviteterna vid den Skandinaviska hälsoakademin är inte 
bundna till en plats i den svenska naturen utan kan således utföras till exempel på 
Sardinien, Mallorca eller i södra Frankrike. Hälsocentra har blivit en global industri 
som etablerar sig utanför väst, till exempel Evason Hua Hin Resort & Spa in Thai-
land (www.sixsenses.com/evason-huahin) och Pangkor Laut Resort in Malaysia 
(www.pangkorlautresort.com). Verksamheterna ska hela individen och som världs-
religionerna bäddas de in i nya kontexter för att predika ett universellt budskap, 
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Hälsans budskap. Men det finns en viktig skillnad från den traditionella “missions-
stationen”. Predikanterna i de globala hälsohemmen är inte främst intresserade att 
konvertera lokalbefolkningen till ”Hälsans religion”. Istället är hälsocentra byggda 
för att locka fjärran besökare, mest rika västerlänningar. Samtidigt materialiserar de 
relationen mellan rika och fattiga länder på ett cyniskt sätt: det är de rika männi-
skorna som köper god hälsa, och inte den fattiga befolkningen i omgivningen. Om 
lokalbefolkningen besöker hälsocentret är det som arbetskraft, att städa rum eller 
laga mat eller så är de inbjudna som specialister att ge besökarna behandling med 
sin ”genuina och lokala kunskap”. Pangkor Laut Resorts program i Malaysia erb-
juder i december 2006: 

 … physical and spiritual health and well-being, and are based on one of four um-
brella concepts: Rejuvenation and Longevity, Relaxation and Stress Reduction, De-
toxification, and Romance. For those seeking to fully experience the health rituals of 
the region, we recommend that you meet with our Chinese or Ayurvedic Specialists 
for a complimentary consultation at the beginning of your stay. Our comprehensive 
approach to health will lend helpful insight to your stay at the Spa Village, as well as 
life long tools for vibrant living. 
(www.pangkorlautresort.com) 

Platsen exotiseras ofta som ett sätt att locka besökare att få uppleva den “äkta va-
ran” – unika helande krafter som finns inbäddade i denna region:  

The Spa Village is a unique retreat that extols the healing cultures of the region and 
offers a respite from the rest of the world. Malaysia, with its diverse history of people 
and cultures, and a vast abundance of natural resources, provides the backdrop for 
our health rituals that are amongst the oldest in the world. The abundance of Malay, 
Chinese, Indian and Thai practices makes this the ideal setting for complete rejuve-
nation. 
(ibid.) 

Masesgårdens hälsohem betonar starkare (2006-07-30) än Skandinaviska hälsoakademin 
en specifik plats betydelse för hälsa och helande: den estetiskt tilltalade byggnaden 
vid sjön Siljan: 

Många kommer till vårt hälsohem för att de känner sig trötta, utslitna och utbrända. 
Andra för att de vill bli några kilo lättare. Oavsett av vilken anledning du kommer hit 
så ska du veta att du får vara här på dina villkor.  
Kanske vill du ha full fart från morgon till kväll och fylla dagarna med aktiviteter som 
QiGong, vattengympa och meditation. Eller kanske vill du bara ”vara” och ta det 
lugnt.  
En sak som nog alla vill ha är god vegetarisk mat och tips om hur du kan leva ett lite 
hälsosammare liv. Och kanske framförallt; varje vecka har sitt eget tema i form av en 
kurs. Den kan handla om allt från astrologi och relationer till hur du ökar din andliga 
kraft. 
Vi vågar inte lova att du kommer hem som en ny människa. Men vi vågar lova att du 
är piggare och lite tunnare. Och det är ju det som är meningen. Eller hur? 
Till sist: glöm för all del inte bort att njuta av Masesgårdens vackra byggnader och 
den sköna Siljansbygden. Gården, som har anor från 1700-talet, är egentligen värd ett 
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eget kapitel. Och naturen njuter du bäst av genom en promenad, en skidtur eller var-
för inte elda igång bastun nere vid Siljans strand och ta ett uppfriskande dopp? 
Välkommen till Masesgården! 
(www.masesgarden.se) 

Naturen och vandringar sägs ingå som viktiga komponenter i helande och rekrea-
tion, fastän de flesta av aktiviteterna sker inuti byggnaden. Hälsohem integrerar så-
ledes naturens läkande kraft i behandlingen, även om verksamheterna främst äger 
rum inomhus. Platsens historia (”anor från 1700-talet”) visar på kontinuitet i mo-
dernitetens rörliga rum och rymmer också, som i Pangkor Laut, gammal vishet 
(“our health rituals that are amongst the oldest in the world”, www. 
pangkorlautresort.com). 

Gym 
Gym är den tredje kategorin av platser där meningsskapande, ritualiserade verk-
samheter för den moderna människan utövas. Att använda sig av nautilusträningen är 
ett sätt att stärka sin hälsa och verksamheten finns vid mer än 80 svenska gym, som 
presenteras i december 2006 så här:  

Nautilusträning ger styrka, kondition och rörlighet. Hälsa går inte att lagra, det är en 
färskvara. Så fort du slutar träna försvinner muskelstyrka, kondition och rörlighet. … 
Nautilusträning är en livsstil. … Snabbare resultat får du för att vi har kunskapen att 
se den optimala potentialen hos varje individ.  
(www.nautilusgym.com) 

Gymen är funktionella, högteknologiska platser, utrustade med datoriserade maski-
ner. Hälsohem kan erbjuda liknande verksamheter, men vi hittar dessa behand-
lingsmetoder främst i städer i speciella lokaler. Här säljs inte hälsa som en utom-
husaktivitet och den speciella musiken som spelas har som syfte att samspela med 
snabba rörelser och användandet av maskiner. Naturen har blivit en maskinpark – 
och kroppen reducerats till muskler och kalorier som mekaniskt svarar på maski-
nernas kapacitet. Om individen vill vara naturlig och bevara hälsan är det en maskin 
och inte ett landskap som behövs. Att vandra i naturen förvandlas till en snabb 
löpning på träningsbandet.  

Läror 
Många av de riter eller ritualiserade verksamheter som används för helande och 
välmående i Sverige härstammar från Österns riter och traditioner. Dessa har lyfts 
ut ur sina lokala kontexter, globaliserats och återförts till nya kontexter. Brahman, 
atman, chi eller andra traditionella begrepp transformeras till en enhetlig andlig 
kraft (”energi”) i hälsoindustrins tjänst och blir som sådan ett effektivt sätt att be-
handla stress eller utbrändhet. Catherine Bell har karaktäriserat dessa Öst-Väst hy-
brider (och New Ageriter) som en speciell sorts riter vilka fokuserar “personal spi-
rituality or the individual’s spiritual potential… Doctrines and ethical teaching are 
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downplayed in favor of language that stresses highly personal processes of trans-
formation, realization, and commitment” (1997, s. 189–90).  

Nästan alla hälsohem erbjuder dessa rituella Öst-Väst hybrider som behand-
lingsformer. Skandinaviska hälsoakademin erbjuder till exempel medicinsk Qi Gong 
(min kursivering) och Tai Chi. Masesgårdens aktiviteter inkluderar också Qi Gong 
och andra österländskt inspirerade riter, till exempel erbjuds yoga i januari 2007:  

Yoga bygger på jämvikt, där vi förenar kropp & själ, balans mellan det kvinnliga & 
manliga inom oss (Yin & Yang, vår inåt-och utåtriktade kraft). Detta skapar energi, 
harmoni & andrum i vår vardag, när vi övar regelbundet. Här kommer vi att arbeta 
med Hatha-Yoga, som mest är kroppsyoga/hälsoyoga. Enligt Yogans grundtanke 
måste man först behärska sin kropp för att kunna utveckla sin själ och lära sig total 
koncentration och tålamod. I Hatha-Yoga ingår kroppsställningar, s.k. ”Asanas”, 
andningsteknik, hygieniska föreskrifter & diet.  
(www.masesgarden.se).  

Stadshotellet i Varberg betonar i december 2006 att ”i vårt behandlingsutbud för-
stärker vi vårt tema kring de österländska filosofierna. Under flera 1000 år har dessa 
filosofier legat till grund för att både stärka och rätta till obalanser i kroppen” 
(www.varbergsstadshotell.se). En av dessa behandlingsmetoderna är ”De fem tibe-
tanerna”. Denna metod presenteras som en andningsmetod: ”Tillsammans med en 
kontrollerad andning och fem yogaövningar stimuleras energiflödet och ger liv åt 
nerver, organ och körtlar” (ibid.). Qi Gong på Varbergs stadshotell innebär att 
deltagarna ”med hjälp av mentala övningar och enkla, stillsamma samt mjuka rörel-
ser sprungna ur den kinesiska kulturen främjar vi vår cirkulation av Qi, livskraft. Du 
ökar ditt välbefinnande, stärker din hälsa och förbättrar koncentrationsförmågan 
och kreativitet” (ibid.). 

De indiska Ayurvedaritualerna förvandlas i den svenska kontexten till ett red-
skap att motverka stress. Veda Lila, ett hälsocenter i Stockholm, marknadsför sina 
kurser i december 2006 så här:  

Vad kan man göra för att må bra i en stressig tillvaro? Hur kan man leva i ett stressigt 
samhälle och stressigt liv utan att bli stressad, med bibehållen livskvalité och energi-
balans? Hur kan man komma tillbaka till ”livet” igen efter att man har varit utbränd? 
Ayur veda har en hel del att erbjuda både vad gäller förståelsen för utbrändhetssyn-
dromet och hur det ska behandlas och inte minst förebyggas. (www.vedalila.se).  

Inte bara de ”rena” indiska, japanska eller kinesiska traditionerna säljs som bärare 
av helande krafter. Det finns också ett återvändande till ursprungskulturens tradi-
tioner och eftersom de helande krafterna är avkontextualiserade till en ”livskraft” 
kan skickliga ritentrepenörer blanda den livgivande naturens kraft med olika tradi-
tioner till en säljande produkt. Så har skett i konstruktionen av en same-zen rit. 
Denna nya behandlingsform är skapad av en kvinna som låter samerna representera 
ursprungsbefolkningens nära-till-naturen-ingrediensen, zen den mystiska, uråldriga 
visdomen och det norrländska landskapet naturens eviga, läkande kraft. Same-zen 
beskrivs i december 2006 som delad i tre steg, inklusive bad och stressreducerande 
massage med stenar, samtidigt som deltagaren lyssnar på samisk musik. Platsens 
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betydelse lyfts fram genom att ritledaren betonar att de objekt som används i riten 
kommer från omgivningen: massageoljan är producerad från traktens björkar och 
stenarna kommer från den lokala omgivningen, Torneträsk stränder (www. 
riksgransen.nu/). 

Ovan beskrivna riter och verksamheter är några exempel på hur den traditio-
nella religionen används och transformeras till att bli riter i den individuella hälsans 
tjänst. Det finns även olika slags privata mottagningar som erbjuder liknande riter 
som de vi hittar på hälsohem. Genom att anpassa riterna till det moderna samhället 
och en västerländsk kontext samt att de utförs på platser som känns hemvana (ho-
tell eller olika mottagningar) blir de lagom främmande för deltagarna. Främmande i 
meningen att de erbjuder något annat än vardagen och den traditionella, medicinska 
behandlingen, hemvana då de utförs i miljöer som känns bekväma för deltagarna. 
Att aktiviteterna utövas i gränslandet mellan det tryggt vardagliga och det alterna-
tiva ”Andra” kan vara ett skäl till att deltagarna lockas av de nya hälsoriterna. I detta 
liminala tillstånd finner de nya strategier att handskas med stress, ohälsa och ut-
brändhet.  

Finns det då anledningar att kritisera användningen av andra kulturtraditioner? 
Ronald Grimes, som myntade begreppet ritual criticism, har välkomnat en bedöm-
ning och utveckling av riter för att göra dem mer effektiva, men han varnar samti-
digt för alltför mycket postmodernism och ”anything goes”-mentalitet. Individen 
kan lätt falla offer för politisk, ekonomisk och medial exploatering (Grimes 1990, s. 
27). Ritutövare kan också vandalisera andra traditioner. De annekterar riter och 
symboler som hör till andra kultursystem genom att referera till Jungs föreställ-
ningar om kollektiva arketyper. Vad som säljs sägs vara “universellt” eller “univer-
sella strukturer” och ingen kultur menas kunna ha copyright på denna mänskliga 
gåva. När jag gjorde fältarbete hos de kanadensiska mi’kmaqindianerna fann jag hos 
dem ett utspritt missnöje med vita besökare som ville ”go-native”. ”Först tog de 
vårt land, nu tar de vår kultur”, var en av de kritiska kommentarerna mot detta be-
teende. Pipecarriers (rituella ledare) vägrade bestämt att lämna ifrån sig ledarskapet i 
svetthydderitualen till icke-auktoriserade ledare och nekade därför vita som kom för 
att få råd hur de skulle kunna utföra riten för eget bruk. Ledarna ville inte att en av 
de mest respekterade ritualerna skulle förvandlas till en upplevelseindustri för New 
Age-are eller andra västerlänningar.  

Att göra profit på andra kulturers traditioner och riter har även fått den väl-
kände performanceteoretikern Richard Schechner att leverera hård kritik mot den 
hänsynslösa exploateringen av andra kulturella traditioner: “the old colonial cycle: 
raw material from the colony at a cheap price, manufactured items back to the co-
lony at a high price” (Schechner 2005, s. 5). 

Den ritualiserade kroppen 
Eftersom riten framförs i en kulturell kontext dras kroppen in i ett semiotiskt fält 
som definierar och omdefinierar användningen av den. Individens kropp transfor-
meras i de traditionella riterna till en social kropp, ett synligt uttryck för samhället. I 
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de nya, individcentrerade riterna är kroppen ett mål i sig. Om de liturgiska hand-
lingarna relaterade kroppssymboliken till traditionen eller Gud, så vänder de indi-
vidcentrerade riterna intresset till det individuella Självet. De nya riterna ställer där-
för ofta kroppen i sig i fokus i syfte att befria individen från inre spänningar eller att 
skapa en perfekt hälsokropp i enlighet med ideal som hämtas från media. Som Ma-
sesgården skriver i juli 2006: “Vi vågar inte lova att du kommer hem som en ny 
människa. Men vi vågar lova att du är piggare och lite tunnare. Och det är ju det 
som är meningen? Eller?” (www.masegarden.se/). 

Fysiska ingrepp, som inristningar eller tatueringar, används ofta i traditionella 
religioner som en markör på grupptillhörighet eller som ett sätt att helas. Eftersom 
ingreppen görs i den rituella (=sociala) kroppen får dessa handlingar samtidigt im-
plikationer för samhället och är som sådana symboliskt laddade. Ett exempel på 
fysiskt ingrepp är den judiska omskärelsen. Ingreppet symboliserar Guds förbund 
med Abraham, en handling avsedd att inlemma den lille pojken i den judiska ge-
menskapen. Ett annat exempel beskrivs av Marc Auslander (1993) i en artikel om 
häxjakt i Ngoni, en liten by i östra Zambia. Inristningarna i människornas kroppar 
blev i denna rit ett viktigt sätt att bekämpa häxkraft. Det hade varit otänkbart för 
deltagarna att neka dessa ingrepp. Eftersom kroppen i ritualen hade transformerats 
till en social kropp var det samhällets hälsa som stod på spel. Att häxutdrivaren 
skulle nekas tillträde till deltagarens kroppen skulle vara detsamma som att neka 
samhället möjligheten att utrota häxor.  

Kroppsdesignen i hälsoriter varierar och olika slags rituella regalier kan använ-
das för modern kroppskulptering. Det mest radikala ingreppet är operation, i några 
fall kan detta innebära ansiktslyftning eller fettsugning, i andra fall en total om-
vandling av hela kroppen. Magisk solbränna, ansiktsbehandling med kaviar eller 
make-upkurser är exempel på vad hälsohem kan erbjuda. Magisk solbränna fås på 
Selma Lagerlöf Spa i december 2006 genom att duscha med brun-utan-sol ånga och 
efter några minuter uppnås önskad effekt (www.selmaspa.se). Varbergs kurort er-
bjuder i december 2006 ansiktsbehandling med kaviar, vars antioxidanter sägs lindra 
hudens åldrande, ta bort rynkor och göra huden mer lysande (www. 
varbergskurort.se).  

Födan är annars det medel som är ingången till god hälsa och marknadsförs 
som sådan på flera olika sätt beroende på inramningen av den rituella verksamhe-
ten. På hälsohem erbjuds oftast “organisk” föda, såsom vegetariska rätter, hälsojui-
cer, biodynamiskt eller lokalt producerad mat. Det finns också ”magisk” mat, full 
av speciella kvaliteter och om den används med en viss metod genereras den öns-
kade effekten. Att äta GI-mat (glykemiskt index) eller dricka äpplevinäger är sätt att 
gå ner i vikt. Drycker som noni juice marknadsförs som en produkt med innebo-
ende kraft till hälsa: “TAHITIAN NONI® products are superior because they have 
a unique heritage. Learn how each product is tied into the TAHITIAN NONI 
family and how this unity gives us an edge in creating truly powerful, potent, 
healthy products” (2006-07-30, www.tahitiannoni.com). 

På gymet reflekterar maten mer platsens maskindominans. Här konsumeras 
“teknisk” mat, som näringsdrycker och hälsokex, avsedda att ge musklerna bränsle. 
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Den viktigaste rituella regalian på gymet är annars inte maten, utan maskinparken. 
Den organiska kroppen blir den mekaniska kroppen, där varje maskin fyller sin 
funktion för ett visst ändamål i bearbetningen av olika muskler. Om både gymen 
och hälsohemmen vill ta fram den “naturliga kroppen” används referensen till na-
turen på olika sätt. På hälsohemmen är naturen en livgivande kraft som den indivi-
duella kroppen ska komma i samklang med. På gymen fungerar naturens kraft mer 
som en maskin, som erbjuder kroppen mekaniskt läkande krafter.3 

De rituella ledarna 
De nya riterna byggs upp under ett nytt ledarskap. Mindfulness, ursprungligen en 
buddhistisk meditationsform, finns till exempel idag i tre olika kontexter. Svensken 
kan få träna denna teknik hos buddhistiska munkar, och mindfulness har också 
uppmärksammats av psykologer och används inom kognitiv beteendeterapi (KBT). 
I två mindfulness-praktiserande kontexter kan de rituella ledarna vara antingen 
munkar eller nunnor, vilka arbetar vid ett meditationscentrum eller kan de vara 
psykologer, psykoterapeuter eller läkare. Men det finns också en tredje kontext (se 
t.ex. 2006, www.coflow.se), där ledarna certifierar sig själva. Utbildningstiden varie-
rar, från att ha inspirerats av en bok om mindfulness, gå en helgkurs, eller köpa ett 
kurspaket. Detta är en ny form av ledarskap som växer fram i det svenska samhäl-
let, en produkt av senmodernitetens avtraditionalisering, som inte bara drabbar reli-
gion utan också den sekulära, kliniska terapin. Resultatet är en andlig terapi, en hy-
bridisering av nyandlighet, buddhism och medicinskt fackspråk som erbjuds till för-
säljning. 

Coaching är en metod som ofta används och intresset att arbeta som certifie-
rad coach ökar i Sverige. Helgkurserna är en snabb genväg för dem som inte vill 
ägna sig åt flera års högskolestudier. Dessutom framställs risken att misslyckas un-
der utbildningen låg, eftersom verksamheten bygger på deltagarnas avgifter. Hälso-
akademin Europa är endast ett av många centra som erbjuder träning för blivande 
coacher. Utbildningen beskrivs i juli 2006 som ett sätt att ”bidra med att ta fram 
människors fulla potential, privat och i arbetslivet”(www.halsoakademineuropa.se) 
och ett holistiskt synsätt på människan lyfts fram: “Utbildningen till Certifierad 
Coach ser till hela människan. En människa som upplever balans mellan arbete och 
fritid, i relationerna till familj och vänner, mår inte bara bättre utan kan även pres-
tera bättre på livets alla områden”(ibid.).  

De nya ledarna kan erbjuda sina tjänster i eller från sina hem, men de kan 
också skapa utbildningscentra, hälsohem eller privata kliniker för att ge råd, coach-
ing eller healing.  

Kvinnor och hälsa 
Enligt en av Statistiska centralbyråns undersökningar 2004 som rör människors 
ohälsa och möjligheter att arbeta, så har olika former av psykisk ohälsa ökat under 
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senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet, speciellt hos yngre kvinnor 
(SCB 2004:3, s.10). Mest ökar ohälsa och stress inom områden där de anställda ställs 
inför höga arbetskrav och samtidigt har liten kontroll över arbetets uppläggning 
(ibid.). Kvinnor som arbetar under hög anspänning uppger att de känner olust att 
gå till jobbet, får sömnproblem, samt ont i kroppen (ibid., s. 51). Sjukfrånvaron 
bland dem som upplever både höga arbetskrav och stort inflytande ökar också, 
men här mer hos kvinnor än hos män. SCB:s utredare förklarar det med att en stor 
del av dessa kvinnor finns i ”människoyrken”, bl.a. vårdsektorn, där det kan vara 
särskilt påfrestande att känna att man inte räcker till (ibid., s. 57).  

Kvinnor arbetar således inom sektorer som tydligt känner av ekonomiska 
nedskärningar i samhället. Det kanske är därför som de olika hemsidorna på Inter-
net om healing och coaching till största delen visar upp kvinnor som ledare eller 
som går kurserna. Ett undantag är gym, som är mer mansdominerat, åtminstone de 
avdelningar som tränar uppbyggnad av muskler eller muskelstyrka.  

Intresset hos kvinnor för det nya ledarskapet kan vara en möjlighet att kombi-
nera det privata livet med yrkesarbete. Den korta utbildningstiden (ofta några helg-
kurser) bidrar också till att underlätta denna kombination. En del öppnar mottag-
ning i sina hem eller startar små privata kliniker. Som egen företagare kan de nu 
känna att de har kontroll över sitt arbete och fungerar inte längre enbart som kug-
gar i ett stort maskineri. De nya, ritualiserade praktikerna blir en möjlighet för 
kvinnor att hitta nya, ekonomiska nischer i samhället, men de kan också bli en fälla. 
Det må vara att marknaden hittat en ny, lönsam bransch, där trötta själar erbjuds 
läkande krafter, men det skapas också fler tjänster än det finns efterfrågan av. Kon-
kurrensen att fånga in nya deltagare är hård och många av verksamheterna är kort-
livade. Att certifiera ledarskap med egna utbildningsvägar som löper parallellt med 
högskoleutbildning är att ta en stor risk på lång sikt. Likväl är det definitivt ett 
strategiskt sätt att testa och utmana de strukturer som samhället har auktoriserat.  

Hur kan överrepresentationen av kvinnor som söker olika alternativbehand-
lingar förklaras? I SCB:s undersökning (2004:3, s. 50) skriver utredaren: ”Kanske är 
återkommande organisationsförändringar och personalförändringar en av orsakerna 
till att man upplever höga krav i arbetet och arbetar under hög anspänning. Detta 
kan då vara en bidragande orsak till olika typer av besvär och sjukfrånvaro på grund 
av andra besvär än kroppsliga, vilka också ökat kraftigt under senare år”. Om utre-
daren har rätt finns det en cynism i att individualisera strukturella problem dvs. att 
säga till utbrända individer att ”det är du som är problemet”. Spa, hälsocentra, gym, 
eller privata entreprenörer blir lösningen för att praktisera läkande meditation eller 
healing, komma i god form igen och därmed få kraft att passa in bättre i systemet. 
En alternativ lösning hade varit att sätta under lupp det system som genererar 
stressrelaterade problem och arbeta för strukturella förändringar. Det senare är en 
längre väg att gå och ger inte genast bot och lindring. Kanske är det individer, lös-
ryckta ur sitt sammanhang och upptagna med eget helande, som marknadssystemet 
behöver, för att hindra starka påtryckningsgrupper att ställa krav och därmed på 
lång sikt förändra systemet för att skapa ett humanare samhälle.  

Ritual studies 163 



DEN RITUELLA MÄNNISKAN 

Riter som varor 
De ritualiserade praktikerna som rör hälsa och välmående är inte gratis, tvärtom. 
Moderniteten har frammanat ett nytt fenomen: riter har blivit varor att köpa och 
sälja på marknaden. Kostnaden beror på vem som erbjuder den och var de utförs. 
En Sami-Zenbehandling på 80 min kostar 990:- (2006-12-13, www.riksgransen.nu). 
Priset för kroppsdesign som Magic tan på Selma Lagerlöf Spa (www.selmaspa.se) 
kostar (2006-12-13) må-to 295 kr, fr-sö 310 kr, medan Varbergs kurort 
(www.varbergskurort.se) tar 1.495 kr för 80 minuters ansiktsbehandling med kaviar. 
Kostnaden att vistas på ett hälsohem varierar, beroende på centrets exklusivitet. En 
veckas hälsovecka på Masesgården kostar i december 2006 från 8.550:- till 10.850:-, 
beroende på rumsstandarden. För att få delta i aktiviteter eller behandlingar 
tillkommer kostnader. 

Att bli en certifierad coach hos Hälsoakademin Europa (www.haeu.se/) kostar 
i 37.000 kr exkl. moms i december 2006. Utbildningen tar en termin, fördelas på 
fem kurstillfällen (två dagar vardera) och ett tvådagarsinternat. Hälsoakademins 
hemsidor befolkas av vitklädda kvinnor, sandstränder, soluppgång och ett hjärta 
ritat i sanden. Naturen, även förbundet med det kvinnliga, används således som 
säljmagnet för ”Framgång – Tillväxt –Energi”. Företaget betonar också att det in-
gått partneravtal 2006, ett ”nära och omfattande samarbete med Institutionen för 
Service Management vid Lunds Universitet” och att ”Vi lär dig bl.a. att mäta hälsa i 
lönsamhet för individen och för företaget” (ibid.).  

Priserna på olika gym varierar och är också beroende av de aktiviteter som in-
går. Det billigaste alternativet är att köpa ett årskort, som på Nautilus kan variera. I 
Lund kostade 2006 ett årskort 2200 kr, medan det i Halmstad kostade 3590 kr 
(www.nautilusgym.com). De nya rituella verksamheterna är således en lönsam 
marknad, för ledarna såväl som för ägarna till olika hälsohem och utbildnings-
centra.  

Kritiska kommentarer 
De nya riterna, med självcertifierade ledare vilka erbjuder en variation av riter spe-
cialdesignade för deltagaren, har naturligtvis genererats ur en viss tidsanda. Indivi-
den, samhället och praktiken lever således ett liv i symbios, vilket kan vara en av 
förklaringarna till att riterna attraherar såväl individen som institutioner och företag. 
Om de nya riterna kan hela utbrändhet och ge individen bekräftelse eller skapa gott 
ledarskap borde de enbart vara välkomna inslag i det moderna samhället. Eller finns 
det skäl att mana till besinning och tveksamhet inför den ideologi som ligger bakom 
dessa verksamheter som gör riter till konsumtionsvaror och profiterar på med-
mänskliga relationer? 

I början av 1900-talet skrev den svenske syndikalisten Joe Hill en radikal sång 
för att få arbetare att organisera sig mot de orättvisor han såg i det amerikanska 
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samhället. Han använde sig av en välkänd melodi från Frälsningsarméns kamp-
sånger, som han travesterade så här:  

You will eat, by and by,  
In that glorious land above the sky;  
Work and pray, live on hay,  
You’ll get pie in the sky when you die.  

Det kanske fanns fattiga som fick tröst av att veta att det jordiska livets slit skulle 
belönas i himlen, men denna ideologi tilltalar inte den moderna människan. Paul 
Heelas skriver (2002, s. 371f.) att idag är individen inte intresserad av det kommande 
livet utan vad livet här och nu kan erbjuda: “Fewer today than in the past are 
convinced by that great traditional, overarching canopy, namely life in the hereafter; 
many more are convinced by the value of what the here-and-now, the immediacy 
of experience, the breadths and depths of consciousness, have to offer.” Om 
Heelas har rätt är det inte konstigt att hälsoriter och erbjudande om framgång har 
blivit en säljande vara. 

En tradition kan, naturligtvis, vara konservativ och mot förnyelse, som den 
ideologi Hill arbetade mot och som lovade “pie in the sky” till dem som saknade 
möjlighet att åtnjuta livets goda här och nu. Men traditionen kan också stå emot 
marknadskrafterna och egoism. I kritiken fanns ett budskap som inkluderade mer 
än Hills eget intresse för att bekämpa orättvisor i det amerikanska samhället. För 
Rappaport var den traditionella ritualen till sitt väsen en social handling som kom-
municerade ett viktigt budskap i och till samhället och på lång sikt befrämjade den 
ett gott naturumgänge. De mi’kmaqindianer jag träffade på under mina fältarbeten i 
Kanada skulle aldrig lämna sina traditioner - nyuppfunna eller återskapade - i hän-
derna på något så skört som individen eller rena profitintressen. Istället ansåg de 
riterna synliggöra mi’kmaqandlighet, uppvisa viktiga värden i mi’kmaqsamhället, 
som individen kunde ta hjälp av i sitt helande. Att via riter göra profiter på en indi-
vid i kris var otänkbart. 

De ritualiserade, individ-centrerade handlingarna som ska skapa hälsa och 
framgång för individen, har blivit en stor framgång i Sverige idag, och de växer sta-
digt. Verksamheterna kan inte bara ses som praktiska tekniker för att skapa god 
hälsa. För religionsforskaren framträder tydligt nyandliga och sekteristiska budskap, 
men de förpackas på ett nytt sätt så att de traditionellt religiösa signalorden – 
”Gud”, ”själ” och ”frälsning” – döljs genom att de ersätts med ord som ”Högre 
Självet”, din ”inre potential” eller ”utvecklingspotential”. Eftersom de nya begrep-
pen likväl utgör ideologi för handlingarna skapar de sina meningssystem och ledare. 
Naturen, hälsa och välmående är begrepp som definieras utifrån denna ideologi och 
det finns därför skäl att kalla den för “Hälsans religion.”  

Det finns alltid en risk att bygga en verksamhet på individens ”Högre Självet” 
som grund, eftersom den enskilda individen är ett bräckligt kärl att sätta all tillit till 
på lång sikt. Om modernitetens högborg är den avkontextualiserade individen är 
paradoxen att här finns också systemets svagaste punkt. De ritualiserade verksam-
heternas syfte är inte att i symbolisk form kommunicera sociala budskap och stärka 
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gruppen, utan att direkt beröra och stärka individens intressen och behov. Det är 
individens Ego eller Högre Själv som främst ska gynnas. Detta inkluderar värdet att 
hylla “det naturliga,” men det naturliga är ett konstruerat koncept och som sådant 
ett mål för strategiska val. Den mest naturliga sak, att bli gammal, är det som para-
doxalt nog definieras som “onaturligt” och som sådant ett tillstånd som ska hindras 
eller besegras. För många kvinnor har jakten på hälsa eller designandet av den per-
fekta kroppen blivit en ny stressfaktor. Att bygga upp den perfekta kroppen har 
också blivit ett inslag i mäns vardag, och med olika medel konstruerar de sin mas-
kulinitet med verksamheter som kan inkludera mekaniska rörelser i symbios med 
maskiner. Män är i lika hög grad som kvinnor offer för medias idealiserade 
kroppsideal.  

Ritualen var för Rappaport ett pålitligt medel att kommunicera viktiga, sociala 
budskap och om den inte utfördes korrekt, felade den. I marknadsföringen av de 
individ-centrerade riterna garanteras ofta deltagarna att lyckas. Det är det säljande 
konceptet. Mindfulness, Tai Chi eller Qi-Gong ska således hjälpa deltagarna att re-
ducera stress, men dessa tekniker följer inte samma lagar som naturlagarna. Cathe-
rine Bell (1997, s. 241) pekar på ett nytt fenomen som uppstått i och med att de 
individ-centrerade riterna är konstruerade på ett visst sätt. Eftersom syftet med att 
utföra riten ofta är att öka det personliga välbefinnandet blir det lätt för individen 
att avgöra om riten fyllde denna funktion eller inte. Riterna kan lika väl misslyckas 
som lyckas och den mening som investerats och den tilltro som ställts till ritens 
helande potential kan få individen att känna sig misslyckad om effekterna uteblir. 
Misslyckandet kan också förstärkas av att deltagaren redan befinner sig i ett tillstånd 
av stress eller känner tomhetskänslor. 

Rappaports definition av ritualer var att de var förankrade i något han kallade 
Ultimate Sacred Postulates, vilka var värden för samhället och skulle hindra egoism 
och profit. I de nya rituella sammanhang finns det alltid någon som vill göra profit 
på den produkt som erbjuds. Riter blir handlingar som kapitaliserar mänskliga rela-
tioner. I det senmoderna Sverige har vi lagar som förbjuder barnarbete, usla arbets-
förhållanden och hämningslös exploatering av naturen. Dessa är till för att skydda 
dem som annars är lätta offer för profitjägare men verksamheterna utövas fortfa-
rande i de forna kolonierna i jakt efter mer profit. Men i modernitetens bakvatten 
finns andra exempel på lidande, till exempel människor som blivit av med menings-
fulla relationer och som inte klarar av att hålla jämnt takt med samhällsmaskineriet. 
“Det är du som är problemet” kan inkludera att inte ha tillräckligt god hälsa för att 
fungera i arbetslivet, att vara mer stresskänslig än andra eller att inte lyckas med att 
ta hand om kroppen enligt den abstrakta, idealiserade modellen som visas i vecko-
magasin eller Hollywoodfilmer. 

Marknadssystemet är också bra på att maskera den ideologi som göms bakom 
penningen. I ovan fall erbjuds människor riter och verksamheter som framställs 
vara att stärka individen. Med det finns mer än denna agenda. Det är slående hur 
många av ritförsäljarna som också betonar att målet med god hälsa är att utveckla 
den individuella potentialen för att bli mer effektiv även på arbetsplatsen. Rappa-
port såg mycket klart marknadskrafternas svagheter och konsekvenser. I sin ambi-
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tion att förespråka traditionens riter och ”Ultimate, Sacred Postulates” var han 
samtidigt bekymrad över att dessa skulle annekteras av marknadssystemet och var-
nade för konsekvenserna: “Indeed, if the business of America is business, business, 
profit, private enterprise and consumption are tacitly declared basic, or ultimate 
values and as such enjoy a degree of sanctity equal to that of life, liberty and the 
pursuit of happiness, with which they may well be conflated (1999, s. 442).” 
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Noter 
1  Kelly var en vit hembrännare som levde på detta berg. Att ge Kluskaps berg detta namn 

ser mi’kmaq som ytterligare ett exempel på kolonisatörernas sätt att expropriera platser.  
2  Andra sätt att stava Kluskap är: Glooscap, Gloscap, Gluskap, Gluscap. 
3  Se Merchants diskussion (1980) om två olika metaforiska sätt att beskriva naturen, som 

en maskin eller som en organism. 
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