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Sveriges nya religiösa karta: 

Från religion till spiritualitet 
Tysta förändringar i samtida religiositet, relationen till globalise-
ring och konsekvenser för vår syn på religion och religionsämnet

INLEDNING

Flera internationella religionsvetare fäster idag uppmärk-
samheten på en svårfångad förändringsprocess inom samtida 
religion och religiositet i västvärlden. Paul Heelas talar om 
en ”andlig revolution” (Heelas 2002: 365); Linda Woodhead 
diskuterar ”en av de mest betydelsefulla trenderna i religion 
och andlighet i väst under efterkrigstiden” (Woodhead 2001: 
111-113) och Eileen Barker skriver:

… if we were to ask the right questions, we would reveal sets 
of beliefs and practices and/or an orientation towards the 
world that, at a commonsense level, few religious scholars 
would want to label secular. Th e ´something´ I have been 
talking about is, for want of a better word, spirituality 
(Barker 2004: 23)

Steven Sutcliff e beskriver “spirituality”, eller “andlighet”, som 
en hybrid konstruerad från alternativa och populära källor, 
och menar att en populär vardagsandlighet allt mer ersät-
ter det vi tidigare kallade New Age.  ”Andlighet” associeras 
enligt Sutcliff e med inre upplevelse i kontrast till ”religion”, 
som associeras med system och dogmer. Sutcliff e talar om 
andlighet som ett fenomen som uppfattas som ”bättre”  och 
i motsatsställning till ”religion”, och som är ett lekmannafe-
nomen som utövas i hemmet och i vardagen (Sutcliff e 2003: 
214-223).
 Uppfattar människor i allmänhet en skillnad mellan 
religion och andlighet? Eileen Barker redovisar två frågor 
från RAMP-undersökningen, en stor kvantitativ studie där 
ett representativt urval av befolkningar i fl era länder i Europa 
svarade på olika frågor. Den ena frågan löd: ”Anser du att 
du är en religiös person?” och den andra: ”Har du ett andligt 

Liselotte Frisk är professor i religionsvetenskap, Högskolan 
Dalarna. Denna artikel är en sammanfattning av en längre artikel: 
”Globalization: An Important Key Factor in Contemporary Religious 
Change” som kommer att publiceras inom kort i JASANAS (Journal 
for Alternative Spiritualities and New Age Studies).

liv?”. Svaren korstabulerades, och såg för Sveriges del ut så 
här (Se Tabell 1!)1:
 Enligt den här undersökningen uppfattar sig sålunda en 
stor del av Sveriges befolkning som andligt inriktade – och 
detta sammanfaller bara till viss del med att anse sig vara 
religiös.
 Många andra författare diskuterar också fenomenet 
”andlighet”. Flera presenterar andlighet som ett mer person-
ligt och individuellt begrepp än ”religion” (King 2001: 5-9; 
Roof et al. 1995: 247-252, Barker 2004, Hanegraaff  2005), 
mer orienterat mot människa än mot Gud (King 2001: 

1 Man fi ck svara på en skala från 1 till 7, där 1 betydde defi nitivt inte, och 7 ja, defi nitivt. De som svarade det neutrala 4 på en eller båda frågorna är 
uteslutna i denna tabell.
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Tabell 1: Religiositet och andlighet i Sverige i procent (Barker 2004)

N (antal 
personer)

Varken andlig 
eller religiös

Religiös men 
inte andlig

Andlig men 
inte religiös

Både andlig 
och religiös

Total Alla religiösa Alla andliga

649 st 53 % 5 % 24 % 18 % 100 % 23 % 42 %

5-9, Barker 2004), synkretistiskt och pluralistiskt (Roof et 
al. 1995: 247-252, Barker 2004), anti-hierarkiskt (Roof et 
al. 1995: 247-252, Barker 2004) och inomvärldsligt (Barker 
2004, Woodhead 2001). 
 Nedan kommer jag att diskutera den nya andligheten 
som en universalistisk respons på globalisering (Beyer 1994).2  
Jag kommer att diskutera sex samverkande processer i sam-
tida religiös förändring och deras relation till globalisering. 
Jag bygger härvid på ovan nämnda författare och deras fram-
ställning av den nya andligheten. Även om de alla framställer 
den religiösa förändringen på lite olika sätt, fi nns det några 
karaktärsdrag som fl era av dem tar upp. Jag kommer att 
fokusera på: 

1. Eklekticism3 
2. Betoning på personlig upplevelse på bekostnad av 

ideologi eller dogma
3. Icke-institutionalism eller betoning på privat religiositet
4. Radikal jämlikhet eller att varje person är hans/hennes 

egen andliga auktoritet
5. Själv-andlighet eller ett skift i fokus från Gud till 

människa
6. Betoning på inomvärldslighet snarare än på tillvaron 

efter döden

Dessa sex förändringsprocesser gäller egentligen både insti-
tutionaliserad och icke-institutionaliserad religion, eftersom 
globaliseringen påverkar båda. Men eftersom det fi nns 
ett inbyggt motstånd mot förändring i institutionaliserad 
religion, är förändringen (än så länge?) mer synlig i den icke-
institutionaliserade sfären.

FRÅN PARTIKULARISM TILL EKLEKTICISM

En grundförutsättning för globaliseringen är den ökade kom-
munikationen, som gör att element från många kulturer alla 
samtidigt existerar på samma ställe. Många författare noterar 
hur den nya andligheten/New Age använder källor från fl era 
religioner vilka sedan läggs samman. New Age kombinerar 
olika element från många traditioner för att skapa en ny 
kultur, en process som bara är möjlig under starkt globalise-
rade villkor (Hexham & Poewe 1997: 41-43). Att notera här 
är dock att valmöjligheterna naturligtvis inte presenteras helt 
slumpmässigt. Globala fl öden rör sig mer åt vissa håll än åt 
vissa, beroende exempelvis på maktaspekter (Frisk 2001). 

 Genom globalisering relativiseras alla kulturer och religio-
ner (Beyer 1994: 9). Individer formar sin religiösa identitet 
med kännedom om att deras religion bara är en av många 
olika möjligheter (Beyer 1994: 30). Relativiseringen, tillsam-
mans med den radikala individualism som diskuteras nedan, 
är det som ytterst orsakar den eklekticism som vi idag ser i 
populär religion. Denna eklekticism ger också upphov till en 
extrem tolerans: om alla religioner är relativa, är de alla lika 
sanna. En ytterligare eff ekt av denna process är att religioner 
som kristendomen, som menar sig ha en särskild sanning, till 
stor del undermineras.

FRÅN DOGMA TILL UPPLEVELSE

I en globaliserad värld existerar många trossystem och ideo-
logier sida vid sida. Flera av dem kommer med motsägande 
budskap, och det är uppenbart för individen att alla inte kan 
vara sanna samtidigt. Konsekvensen blir att alla trossystem 
undermineras. I stället vänder man sig bort från trosföre-
ställningar och ideologiska system, och tillsammans med 
den radikala individualism som diskuteras nedan blir den 
subjektiva upplevelsedimensionen det viktigaste. Det är inte 
längre så viktigt vad man tror på, men det religiösa utövandet 
ska beröra och ge en upplevelse.
 Ett argument för denna förändring är att stora kvan-
titativa studier om religiös tro visar på en stor osäkerhet 
angående religiösa trosföreställningar. ”Vet inte”-svaren och 
”kanske”-svaren är väl representerade i svenska undersök-
ningar (Gustafsson 1997: 35). Detta kan tyda på en förskjut-
ning mot en betoning på andra aspekter av religionen.

FRÅN DET KOLLEKTIVA TILL DET PERSONLIGA

För efterkrigsgenerationen har det religiösa etablissemangets 
trovärdighet minskat (Roof et al. 1995: 244), liksom över 
huvud taget alla institutioners trovärdighet, som till exem-
pel politiska partier (Woodhead 2001). Det fi nns därför ett 
minskat intresse för att engagera sig i såväl föreningar som 
partipolitik och kyrkor. I stället har individens privata sfär 
ökat i betydelse. Mycket av religionen har fl yttat sig från den 
off entliga till den privata sfären.
 Peter Beyer menar att globalisering strukturellt främst 
gynnar religionens privatisering, eftersom det globala samhäl-
lets strukturer försvagar religionens möjligheter att göra sig 
gällande i andra av samhällets subsystem som medicin eller 
utbildnin g (se vidare Beyer 1994: 71-81).

2 Beyer beskriver för religionens del två slags responser på globalisering: den partikularistiska responsen, som exemplifi eras av de i samtiden blomst-
rande fundamentalistiska rörelserna inom olika religioner, med syfte att återuppliva traditionen och göra religionen infl ytelserik i det samtida 
samhället. Dessa rörelser tas inte upp här. Den andra responsen är den universalistiska, som diskuteras ovan (Beyer 1994).

3 Eklekticism = egenskapen hos vissa läror att vara tillkomna genom osjälvständigt sammanförande av element från skilda håll (Nationalencyklopedin).
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FRÅN HIERARKI TILL JÄMLIKHET

I en global värld fi nns ingen som står utanför och kan repre-
sentera ondska eller kaos. Den som tidigare uppfattades som 
en outsider är numera en granne. Liberal religion4 använder 
sig enligt Beyer av globala värderingar på ett konstruktivt 
sätt, och söker inte motsätta sig dem. Liberal religion karak-
täriseras av att vara ekumenisk och tolerant, och går sålunda 
bra ihop med det globala samhällets strukturella tendenser. 
Alla religioner uppfattas som att de har jämförbara vägar till 
frälsning. Frälsningen är till för alla, alla inkluderas. 
 Allas röster är därmed idag lika mycket värda. Därför 
minskar orsakerna att lyssna till yttre auktoriteter, och indivi-
dens egen auktoritet förstärks. Individen vet lika mycket som 
präster om andliga ting – inte genom studier eller uppenba-
relser, men genom inre upplevelse.

FRÅN GUD TILL MÄNNISKA

I populär religiositet fi nns en stark betoning på människan. 
Frälsningen uppfattas mer som en inre insikt än som relate-
rad till en yttre gudomlighet (Frisk 2004). Individualismen 
betonas, i samverkan med privatisering och jämlikhet. Varje 
människas andliga potential bekräftas. Paul Heelas menar 
att ”self-sacralization” eller självförheligande är det grundläg-
gande karaktärsdraget i samtida populär andlighet (Heelas 
1996).
 Den nya betoningen på människan betyder också att 
religionen har blivit mer sekulär, i samverkan med den sjätte 
och sista processen som diskuteras nedan.

FRÅN TILLVARON EFTER DÖDEN TILL INOMVÄRLDSLIGHET

Populär religiositet betonar den här världen, inte nästa värld. 
Det gudomliga uppfattas som inneboende både i individen 
och i den här världen. Aspekter av den här världen, som 
naturen eller nära relationer, uppfattas som heliga. Samtidigt 
har vissa aspekter som helvete och djävulen nästan försvunnit 
inte bara från populär religiositet, utan också från institutio-
naliserad religion. Enligt Peter Beyer leder globaliseringen 
inte huvudsakligen till Guds död, utan till Djävulens död, 
eftersom den liberala tendensen inkluderar allt och alla 
(1994: 72).
 Alver et al noterar att det inte längre fi nns några skarpa 
gränser mellan det religiösa och det sekulära, mellan heligt 

och profant. Det profana förheligas, och det heliga profa-
neras. Det heliga fi nns inte längre bara i kyrkan, eller i livet 
efter det här, utan uppfattas som inneboende i varje individ, i 
naturen och i nära relationer (1999: 7-13).

… OCH VAD BETYDER DET FÖR RELIGIONSÄMNET?
Om det fi nns en pågående förskjutning i religiöst utövande, 
från ”religion” till ”andlighet”, borde detta uppmärksammas 
mer, både inom religionsvetenskaplig forskning, inom reli-
gionsvetenskapen på universiteten, och inom religionskun-
skapsämnet i skolorna. Problemet är att fenomenet undfl yr 
oss, det är så mycket lättare att studera religiösa samfund, 
eller religioner med klara trosföreställningar, organisationer 
och medlemskap. Men om samtida religion till viss del inne-
bär något annat än vad det gjorde tidigare, borde åtminstone 
en del uppmärksamhet riktas åt detta håll.
 Om tankarna kring eklekticism är riktiga, och denna 
tendens också fi nns inom institutionell religion, blir det i 
förlängningen svårare att tala om olika religioner som avgrän-
sade enheter. I praktiken kan individen anamma delar av 
olika religioner i en globaliserad värld, och gränserna mellan 
olika religioner kan i framtiden bli allt suddigare. Om religi-
onsundervisningen ska spegla hur verkligheten ser ut, skulle 
den kanske i framtiden bli mer individorienterad och mindre 
religionsorienterad. Detta kan dock också i förlängningen 
leda till en ytterligare försvagning av de enskilda religiösa 
traditionerna, eftersom kunskaperna om dessa minskar.
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4 Enligt Beyer fi nns också den konservativa religiösa möjligheten, som istället bekräftar att det fi nns personer/kulturer som representerar det onda 
(Beyer 1994: 87-104).
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